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Přejeme všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a  do nového 
roku 2011 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů. Zastupitelé a zaměstnanci Obce 
Přerov nad Labem.

V předvečer svátku Svatého Mikuláše se tradičně po ulicích prochází Mikuláš 
se svou družinou andělů a čertů a navštěvují děti, aby je obdařili pamlsky  
a všelijakými drobnostmi. Mikuláši se letos proháněli i po Přerově a mohli 
jsme jich potkat hned několik. Nešlo si nevšimnout veliké mikulášské družiny 
na pekelném valníku se stoly, slámou, pytli, řetězy, loučemi a  ohněm,  
poháněném pekelným traktorem a hudebním doprovodem. 

Fotografie: Tom
áš G

regárek
Fotografie: Josef G

regárek
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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. 11. 2010 ve školní jídelně 
v Přerově nad Labem od 18.00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková, 
p. Vedral, p. Baumruk, p. Jirouš, pí. 
Kocsisová, p. Dvořák

Zastupitelstvo obce 
Schvaluje usnesení
Usnesení č. 89/2010: program zasedání 
jak byl zveřejněn od 1. 11. 2010 a je 
jako příloha č. 3 součástí tohoto zápisu 
(hlasování: pro 7 / proti 0 / zdržel se 0).
90/2010 návrhový výbor ve složení: 
p. Dvořák, pí Trbušková a pí Kocsisová 
a ověřovatele zápisu: pí Gregárková, pí 
Trbušková (7 / 0 / 0)
91/2010 návrh, aby byl volen uvolněný 
starosta obce (7 / 0 / 0) 
92/2010 návrh, aby byl volen jeden 
místostarosta obce (7 / 0 / 0)
93/2010 návrh, aby volba probíhala 
veřejným hlasováním (7 / 0 / 0)
94/2010 volbu starosty obce zastupitele 
pana Petra Baumruka (6 / 0 / 1)
95/2010 volbu neuvolněné místosta-
rostky obce zastupitelku paní Irenu 
Gregárkovou (6 / 0 / 1)
96/2010 volbu předsedkyně finančního 
výboru obce zastupitelku paní Darinu 
Kocsisovou (6 / 0 / 1)
97/2010 volbu předsedyně kontrolního 
výboru obce zastupitelku paní Miroslavu 
Trbuškovou (6/ 0 / 1)
98/2010 volbu garantky pro oblast 
školství zastupitelku paní Darinu 
Kocsisovou. (6 / 0 / 1)
99/2010 volbu garantky pro oblast 
webových stránek a Zpravodaje zastupi-
telku paní Irenu Gregárkovou. (6 / 0 / 1)
100/2010 volbu garanta pro oblast 
investiční a dotační zastupitele pana 
Luďka Dvořáka (6 / 0 / 1)
101/2010 volbu garanta pro oblast 
veřejného pořádku zastupitele pana 
Jaroslava Vedrala (6 / 0 / 1) 
102/2010 volbu garanta pro oblast 
stavební zastupitele pana Luďka Jirouše 
(6 / 0 / 1)
103/2010 volbu garanta pro oblast 
kultury zastupitelku paní Irenu Gregárko-
vou (6 / 0 / 1)
104/2010 volbu garanta pro oblast 
spolkové činnosti zastupitele pana Luďka 
Dvořáka (6 / 0 / 1)
105/2010 volbu garanta pro oblast život-
ního prostředí a vzhledu obce zastupitelku 
paní Irenu Gregárkovou (6 / 0 / 1)
106/2010 volbu garanta pro oblast 
podpory podnikání a turistického ruchu 
zastupitele pana Jaroslava Vedrala (6 / 0 / 1)
107/2010 uzavření Smlouvy o výpůjčce 
mezi obcí Přerov nad Labem a příspěvko-
vou organizací Základní škola a mateřská 
škola Přerov nad Labem, jejímž předmě-
tem je bezplatné propůjčení nemovitého 
majetku, konkrétně budovy č. p. 112 

mimo prostor školní jídelny, vyvařovny 
a skladů potravin a st. parc. č. 159/1 
a 159/2 k.ú. Přerov nad Labem za účelem 
plnění základní a doplňkové činnosti 
výpůjčitele. Schválený návrh smlouvy je 
přílohou tohoto usnesení (7 / 0 / 0)
108/2010 rozpočtové opatření č. 5. 
Schválené rozpočtové opatření je 
přílohou tohoto usnesení (7 / 0 / 0)
• Ukládá:
109/2010 předsedkyním finančního 
a kontrolního výboru, aby do příštího 
zasedání připravili jmenovité návrhy na 
členy finančního a kontrolního výboru 
a garanty, aby rovněž připravili jmenovité 
návrhy na členy komisí. (7 / 0 / 0)
110/2010 jednotlivým zastupitelům 
připravit výhled svých priorit pro 
sestavení programu Zastupitelstva pro 
volební období 2010–2014. (7 / 0 / 0)

Usnesení z veřejného zasedání zastu-
pitelstva obce Přerov nad Labem pro 
volební období 2010 až 2014 konaného 
dne 8. 12. 2010 ve školní jídelně 
v Přerově nad Labem od 18.30 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková, 
p. Vedral, p. Baumruk, p. Jirouš, pí. 
Kocsisová, p. Dvořák
Zastupitelstvo obce 
Schvaluje usnesení
111/2010: Zastupitelstvo schvaluje 
program zasedání, jak byl zveřejněn 
od 30. 11. 2010 a doplněn na zasedání 
8. 12. 2010 a je jako příloha tohoto 
usnesení (hlasování: pro 7 / proti 0 / 
zdržel se 0).
112/2010 Zastupitelstvo schvaluje 
návrhový výbor ve složení: p. Jirouš, pí 

Kocsisová a pí Gregárková a ověřovatele 
zápisu: pí Gregárková, pí Trbušková  
(7 / 0 / 0)
113/2010 Zastupitelstvo schvaluje 
splnění usnesení č. 109/2010 a č. 
110/2010 (7 / 0 / 0)
114/2010 Zastupitelstvo obce schvaluje 
Finanční výbor obce ve složení Darina 
Kocsisová – předsedkyně, Ing. Marek 
Špitálský, Ing. Ivan Zajíček (7 / 0 / 0)
115/2010 Zastupitelstvo obce schvaluje 
Kontrolní výbor obce ve složení pí 
Miroslava Trbušková – předsedkyně, pí. 
Alena Bakošová, pí Tereza Franke, Václav 
Kerda a Luděk Dvořák (7 / 0 / 0)
116/2010 Zastupitelstvo obce vyhlašuje 
inventarizaci majetku a závazků obce 
k 31. 12. 2010 a schvaluje inventarizační 
komisi ve složení Miroslava Trbušková 
– předsedkyně, Jitka Milaniaková 
a Miroslava Kadeřávková (7 / 0 / 0)
117/2010 Zastupitelstvo schvaluje výši 
odměn uvolněným i neuvolněným 
zastupitelům obce podle přílohy č. 1 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. (7 / 0 / 0)
118/2010 Zastupitelstvo schvaluje 
výsledek dílčího přezkoumání hospoda-
ření obce a způsob nápravy zjištěných 
nedostatků. (7 / 0 / 0)
119/2010 Zastupitelstvo schvaluje cenu 
stočného pro obyvatele na rok 2011 
a výši doplatku pro provozovatele ve výši 
170 139,20 Kč. ( 7 / 0 / 0 )
120/2010 Zastupitelstvo schvaluje výši 
poplatku za provoz systému sběru, 
shromažďování, přepravy, třídění, 
odstraňování komunálních odpadů 
na rok 2011 a dodatek č. 6 k Smlouvě 
s firmou Ave Benátky nad Jizerou  
(7 / 0 / 0)

Přerovští zastupitelé na léta 2010–2014.
Zleva: vrchní řada – Petr Baumruk, Luděk Jirouš a Luděk Dvořák
Zleva: dolní řada – Miroslava Trbušková, Irena Gregárková, Darina Kocsisová a Jaroslav Vedral
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121/2010 Zastupitelstvo schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku 1/2010 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (7 / 0 / 0)
122/2010 Zastupitelstvo schvaluje 
Darovací smlouvu uzavřenou s firmou 
ZVO a.s. Ing. Špitálský na pronájem sálu 
pro kulturní akce a Darovací smlouvu 
s Knihovnou města Mladá Boleslav na 
zpracování a distribuci knižních fondů (7 
/ 0 / 0)
123/2010 Zastupitelstvo schvaluje 
změnu projektu na větrolam a změnu 
smlouvy o poskytnutí dotace na větrolam 
(7 / 0 / 0)
124/2010 Zastupitelstvo souhlasí se 
podáním žádosti o dotaci na opravu 
drobných kulturních památek (7 / 0 / 0)
125/2010 Zastupitelstvo souhlasí 
s podáním žádosti o bezúplatném 
převodu nemovitosti v majetku státu na 
obec Přerov nad Labem (7 / 0 / 0)
126/2010 Zastupitelstvo souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy 
o nájmu nebytových prostor na léta 
2011–2014 (7 / 0 / 0)
127/2010 Zastupitelstvo souhlasí 
s aktualizovaným Programem rozvoje 
obce na léta 2011–2014 – viz příloha č. 2 
(7 / 0 / 0)
128/2010 Zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6 a č. 7 (7 / 0 / 0)
129/2010 Zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtové provizorium na rok 2011. Pro-
vizorní rozpočet pro rok 2011 – pravidla 
rozpočtu obce pro rok 2011 se řídí příjmy 
a výdaji ve výši 1/12 příjmů a výdajů 
roku 2010 na měsíc do doby schválení 
rozpočtu pro rok 2011 (7 / 0 / 0)
130/2010 Zastupitelstvo souhlasí 
s doplněním seznamu oddávajících 
o paní Irenu Gregárkovou, místostarostku 
obce (7 / 0 / 0)
131/2010 Zastupitelstvo potvrzuje 
svoje stanovisko z 9. 12. 2009 vyjádřené 
usnesením č. 160/2009 ve věci výstavby 
paroplynové elektrárny Mochov (6 / 1 / 0)

Kalendář akcí

Prosinec 2010

 •  18. 12. Doprovodný vánoční 
program ve skanzenu 9–16 hodin 

 Výroba ozdob z přírodních materiálů
 Pečení vánočního cukroví
 Umělecký kovář
 Umělecký dřevořezbář
 Umělecký truhlář

 •  19. 12. Adventní kytarová mše
 v kostele sv. Vojtěcha od 9.15 hodin

 •  20. 12. Adventní kytarová mše 
v kostele sv. Vojtěcha od 9.15 hodin

 •  24. 12. Předvánoční setkání 
v kostele sv. Vojtěcha od 15 hodin

  Jen na chvíli se zastavit a zamyslet se 
nad významem Vánoc… 

 •  25. 12. Půjdem spolu do Betléma, 
kostel sv. Vojtěcha od 15 hodin

  Setkání u jesliček, známé koledy a jiné 
vánoční písně v doprovodu kytary 
a příčné flétny

•  26. 12.  Vánoční kytarová mše, 
kostel sv. Vojtěcha 9.15 hodin

Leden 2011

 •  1. 1. Novoroční kytarová mše, 
kostel sv. Vojtěcha 9.15 hodin

 •  22. 1. Myslivecký bál, 
pořádá Myslivecké sdružení

Únor 2011

 •   5. 2. Hasičský ples, 
pořádá Sbor dobrovolných hasičů 
Přerov nad Labem 

 •  12. 2.   Masopustní zábava, 
pořádá TJ Sokol Přerov nad Labem 

 •  26. 2. Masopustní průvod obcí, 
pořádá TJ Sokol Přerov nad Labem 

Březen 2011

 •  5. 3. Dětský maškarní bál, 
pořádají Maminky dětem 

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

Jak jsme volili?
Petr Vilgus

V letošních komunálních volbách jsme 
zaznamenali slušnou účast téměř 60 % 
voličů. Pro srovnání – v Semicích a ve 
Starém Vestci přišlo k urnám 54 %, 
v Čelákovicích 50 %, v Lysé nad Labem 
46 %, v Bříství 44 % a v Milovicích 
pouhých 34 % občanů. Překonal nás 
například Mochov (63 %), kde voliči 
rozhodovali o poměru sil pro a proti 
paroplynové elektrárně. 

Naši občané si mohli demokraticky 
vybrat ze tří celostátních politických 
stran a jednoho sdružení nezávislých 
kandidátů. To je výrazně nadprůměrný 
počet. V Kounicích proti sobě 
kandidovala tři sdružení, v Semicích 
postavili kandidátku jen ODS a nezávislí, 
v Hradištku dvě nezávislé kandidátky 
a ve Starém Vestci, Bříství, Jiřicích, 
Velence nebo Káraném měli voliči na 
lístku jen jedinou kandidátku. V těchto 
obcích bylo jasné složení zastupitelstva 
ještě dříve, než se otevřely volební 
místnosti. Je otázka, jestli by vzhledem 
k zájmu Přerováků o práci pro obec 
nebylo užitečné ve volebním období 
2014–2018 zvýšit počet členů zastupi-
telstva.

Nadpoloviční většinu hlasů v zastupi-
telstvu získala volební strana Přerov 
n. L. 2010, za kterou byli zvoleni Petr 
Baumruk (420 hlasů), Darina Kocsisová 
(276), Luděk Dvořák (252) a Luděk 
Jirouš (185). Po jednom zastupiteli 
mají ODS (Irena Gregárková – 231 
hlasů), TOP 09 (Jaroslav Vedral – 125) 
a KDU-ČSL (Miroslava Trbušková – 
196). „Skokanem“ těchto voleb se 
stala Hana Veselá, kterou preferenční 
hlasy posunuly ze sedmého na třetí 

místo na kandidátce TOP 09 (zvolena 
však nebyla).

Detailní seznam zvolených zastupitelů, 
náhradníků (kteří nastoupí v případě, 
že některý ze zastupitelů odstoupí) 
a počtů hlasů najdete na  
www.volby.cz, oddíl Komunální volby 
– 2010 – Výsledky voleb, výběr obce 
dle území – Okres Nymburk, výběr 
obce – Přerov nad Labem. Podrobnější 
článek o volbách najdete v tomto čísle 
na straně 6.

Přerováci, děkujeme za váš zájem 
o komunální volby a zveme vás na 
pravidelné schůze zastupitelstva!

Volební účast 58,5 %

Název strany % hlasů zvolených 
zastupitelů

Přerov n. L. 2010 46,7 % 4

ODS 22,2 % 1

TOP 09 15,6 % 1

KDU-ČSL 15,5 % 1
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Krátké zprávy z obecního úřadu Přerov nad Labem

Termíny veřejných zasedání zastupitelstva v roce 2011.
9. března, 27. dubna, 29. června, 21. září, 7. prosince
Pokud nebude na pozvánce uvedeno jinak, schůze se budou 
konat ve školní jídelně. 
POZOR! Trvalá změna začátku zasedání – vždy od 18.30.

Výdej známek na popelnice
Známky se budou vydávat v budově obecního úřadu. Prosíme, 
vyzvedněte si známky pouze v níže uvedených termínech. Kdo 
nebude mít po 10. březnu 2011 vylepenou známku, tomu pope-
láři nadobu nevyvezou. 

Středa 23. 2. 8.00–11.30  13.00–17.00

Sobota 26. 2. 8.00–11.30  13.00–17.00

Středa  2. 3. 8.00–11.30  13.00–17.00

Sobota 6. 3. 8.00–11.30  13.00–17:00

Poplatek za psa na rok 2011
Poplatek bude vybírán společně s výdejem známek na popel-
nice. Každý pes by měl být v zájmu majitele opatřen identifi-
kační známkou. Poplatek činí:
a) za jednoho psa – 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa – 150 Kč
c)  za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, 

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu – 0 Kč

d)  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba 
uvedena v písmenu c) – 100 Kč

Omezení ověřování
V době vydávání známek na popelnice se bude ověřovat jen 
v úřední den – pondělí (ve středu 23. 2. a 2. 3. 2011 se ověřovat 
nebude).

Sbírka na opravu kostela sv. Vojtěcha
Do 10. 12. 2010 bylo vybráno 40 085 Kč. Za vaše příspěvky děkujeme.

Paroplynová elektrárna
Koncern RWE nadále připravuje podklady k výstavbě Paroplynové 
elektrárny na katastru obce Mochov. RWE chce představit projekt 
začátkem roku 2011. Tato elektrárna má mít instalovaný výkon 
jako polovina Temelína. Nově zvolené zastupitelstvo Mochova 
hodlá pokračovat v boji proti paroplynové elektrárně. V Mochově 
se uskutečnilo po komunálních volbách 2010 nové hlasování: 
7:4 (7 proti výstavbě, 4 se zdrželi hlasování). V Čelákovicích 
nově zvolené zastupitelstvo hlasovalo 17:0 (17 proti výstavbě) 
a v Přerově nad Labem nové zastupitelstvo hlasovalo 6:1 (6 proti 
a 1 pro výstavbu). Vzniklé občanské sdružení nadále intenzivně 
hledá cesty, jak výstavbě paroplynové elektrárny mezi Mocho-
vem a Čelákovicemi zabránit. Petici proti paroplynové elektrárně 
podepsalo již přes 3000 lidí.

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

osobní návštěvou nebo telefonem.

Drakiáda v Přerově nad Labem 
Nedělní odpoledne se neslo ve znamení velké drakiády. Konala se 
Na Vrších, kam dorazilo mnoho účastníků – dětí, rodičů i prarodičů. 
S sebou si většina z nich přinesla draky, kteří se pak v následujících 
okamžicích vesele proháněli vzduchem. Nečekaně větrné počasí 
přispělo ke zdárnému plachtění draků ve vzduchu a současně tak 
k radosti především těch nejmenších. Většina účastníků drakiády si 
přinesla kupované draky, někteří však dorazili i s vlastnoručně vyrobe-
nými modely. Letos vstoupila drakiáda již do šestého ročníku a podle 
pořadatelek se těšila vysoké účasti. Drakiádu uspořádaly Maminky 
dětem, které finančně podpořila Obec Přerov nad Labem. I v letošním 
roce se konala soutěž nejen o nejkrásnější a nejoriginálnější draky, ale 
cenu si odnesly i děti, kterým se i přes velkou snahu drak nevznesl. 
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KUrZ šátKOVáNÍ
Koncem února bude Mateřské centrum v Přerově nad Labem pořádat kurz šátkování 
(nošení dětí v šátku). Naučíme Vás několik úvazů jak pro novorozence, tak pro starší 
a chodící děti. Zároveň si budeme povídat o blahodárném významu šátkování pro 

Vás i Vaše dítě.  Kurzy jsou určeny nastávajícím rodičům, ale i maminkám a tatínkům 
odrostlejších dětí, kteří se chtějí naučit nové úvazy, případně se šátkováním začít. Nastá-
vajícím rodičům půjčíme modely – panenky, ale i ti, co přijdou s dětmi, si mohou úvazy 
vyzkoušet nejprve na modelech. Zájemci se prosím hlaste co nejdříve, abychom věděli, 
kolik zajistit zkušebních šátků a panenek. Datum a místo konání upřesníme dle počtu 

zájemců. Pište na email: jolana.bohackova@gmail.com. Kurz potrvá cca 2 hodiny,  
cena činí 50 Kč. Těšíme se na Vás, Mateřské centrum v Přerově nad Labem

Vážení občané, využívám této příležitosti, abych Vám poděkoval. 
V polovině října jsme Vás oslovili s žádostí o důvěru. V naší obci se 
skutečně projevil zájem o řízení obecních záležitostí. Celkem čtyři 
kandidátní listiny nabídly občanům 28 možných zastupitelů.

Občané se aktivně zúčastnili. Volby byly důstojným vyjádřením 
zájmu o řízení obecních záležitostí. Výsledky voleb znamenají 
pro zvolené zastupitele velký závazek, aby nezklamali důvěru, 
kterou jim občané dali. I já osobně jsem pocítil velkou podporu, 
která mi dodává energii ke zvládání všech úkolů. 

Po svátečních dnech přišly opět všední starosti. Jak jsem se 
zmínil již v předešlých vydáních Přerovského zpravodaje, neu-
stále se potýkáme s poruchami podtlakové kanalizace. Jak víte, 
provozovatel kanalizace a čistírny odpadních vod a jeho pra-
covníci neustále bojují s nekázní občanů, kteří tím, že nevěnují 
pozornost tomu, co do kanalizace vypouštějí, způsobují poru-
chy funkce a zvyšují náklady na její provoz. Sbírka předmětů 
a nečistot způsobujících poruchy je pestrá a co do množství 
velmi rozsáhlá. Nepřekvapí nečistoty jako sláma, štěrk, větvičky 
a podobně. Ty se dostávají do kanalizace z ploch dvorů tím, že 
šachty jsou umístěny pod úrovní terénu. Jiná je situace u před-
mětů z domácnosti jako jsou houbičky na mytí nádobí, tyčinky 
s tampony na čištění dutin, drobné mince, dětské pleny, textilní 
mopy a výjimkou nejsou ani dětské dudlíky a hračky. Nad vším 
ční mobilní telefon. Je pochopitelné, že se může stát, že někdo 
omylem spláchne nějaký předmět, který do odpadu nepatří. 
Nepochopitelné je, že nezavolá pracovníky obsluhy, aby jeho 
chybu napravili. Ani mobilní telefon nestojí za telefonát?! Tím 
jednak často vyřadí celou kanalizační větev z provozu a neú-
měrně zvyšuje náklady na provoz. V letošním roce doplatí obec 
– tedy my všichni – víc jak 340 tisíc na provoz. Není vyloučeno, 
že příští rok budeme nuceni zvýšit poplatek za stočné. Nestálo 
by za to, věnovat víc pozornosti zařízení, které není na prvý 
pohled vidět, ale bez něhož bychom se neobešli? Věnujte pro-
sím pozornost funkci šachet na Vašem pozemku a u sousedů. 
Včasným odstraněním závady šetříme své peníze.

Potíže trvají i v projektu umístění kabelů nízkého napětí do 
země. Ještě stále někteří spoluobčané blokují realizaci a tím 
fakticky i snahu o úpravu povrchu ulice Na Pískách. Bez toho, 
že budou kabely uloženy do země, není možné vybudovat 
zpevněný povrch v této ulici. Budeme se snažit osobními poho-
vory s jednotlivými majiteli nemovitostí je přesvědčit o nutnosti 
splnění zákonných náležitostí pro realizaci projektu. Je pravda, 
že v minulosti nebylo třeba dávat souhlas, natož poskytovat 
závazek věcného břemena. Dnes je ale situace jiná. Zákonné 
podmínky jsou takové, že vyžadují tuto smluvní vazbu mezi 
majitelem nemovitosti a provozovatelem distribuční sítě. Mohu 
všechny občany, kteří nemají důvěru pro uzavření smluvního 
vztahu ubezpečit, že jim podepsáním smlouvy o smlouvě 
budoucí nehrozí žádná omezení ve věci nakládání s jejich 
majetkem. Pokud se nepodaří celý projekt uskutečnit pro pře-
kážky ze strany majitelů nemovitostí, zůstanou sice připojeni na 
distribuční síť, ale v ulici nadále budou i dřevěné sloupy a oby-
vatelé se nedočkají úpravy povrchu. Nabízím každému konzul-

taci v této záležitosti v úředních dnech na obecním úřadě.

Dále se chci zmínit o odpadovém hospodářství v naší obci. 
Nebudu rozebírat celou problematiku vzniku a likvidace 
odpadů v obci. Jen několik faktů. V roce 2008 vstoupila 
v platnost OZV 3/2007 o odpadech. Její ustanovení již v roce 
2009 nebyla plněna například v tom, že v letních měsících 
jsme byli nuceni zvýšit četnost svozu plastových odpadů 
dvojnásobně. V letošním roce bylo třeba zdvojnásobit svozy 
papírového odpadu a plastů již celoročně. I tak se zdá, že je to 
nedostatečné. Není problém zvýšit počet kontejnerů. Znamená 
to ovšem zvýšení nákladů. V letošním roce (ve skutečnosti 
v období listopad 2009–říjen 2010) byly náklady ve výši 657 
tisíc Kč. Od občanů na poplatcích jsme vybrali 505 tisíc Kč. 
Z toho plyne, že obec (my všichni) doplácíme 152 tisíc Kč. 
V příštím roce se zvyšují ceny za svoz popelnic o 3,2 %. 
To znamená, že za jeden svoz 

V roce 2010 v roce 2011 
Objem 120 l 42 Kč 43 Kč
240 l 61 Kč 63 Kč
660 l 135 Kč 143 Kč
1100 l 235 Kč 243 Kč

Z toho plyne, že stoupne i doplatek obce za likvidaci odpadů 
o dalších cca 80 tisíc Kč. Je to již neúnosné a proto se rozhodlo 
Zastupitelstvo obce zvýšit poplatek za likvidaci odpadů na  
500 Kč. Navíc bude nutné přepracovat pravidla pro poskytování 
popelnic. Není možné již dál tolerovat skutečnost, že někteří 
obyvatelé mají nádobu větší, než by měli mít. Budou nuceni 
buď doplatit za nadměrný objem skutečné náklady nebo vymě-
nit nádobu za odpovídající objem. Je třeba upozornit občany, 
že po termínu platnosti svozových známek 2010, tomu, kdo 
nebude mít novou známku, nebude nádoba vyvezena.

Nakonec ještě k tomu co nás trápí v současné době nejvíc a jistě 
během zimy přinese řadu vrásek. Je to sníh. Kromě radosti 
pro děti a sportovce přináší i potíže v dopravě a i chodcům 
na chodnících nesvědčí. Jistě jste si všimli, že kraj si s údrž-
bou komunikací nedělá starosti. Prostě naší obec nenavštíví. 
Naštěstí se nám podařilo díky ochotě jedné firmy, resp. jejího 
vedení, zajistit odklízení sněhu z komunikací. Uklizena je jak 
z krajské komunikace, tak i místní, pokud je řidiči svým parková-
ním nezatarasí tak, že údržbu znemožní.

Jiná je situace s údržbou chodníků. Všichni vědí, že majitelé 
nemají povinnost uklízet chodníky před svou nemovitostí. 
Obec má omezené možnosti jak finanční tak i personální. Poří-
zení mechanizace je značně nákladné a tato technika by nebyla 
celoročně využita. Pokud bychom začali uklízet na jednom 
konci obce, na druhý bychom se dostali až koncem týdne. 
Každý ale potřebuje mít uklizený chodník ihned, jak napadne 
sníh. Proto je nejúčinnější pokud si občan před svou nemovi-
tostí uklidí sám.
Většina občanů to chápe a já jim za jejich postoj a pochopení 
upřímně děkuji a vážím si ho. Ještě jednou – děkuji.

Ještě jednou děkuji
Petr Baumruk, starosta obce
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Upravený plán prioritních akcí
Irena Gregárková, místostarostka obce

Na prosincovém veřejném zasedání 
odsouhlasilo nově zvolené zastupitelstvo 
níže uvedený plán investičních akcí na 
následující volební období. 

Upravený plán priorit investičních 
akcí pro rok 2011 - 2014 

1. Vybudování veřejného vodovodu
2. rekonstrukce Zdravotního 

střediska 
3. Místní komunikace, chodníky – 

ulice Na Pískách
4. Zateplení školy 
5. revitalizace centra obce
6. rekonstrukce hasičské zbrojnice – 

nadstavba dvou bytových jednotek
7. rekonstrukce veřejného rozhlasu

8. rekonstrukce budovy Obecního úřadu 
9. Prodloužení kanalizace ke hřišti
10. Vybavení tělocvičny a hřiště
11. Vybudování cyklostezky podle Labe
12. Úpravy školní zahrady  

Tento plán vychází z aktuálních potřeb 
obce a také většina z nich navazuje na 
volební programy zvolených zastupitelů. 
Plán se bude během volebního období 
pravidelně aktualizovat a průběžně 
rozpracovávat. Nyní si jeho první verzi 
vyžádala předsedkyně finančního 
výboru jako podklad pro sestavování 
rozpočtového výhledu.
Prioritní akce nejsou seřazeny v pořadí, 
příprava a realizace bude závislá na 
mnoha faktorech:

• Hlavním předpokladem u většiny 
investičních akcí je možnost čerpání 
dotací, tudíž musí být vypsán 
odpovídající dotační titul.

• Na schopnosti obce doplatit 
alikvotní podíl, který je vždy 
součástí dotace.

• Rozvoj obce bude také zaležet na 
schopnosti obce získat další příjmy.

• Na výši příjmu, který obcím poskytuje 
stát, jehož výše je přímo závislá mj. 
na počtu trvale hlášených občanů. 
Zde bude záležet především na těch 
občanech, kteří nejsou v Přerově 
nad Labem trvale hlášení, zda zváží 
své přihlášení k trvalému pobytu 
v obci, kde žijí. Tímto krokem přispějí 
k rychlejšímu rozvoji naší obce.

Volební matematika aneb volební zákon a výsledky 
komunálních voleb v Přerově nad Labem

Darina Kocsisová

Letošní komunální volby jsou už dávno za námi. Jejich výsledky 
budou mít vliv na dění v obci po další čtyři roky a proto stojí za 
to odpovědět na některé otázky, které po volbách vyvstaly.
V říjnu 2010 proběhly v Přerově nad Labem, stejně jako 
v ostatních obcích v celé republice, volby do místního 
zastupitelstva. Z celkového počtu 884 oprávněných voličů jich 
své hlasy odevzdalo 58,5% (516 občanů). O přízeň voličů se 
ucházely 4 politické strany, resp. volební uskupení. Voliči měli 
možnost odevzdat několika způsoby 7 hlasů (jedné straně nebo 
napříč kandidátkami). Tuto možnost plně nevyužili někteří 
účastníci, takže celkový počet odevzdaných hlasů byl jen 3468 
(místo 3612 = 516 x 7).
Po zveřejnění volebních výsledků napadly mnohé z nás 
různé otázky, jako např.: Proč mají nezávislí 4 mandáty 
v zastupitelstvu, když dostali méně než 50% hlasů? Proč má 
ODS jen 1 mandát, když měla mnohem více hlasů než TOP 09 
nebo KDU-ČSL? Proč se do zastupitelstva nedostala Kateřina 
Višňovská z KDU-ČSL, když měla více hlasů než Jaroslav Vedral 
z kandidátky TOP 09? Proč se do zastupitelstva nedostal Jan 
Kolenský z kandidátky uskupení Přerov nad Labem 2010, 
když měl více hlasů než Luděk Jirouš ze stejné kandidátky? 
Na všechny tyto otázky najdeme odpověď v § 45 Zákona č. 
491/2001 Sb. Podívejme se tedy na tento paragraf, který se 
věnuje zjišťování výsledků voleb, společně (citace zákona bude 
dále odlišena jiným písmem):

§ 45 (1) Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování předaných 
podle §43 okrskovými volebními komisemi zjistí, kolik hlasů bylo odevzdáno pro 
každého kandidáta na kandidátní listině a kolik pro každou kandidátní listinu. 

Tabulku s přehledem hlasů rozesílal obecní úřad krátce po 
volbách a zveřejnil ji také na úřední desce.

Dále zjistí celkový počet platných hlasů pro všechny kandidátní listiny a která z kan-
didátních listin získala méně než 5 % z celkového počtu platných hlasů poděleného 
voleným počtem členů zastupitelstva a vynásobeného počtem jejích kandidátů, 
nejvýše však voleným počtem členů zastupitelstva; k takovýmto kandidátním listinám 
a hlasům pro ně odevzdaným se při dalším zjišťování výsledků voleb a přidělování 
mandátů již nepřihlíží. ….

Toto ustanovení odstavce 1 §45 nebylo nutné aplikovat, neboť 
všechny kandidátní listiny získaly dokonce více než 15 % hlasů.

…..Poté dělí celkový počet platných hlasů, který obdržela postupující kandidátní 
listina, postupně čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem o jedno vyšším tak, aby počet dělících 
operací odpovídal počtu kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině.

To znamená, že pro TOP 09 se vytvoří podíly 541/1(=541), 
542/2(=271), 543/3, … , 543/7(=77), pro ODS podíly 

769/1(=769), 769/2(=385) … , 769/7(=110), pro KDU-ČSL 538/1, 
… , 538/7 a pro Přerov nad Labem 2010 pak 1620/1(=1620), 
1620/2(=810), 1620/3(=540), 1620/4(=410), … , 1620/7(=231).

§45 (2) Podíly vypočítané způsobem uvedeným v odstavci 1 seřadí Český statistický 
úřad podle jejich velikosti až do počtu mandátů, které mají být při volbách do 
zastupitelstva obce přiděleny. Za každý podíl obsažený v této početní řadě získá 
kandidátní listina jeden mandát. V případě rovnosti podílu je rozhodující celkový 
počet hlasů, který získala kandidátní listina, a je-li i tento stejný, rozhodne los.

Seřazení podílů vidíte v následující tabulce. Na prvních sedmi 
místech se Přerov nad Labem 2010 vyskytuje 4x, ostatní strany 
jen 1x. Rovnost podílu nebylo nutné v našem případě řešit.

§45 (3) Český statistický úřad přikáže mandáty přidělené kandidátní listině na ní 
uvedeným kandidátům podle pořadí, v jakém jsou uvedeni na kandidátní listině, pokud 
nedojde ke změně pořadí podle odstavce 4.

Takto tedy získali mandát kandidáti ze všech kandidátních listin, 
kromě TOP 09, viz. dále.

§45 (4) Český statistický úřad vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební 
stranu počtem kandidátů této volební strany. Má-li některý z kandidátů nejméně 
o 10 % více hlasů, než je takto stanovený průměr vyjádřený celým číslem bez 
zaokrouhlení, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů 
více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány; v případě 
rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí kandidátů 
na kandidátní listině.

Na kandidátce TOP 09 se ustanovení o postupu týkalo 3 jmen 
a z nich jednoznačně nejvíce hlasů získal Jaroslav Vedral. Proto 
získal mandát právě on, přestože byl na kandidátní listině až na 
3. místě. Zcela opačná situace nastala u kandidátní listiny Přerov 
nad Labem, kdy se ustanovení o postupu netýkalo nikoho, 
protože nad uvedený limit získali hlasy jen první dva kandidáti.

Tolik k použití zákona. Zdá se vám to složité? Tohle naštěstí dělá 
automat a nemusí to při volbách nikdo počítat ručně. Nebo se 
vám to dokonce zdá nespravedlivé? Netrapme se tím. Podstatné 
je, že místní zastupitelstvo začalo fungovat brzy po volbách, aniž 
by bylo zmítáno nějakými koaličními diskuzemi. A tak doufejme, 
že bez ohledu na politický původ a přesvědčení bude všech  
7 zastupitelů pracovat v zájmu obce v dobré vzájemné spolu-
práci. A ostatní, kteří nebyli tentokrát zvoleni, mohou přispět 
k rozvoji obce jinou formou. Práce je více než dost.
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Vánoční zamyšlení
Jolana Boháčková
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U příležitosti státního svátku jsme položením věnce uctili Den vzniku 
samostatného československého státu a památku padlých z 1. světové 
války. Pietního aktu před pomníkem padlých ve skanzenu se zúčastnili 
představitelé obce, zástupci místní školy a několik občanů.
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U nás doma se nikdy vánoční zvyky příliš 
nedržely. Cukroví máma pekla asi milion 
druhů ve spěchu a značně nervozní. 
Na umělý stromek jsme věšeli kouličky, 
koupenou kolekci čokoládových figurek 
v barevném alobalu a žárovky ve tvaru 
hříbků. Půst jsme na Štědrý den také 
nedodržovali, koledy nezpívali, po večeři 
se nacpali cukrovím a koukali na televizi. 
Na první i druhý svátek vánoční jsme se 
sestrou a otcem vyrazili na sjezdovku, 
máma celé dopoledne vyvařovala a když 
jsme se opozdili k obědu, byla nevrlá, že 
jídlo vystydlo. 
Když jsem byla o něco starší, říkala jsem 
si, že bych chtěla se svými dětmi zažívat 
jiné Vánoce a o to se dnes také snažím. 
K pečení cukroví jsme si s přáteli vyhra-
dili společný víkend, vánoční ozdoby, 
přáníčka, betlém a další dekorace, i část 
dárků pro babičky a dědečky si během 
prosince vyrábíme doma s rodinou nebo 
kamarády, o Štědrém dni na smrček dáme 
svíčky a prskavky a po večeři rozkrojíme 
jablíčko a rozlouskneme oříšek, budeme 
zpívat koledy a zapálíme si františka. 

Druhý den půjdeme 
všichni na výlet, 
možná vyrazíme na 
výstavu do skanzenu 
a k obědu si sníme 
menu z předešlého 
dne. Přečteme si spo-
lečně v Bibli, jak Josef 
s Marií putovali do 
Betléma. Po vsi se už 
dnes nechodí a neko-
leduje, tak zajdeme 
odpoledne do kostela 
a společně se sousedy 
si zazpíváme koledy 
a vzpomeneme na 
narození Ježíška, 
kvůli kterému ostatně 
Vánoce v křesťanských Čechách slavíme. 
Na Štěpána navštívíme rodinu v Praze, 
ale místo pojídání cukroví po vydatné 
svíčkové k obědu je zkusíme přesvědčit 
ke společné procházce po Olšanských 
hřbitovech nebo k výletu na Petřín.
Možná si vzpomeneme ještě na další 
zvyky, které zpříjemní sváteční čas Vánoc 

a předvánoční čas adventu. Rozhodně 
budeme všechno prožívat společně, 
v klidu, beze spěchu a televize... 

Přijďte si také o 1. svátku vánočním 
zazpívat koledy do kostela nebo si 
na Štědrý den jen tak neformálně 
o významu svátků popovídat.

Mikuláš na pekelném voze
Jolana Boháčková

V předvečer svátku Svatého Mikuláše se tradičně po ulicích 
prochází Mikuláš se svou družinou andělů a čertů a navště-
vují děti, aby je obdařili pamlsky a všelijakými drobnostmi. 
Mikuláši se letos proháněli i po Přerově a mohli jsme jich 
potkat hned několik. Nešlo si nevšimnout veliké mikuláš-
ské družiny na pekelném valníku se stoly, slámou, pytli, 
řetězy, loučemi a ohněm, poháněném pekelným traktorem 
a hudebním doprovodem. 
Ve čtyři hodiny startovali pod Hůrou, vyrazili směrem 
k Městečku, pokračovali do Sluneční ulice, pak zpátky po 
silnici směr Lysá, Na Pískách, Kocanda a končili na Hůře. 
Zkrátka projížděli celou vesnicí, navštěvovali chalupy, 
ale zastavovali i jen tak na ulici, bylo je slyšet a vidět už 
z daleka. Dva Mikuláši a dva andělé hodným dětem předá-
vali dárky, neposlušné děti zase čtyři čerti a jedna čertice 
postrašili. Celý ten rej trval až do osmi do večera a všichni, 
děti, rodiče i osazenstvo pekelného vozu, se báječně bavili. 
Každoročně v Přerově Maminky dětem pořádají také miku-
lášskou zábavu, děti i rodiče přicházejí v kostýmech čertů 
nebo andělů, soutěží a tančí. Letos se bohužel tradiční akce 
nekonala. Kvůli již déle trvajícím neshodám dospělých se 
nenašel vhodný prostor, kde by se mohly děti pobavit. Tak 
se třeba příští rok dospělí umoudří a dětem budou moci 
mikulášskou zábavu uspořádat. Svatý Mikuláš jim bude 
držet palce.
A kde se vlastně Svatý Mikuláš vzal a proč každý rok chodí 
obdarovávat děti? Mikuláš byl velmi zbožný člověk žijící na 
přelomu 3. a 4. století v Turecku. Pomáhal chudým a nespra-
vedlivě obviněným a říká se, že po jeho smrti byl veškerý 
jeho majetek rozdán chudým tak, jak si to Mikuláš přál. 
Podle staré hrůzostrašné legendy vzkřísil tři malé děti, které 
zlý hostinský zavraždil a uložil nasolené do sudů. Proto jej 
považujeme za patrona a ochránce dětí. 6. prosince, kdy 
slavíme jeho svátek, patrně zemřel. Už velmi mlád se stal 
biskupem či přinejmenším významným knězem. Proto také 
dnes Mikuláš chodí večer 5. prosince s biskupskou holí, 
v biskupském oděvu a jako patron všech dětí jim rozdává 
drobné dárky a sladkosti.

Fanklub Oldřicha z Chlumu
Jitka Dvořáková

Vážení a milí spoluobčané, je tomu již téměř rok, co jsem zalo-
žila Občanské sdružení Fanklub Oldřicha z Chlumu. Možná 
vás napadne otázka, kdo to je nebo byl Oldřich z Chlumu. Je 
to románová postava – královský prokurátor krále Přemysla 
Otakara II., dr. Vlastimila Vondrušky, autora mnoha historic-
ko-detektivních románů z tohoto období české historie. Více 
informací o činnosti našeho sdružení si můžete přečíst na 
našich webových stránkách www.fankluboldrichazchlumu.cz. 
U příležitosti ročního působení nás navštíví počátkem nového 
roku autor „Oldřicha“ V. Vondruška. Setkání se bude konat v 
cukrárně u školy. Přesný termín uvedu na webových stránkách 
Fanklubu včas. Pokud i někdo další má zájem stát se členem 
našeho Fanklubu, rádi vás přivítáme mezi sebou.
S přáním klidných a pokojných svátků vánočních, třeba nad knihou 
V. Vondrušky, a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2011.
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Polabské muzeum v Poděbradech otevřelo po více jak dvouletém 
uzavření své brány návštěvníkům. 
Slavnostní otevření muzea se uskutečnilo odpoledne 30. září 
2010 za účasti představitelů Středočeského kraje (hejtman 
MUDr. David Rath, náměstek hejtmana Ing. Miloš Petera), 
města Poděbrady a mnoha dalších našich příznivců (mezi 
kterými nechyběli ani představitelé obce Přerov nad Labem). 
Hlavní budova Polabského muzea v Poděbradech byla uzavřena 
z důvodů plánované rekonstrukce budovy a hlavně stálých expo-
zic, které nebyly již návštěvnicky ani muzeologicky atraktivní.
Předmětem rekonstrukce budovy, která byla zahájena v srpnu 
2009, bylo provedení sanačních prací – odstranění vlhkosti ve 
zdivu v přízemí, s tím souvisely i nové podlahy, v budově bylo 
dále vyměněno kompletně ústřední topení, opravena okna, 
objekt má nové dveře, jak vstupní tak i vnitřní. Jednou z nejvidi-
telnějších věcí na budově je nová opravená a barevně atraktivní 
fasáda a nová střecha. K nejzajímavějším úpravám patří realizace 
zastřešeného atria uprostřed budovy. Dosud byl tento prostor 
většině návštěvníků utajen a sloužil jen jako technické zázemí. 
V současnosti se stal významnou součástí nové expozice. 
Nová expozice, která nese název Příběh Polabí, seznamuje 
návštěvníky, prozatím jen v přízemí, s nejzajímavějšími 
obdobími Poděbradska, od křídového moře po baroko. Tato 
část přírodních a lidských dějin je v expozici prezentována na 
množství zajímavých sbírkových předmětů, ať již jsou to zka-
meněliny, dermoplastické preparáty, ale i velké množství mate-

riálu pocházejícího z archeologických výzkumů (od kamene 
přes kosti, bronz, železo, keramiku až po zlato). Období 
baroka prezentují jak dřevěné plastiky, tak i plátna barokních 
malířů. Vše je doplněno textovými informacemi a pro zájemce 
s hlubším zájmem o problematiku jednotlivých prezentova-
ných období budou v blízké budoucnosti dostupné informace 
i v počítačové podobě pomocí dotykových obrazovek.

Polabské muzeum v Poděbradech otevřelo  
své brány návštěvníkům

Jan Vinduška, ředitel Polabského muzea

Co nového v naší knihovně?
Alena Bakošová

Ano, již slyším spoustu hlásků, že nic 
nového tam není... Přestože to tak možná 
vypadá, naše knihovna žije, pravda, tro-
chu tichým a nenápadným životem, ale 
stále dýchá. Naposledy jsme o knihovně 
četli ve zpravodaji v roce 2007, kdy paní 
knihovnice – paní Kadeřávková – pro nás 
připravila informace o tom, jak velký je 
knižní fond, odkud knížky do knihovny 
přicházejí a kdo do knihovny chodí. 
Co se tedy od té doby změnilo? Mini-
málně část knižního fondu – tak jako 
každý rok byla část knih obměněna skrze 
knihovní fond zastřešující mladoboleslav-
ské knihovny. Také jsme ve spolupráci 
s místní školou letos na jaře iniciovali 
zapojení dětských čtenářů do knihovní 
Noci s Andersenem, která se konala 
kvůli velikosti prostoru naší knihovny 
ve větších a dětem bližších prostorách 
– v naší škole. Od posledního článku ve 
zpravodaji nám několik nových čtenářů 
přibylo, z našich dlouholetých čtenářů 
nás někteří opustili již navždy a tak suma 
sumárum jsme stále na stejném počtu 
pravidelných čtenářů. Co nás mrzí je, že 
nám do knihovny stále přichází minimum 
dětí. Právě ty bychom rádi přivítali do 
řad milovníků tištěných příběhů. 
A co chystá knihovna dále? Malý 
závdavek je níže, připravili jsme pro 
vás recenze několika knížek, které si 
v naší knihovně můžete vypůjčit. Rádi 
bychom Vám tak ukázali, že spektrum 

nabízených knih je veliké a v knihovně si 
mezi kmenovými nebo jen zapůjčenými 
tituly vybere jistě každý svou oblíbenou 
zábavu nebo poučení.
Na rok 2011 chystáme spuštění interne-
tových stránek naší knihovny a mimo jiné 
tam také chceme pravidelně doplňovat 
recenze na další tituly ze zápůjčního 
fondu. Knihovna je také organizační 
garant dalšího ročníku Noci s Anderse-
nem, pro přerovské dětské čtenáře to 
tak bude již 2. ročník nočního setkání 
s knížkami. A chystáme také spolu 
s vedením školy ještě jedno překvapení 
pro prvňáčky, až se naučí číst všechna 
písmenka… ale více vám neprozradíme, 
protože to by pak již nebylo překvapení. 

Aktuálně z naší knihovní nabídky:
Eduard Petiška: Báje a pověsti staro-
věkého Egypta a Mezopotámie, Státní 
nakladatelství

Je čas adventu, tma přichází velice brzy 
a rychle a to je ten nejlepší čas si sednout 
vpodvečer do tepla a spolu s dětmi se 
nechat unést do děje tajemných starých 
příběhů. Nebojte se, nejde o žádné 
horory, ale o poutavé příběhy, které 
literárně zpracoval Eduard Petiška podle 
překladu z originálů na starých papyrech 
či destičkách s klínovým písmem, podle 
úryvků z písemných památek starých 
civilizací. Ponořte se do minulosti a spolu 

se starými Egypťany a Mezopotámii si 
položte ty opakující se otázky – jak vznikl 
svět, jak je to s láskou, osudem a co čeká 
na konci cesty? Nejde o věrouku, ale 
krásné příběhy, které si lidé před tisícov-
kami let předávali mezi sebou proto, aby 
zachovali své odpovědi na tyto základní 
otázky. Příběhy jsou zároveň dosta-
tečně tajemné, aby dokázaly zaujmout 
i pouhým obsahem a alespoň na chvíli 
dokázaly konkurovat televizi či počítači. 
A kdo by chtěl o klínovém písmu vědět 
více, má zdroj přímo za humny. Bedřich 
Hrozný, rodák z Lysé nad Labem, který 
byl jedním z těch, kteří přispěli k „rozluš-
tění“ klínového písma, aby se nám stalo 
čitelným, má své muzeum věnované jeho 
badatelské práci v Lysé.
… Proč tedy nedoplnit četbu malým 
výletem?

Barbara Erskinová: Údolí havranů, 
Nakladatelství Brána 
Máte-li rádi dobré detektivky a nevadí 
vám trocha velšské duchařiny, tak je 
tento román tím pravým ořechovým. 
Napínavé čtení, kde se střídá děj ze sou-
časné Velké Británie s příběhem z doby 
dobývání světa Římany. Oba příběhy, 
které autorka půvabně propojila, jsou 
samy o sobě zajímavým příběhem 
a spolu dohromady vám přinesou 
napínavé chvilky s osudy obou hrdinek 
– současné Jess i historické Eigon. Tak 
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FOtOSOUtĚŽ – Jak známe Přerov nad Labem – 1. díl
Darina Kocsisová

jak odvíjíte nitky obou příběhů, pro-
cestujete s oběma hrdinkami velký kus 
Evropy – od Walesu po Řím, poznáte také 
spoustu míst, která jsou dnes zajímavými 
turistickými cíly. 
… Tady tedy jednoznačně palec nahoru.

Barbara tailor Bradforová: Hlas srdce, 
Nakladatelství Ikar
Přestože by ve vás název mohl vyvolávat 
asociace o „klasické červené knihovně“, 
rozhodně to tak není. Dokonce si myslím, 
že tato kniha by zaujala i nejednoho 
muže. Jde o románový příběh, který nás 
skrze čtyři hlavní postavy zavede na dva 
kontinenty a přesune časem v rozpětí 20 
let. Nečekejte žádné suchopárné popisné 
líčení roku za rokem. Autorka dokáže 
napínavě přeskakovat mezi desetiletími 
i osudy jednotlivých přátel, aniž by to 
zpřetrhalo hlavní nitku příběhu, a na 
konci vás jako bonus čeká překvapivé roz-
uzlení. Popravdě musíme přiznat, že city 
i hlasy srdcí, ať vyslovené nebo utajené, 
jsou jedním z momentů, které hlavní 
i vedlejší postavy v románu na křižovat-
kách jejich osudů posunují ne vždy tím 

nejšťastnějším směrem. Při čtení pouta-
vého příběhu si nejeden z nás připustí, že 
my sami jsme během svých životů potkali 
někoho, kdo nějak ovlivnil i ten náš běh 
života a mnohdy i když jsme to sami 
nechtěli. Poutavý je nejen příběh sám, 
ale i prostředí a povolání hrdinů, díky 
kterým se budete pohybovat mezi herci 
a producenty Hollywoodu či v sídlech 
bohatých a mocných v Londýně, Bavor-
sku či na Riviéře. Přestože jde o „vyšší 
společenské vrstvy“, příběh odkrývá 
jejich obyčejné lidské starosti a radosti, 
které mohou potkat každého z nás.
… Doporučujeme.

Stella Blómkvist: Bronzová socha, 
Nakladatelství Moba
Příběh z Islandu rozplétající vraždu 
mladé ambiciózní Hally, která pracovala 
jako vedoucí na ministerstvu. Vypravěč 
a zároveň aktivní postava rozplétající 
nitky intrik v zákulisí je advokátka Stella. 
Je to detektivka se vším, co k ní patří – 
neznámý vrah, tápající policie, podezřelí 
z nejvyšších politických kruhů, média 
a tajemstvím obestřený život samotné 

Hally. Kniha je psána živým a současným 
jazykem. Není divu, že si přirozeně za 
výroky některých postav v knize snadno 
vybavíte „populární“ postavy z naší české 
kotliny. Kdo měl příležitost vidět film 
Ulovit milionáře nebo číst jeho knižní 
předlohu od Martina Nezvala, ten již 
tedy ví, jak současný to bude příběh. 
Tento rys – současnost, reálnost a otevře-
nost s jakou spolu postavy komunikují, 
může odradit některé čtenáře, kteří ctí 
uhlazenou klasiku jako jsou např. příběhy 
Agaty Christie nebo díly ze série Vraždy 
v Midsomeru. Ale proč nezkusit něco 
nového? Stella Blómkvist je pseudo-
nym. Ani doma na Islandu dosud nikdo 
nedokázal rozluštit, kdo je spisovatelem 
nebo spisovatelkou příběhů, jež děj 
svých detektivek zasazuje do přesných 
reálií vysoké politiky a médií a které se 
ihned po vydání se stávají bestsellerem. 
Z dosud vydaných 6 knih jsou zatím 
v českém překladu k dispozici 2 a z toho 
jednu máte možnost vyzkoušet právě 
v naší knihovně.
… Pozor – kniha je zapůjčena z Mladé 
Boleslavi, takže si pospěšte.

Foto č.1 – ozdoba 

Foto č.6 – jaká voda ?

Foto č. 2 - oblouk

Foto č.7 – stavba

Foto č.3 – parohy

Foto č.8 – okno nebo dveře?

Foto č.4 – střechy

Foto č. 9 – kam vedou schody 

Foto č.5 – okna

Foto č.10 – text

Vážení a milí čtenáři,
internetové stránky naší obce jsou nazvané 
„Přerov nad Labem - perla polabské nížiny“. 
Přerov nad Labem je příjemné místo nejen 
na bydlení, ale i vyhledávaná turistická 
destinace. Přitom se naše obec neustále 
mění a většinou k lepšímu. Stíháte si všímat 
detailů v místě, kde žijete? Následující foto-
grafie zachycují známá místa v centru nebo 
jeho blízkosti. Dokážete je identifikovat? 
Pokud z fotek poznáte, o jakou stavbu 
či místo v obci se jedná, pak neváhejte 
a zúčastněte se této nové soutěže. Z těch, 
kteří do 10. ledna odevzdají (pošlou) 
správné určení místa původu fotek do 
schránky Obecního úřadu označené heslem 
„fotosoutěž“, vylosujeme jednoho výherce 
odměny. 
Podmínkou k získání odměny je kromě 
uhádnutí všech 10 míst (název budovy či 
popis místa) a uvedení kontaktu (jméno 
a telefon), také souhlas s uvedením jména 
výherce v dalším čísle Zpravodaje. Uvítáme 
i komentáře k fotkám nebo soutěži. V příš-
tím čísle Zpravodaje pak uvedeme správné 
odpovědi, jméno výherce, případně vaše 
komentáře a vyhlásíme další díl soutěže. 
A ještě něco. Pokud neuhádnete všechny 
správné odpovědi, má smysl poslat alespoň 
částečnou odpověď. Tedy třeba jen uhád-
nutí 8 fotek. Za každou uhádnutou fotku se 
Vám bude totiž počítat bod do celkového 
seriálu soutěže. Jestli váháte, zda se účastnit 
hned v prvním kole? Pak nezapomeňte, 
že soutěž bude mít více dílů a ti, kteří se 
účastní všech kol, mají šanci na speciální 
bonus – podmínky se dozvíte v příštím 
Zpravodaji. Tak tedy hádejte a hledejte, kde 
se nachází:
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Vážení občané, jak již všichni víte, obec 
získala dotaci na rekonstrukci zdravot-
ního střediska. Dne 7. 12. 2010 byla 
podepsána smlouva mezi Regionálním 
operačním programem Střední Čechy 
a obcí Přerov nad Labem. Výše dotace 
je 4,8 mil. Kč a spoluúčast obce je 1,2 
mil. Kč. Ještě před Vánocemi musí 
obec vybrat stavební dozor a následně 
proběhne pečlivě připravené výběrové 
řízení na stavební firmu.
Předpokládáme, že vlastní rekonstrukce 
začne ve 2. čtvrtletí 2011 a bude trvat 
přibližně 12 měsíců.
Vlastní stavební projekt provedla agen-
tura B.K.R. Nymburk v roce 2007. Jedná 
se o dvoupodlažní budovu se sedlovou 
střechou, která vyroste na dnešních 
základech obvodního zdravotního stře-
diska s přístavbou do dvora. V objektu 
jsou tři ordinace ambulantní lékařské 
péče. Na vlastním dispozičním řešení 
ordinací a čekáren se podíleli všichni 
zainteresovaní lékaři.
V přízemí se nachází ordinace a čekárny 
obvodního a dětského lékaře, technická 
místnost, zádveří, vstup do výtahu. 
Hlavní vstup je řešen skleněnými posuv-
nými dveřmi na fotobuňku. V pod-
kroví je jedna ordinace zubního lékaře 

a jedna místnost ústní hygieny. V patře 
se nachází také zázemí pro personál 
(šatna, denní místnost...). Celá stavba 

je v bezbariérovém provedení.
V rámci rekonstrukce je řešen prostor 
dvora s parkovacími místy pro personál 
a sanitky. Dvůr bude uzavřen novou 
vstupní branou. Před budovou je pro-

jektováno v rámci projektu Revitalizace 
centra obce malé parkoviště pro několik 
aut. Všechny povrchy v okolí budovy 

střediska budou provedeny v zámkové 
dlažbě. V rámci projektu je řešeno 
odvádění srážkové a také přívalové 
vody do stávající povrchové kanalizace 
a zahradnícká úprava prostoru.

Již několik let sledujeme v Přerově 
nad Labem budoucnost dominanty 
středu obce. Proběhlo několik setkání 
se zástupci Českého rozhlasu, napsala 
se řada dopisů a žádostí. Vzhledem 
k nestabilnímu vedení v Českém rozhlase, 
kdy byl jeden generální ředitel odvolán 
a další musel ze zdravotních důvodů 
rezignovat, se prodej zámku odsunul na 
letošní podzim. O prodeji jsme se bohu-
žel dozvěděli jen náhodou díky internetu. 
Za téměř dvacet milionů korun byl 
objekt nabídnut přes realitní kancelář 
GAVLAS, s.r.o. Český rozhlas se rozhodl 
tuto nemovitost prodat formou výběru 
k podání vyšší nabídky než je minimální 
prodejní cena. Stanoveným kritériem 
při prodeji byla tedy maximální výše 
nabídky při výběru.
Vzhledem k tomu, že nebyla do pro-
deje zámku zapracována žádná věcná 
břemena, která by obec ochránila proti 
budoucímu majiteli a nebylo zohled-
něno bohulibé využití zámku, rozhodli 
jsme se navštívit prozatimního generál-
ního ředitele Petera Duhana dne 8. 11. 
2010 ve složení: Mgr. Klára Zubíková, 
vedoucí odboru kultury a památkové 
péče středočeského krajského úřadu, 
Irena Gregárková a Vít Vašát za obec 
Přerov nad Labem a Petr Vilgus za 
Občanské sdružení Přerováci nadlabáci.

Při své návštěvě jsme upozornili na 
některé skutečnosti, o kterých se domní-
váme, že nebyly dostatečně zohledněny 
při stanovení kritérií prodeje přerovského 
zámku, a které můžou mít bezprostřední 
negativní dopad na další rozvoj naší 
obce, krajského muzea, dopravní bez-
pečnosti a spokojenosti našich občanů 
i návštěvníků Přerova nad Labem. 
Vyjádřili jsme obavy z budoucího 
majitele, o kterém nám nebyly známy 
žádné informace, nebylo jasné k jakému 
záměru bude zámek v budoucnu 
využíván, a zda bude budoucí majitel 
schopen udržovat památkově chráněný 
objekt s přilehlými pozemky v dobrém 
stavu. Vyjádřili jsme obavu z budouc-
nosti a z nebezpečí chátrající nemo-
vitosti přímo v centru obce. Po naší 
návštěvě následovalo odeslání žádosti 
jak na Radu Českého rozhlasu tak proza-
timnímu generálnímu řediteli ČRo.

Výňatek z dopisu Obce Přerov nad 
Labem: (připravila Alena Bakošová)
…návazně na předchozí komunikaci 
zasíláme tímto body, které je třeba 
vyřešit v souvislosti s prodejem majetku ve 
vlastnictví ČRo na katastrálním území obce 
Přerov nad Labem.
V aktuální situaci, kdy není jasné, zda 
se ČRo dohodne se zájemcem, kterým 

je vedení Středočeského kraje a nadále 
pokračuje v nabídce majetku prodejem 
přes společnost GAVLAS, požadujeme 
jménem obce Přerov nad Labem, aby 
níže uvedená fakta byla začleněna do 
Podmínky výběru nejvýhodnější nabídky 
a kupujícího, které jsou předkládány 
zájemcům o koupi a také do následně 
vzešlé kupní smlouvy s upozorněním na 
nutnost dořešení věcných břemen.
Chceme tak ochránit majetek obce, obec 
samu a také Český rozhlas jako prodávají-
cího od potenciálně možných následných 
soudních sporů nebo překážek v podnikání 
pro kupujícího.
Bod 1: ČRo přes společnost GAVLAS 
seznámil zájemce o koupi s tímto: Ve 
stávajícím výběru berou na vědomí násle-
dující odlišnost skutečného stavu od údajů 
uvedených v Informačním memorandu:
Objekt již není odkanalizován do vlastní 
ČOV, ale do veřejného kanalizačního řadu. 
ČOV je odstavena z provozu…
Tento fakt je potřeba doplnit – obec Přerov 
nad Labem není schopna ze svého roz-
počtu financovat úpravy ČOV v obci, pokud 
nový majitel bude chtít realizovat podnika-
telský záměr v kupovaném 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 

Zdravotní středisko
Vít Vašát, Irena Gregárková

Prodej zámku se zatím neuskutečnil
Irena Gregárková
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občany a předpokládá pouze běžný objem 
odpadních vod z prodávaného objektu.

Bod 2: V aktuálním katastrálním 
záznamu není zohledněn historicky exis-
tující 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 3: Obec Přerov nad Labem nemá 
dosud schválen územní plán, v návrhu 
územního plánu, podaném ke schválení, 
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 poten-
ciální kupce informovala. Obec Přerov 
nad Labem se vymezuje z případných 
komplikací mezi kupcem a třetími stranami 
a/nebo prodávajícím s ohledem na sku-
tečnost, že územní plán obce je stanoven 
takto a aktuálně neexistuje.

Bod 4: S ohledem na revitalizaci cen-
tra obce v návaznosti na připravovaný 
územní plán Obec plánuje u hlavní cesty 
zbudovat chodníky. Umístění centrální 
komunikace tak plochu chodníků vyme-
zuje 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 komu-
nikaci. Tuto plochu využívají návštěvníci 
Polabského národopisného muzea Přerov 
nad Labem (muzeum v přírodě – skan-
zen) 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 dětskému hřišti. 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 vlast-
nictví 363, kde bude omezena případná 
úprava koryta v tom smyslu, že by tato 
úprava mohla být překážkou k vypouš-
tění vody z rybníka korytem resp. že by 
vypouštěná voda díky úpravě koryta způ-
sobila škody na sousedních pozemcích.
Výše uvedené body jsou pro naši obec 
zásadní a již dnes ovlivňují další rozvoj 
obce. Tato skutečnost se realizací prodeje 
majetku přenáší i na budoucího vlastníka. 
Předpokládáme, že prodej majetku ČRo 
je realizován v souladu s dobrými mravy 
a dle platných zákonů. Domníváme se 
tedy, že ČRo jako prodávající si chce 
zachovat své dobré jméno a své potenci-
ální kupce s tímto dokumentem seznámí. 
Protože v aktuálním čase zastupitelé obce 
Přerova nad Labem nebyli kontaktováni 
žádným případným zájemcem o vaši 
nemovitost, sami mu výše uvedené skuteč-
nosti nemohli sdělit.
Sdělte nám termín, kdy je možné jednat 
detailně s kompetentními osobami za 
ČRo o podmínkách dohody k jednotlivým 
bodům námi požadovaných věcných 
břemen. V případě jiného stanoviska 
nám sdělte toto písemně, abychom mohli 
podniknout za obec příslušné kroky, kdy 
budeme nuceni žádat o zápis věcných 
břemen soudním rozhodnutím.
Radou Českého rozhlasu nám bylo při-
slíbeno zapracování některých věcných 
břemen do kupní smlouvy s novým 
majitelem (do dnešního dne nemáme 
toto stanovisko od rozhlasu písemně).
Poté jsme vyzvali novináře k napsání 
článků o této problematice. Informaci 
publikovali v Nymburském deníku 
a v Mladé frontě DNES. (články najdete 
na www.prerovnl.cz).
Z Mladé fronty jsme se dozvěděli:„Ze tří 
zájemců zůstal pouze jeden,“ uvedl realitní 
makléř Pavel Čelikovský, který zakázku 
vyřizoval. „Původně byli zájemci tři a mělo 
dojít k výběrovému řízení. Dva ze zájemců 
však nakonec z koupě odstoupili.“

Středočeský krajský úřad v zastoupení 
náměstka hejtmana Petery sdělil: „Jednání 
s Českým rozhlasem stále probíhají. Než 
rada rozhodla, jednali jsme společně s obcí 
a vedením rozhlasu. Nevzdáváme to a stále 
vyvíjíme další aktivity k získání zámku za 
účelem rozšíření Polabského muzea.

Výňatek z dopisu (listopad 2010) Stře-
dočeského krajského úřadu Českému 
rozhlasu: … Naším záměrem je vytvoření 
výstavního projektu s názvem „V zámku 
a podzámčí“. Projekt zahrnuje zámek do 
současné, ale i nově budované expozice 
Polabského muzea. Nově budovaná expo-
zice počítá s objektem zámku jako domi-
nantním prvkem, kdy ve vztahu s expozicí 
skanzenu tvoří sourodou podobu života 
české společnosti od počátku 15. století 

po dnešní dny. Jde tedy o zachování stavu 
v jeho historické podobě a souvislos-
tech, které bychom chtěli takto sdělovat 
návštěvníkům expozice Polabského 
muzea. O záměru jsme Vás informo-
vali v roce 2009. Zámek by tak sloužil 
veřejnému účelu a jeho prostory by byly 
důstojně využity Středočeským krajem, 
Polabským muzeem, ale i Přerovem nad 
Labem. Středočeský kraj jako vlastník, 
je zárukou, že zámek nebude sloužit 
výhradně ke komerčním účelům, které 
nebudou v souladu se zájmy občanů 
Středočeského kraje a Přerova nad Labem 
či jeho návštěvníků. Středočeský kraj je 
dále zárukou, že objekt nebude chátrat, 
ale bude se nadále rozvíjet. Počítáme 
pří výše uvedeném projektu expozice 
s využitím prostředků z Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti 
Střední Čechy, který je určen pro čerpání 
finančních prostředků z fondů Evropské 
unie a je konkrétně zaměřen na Střední 
Čechy. Zmíněný program se soustřeďuje 
na podporu rozvoje regionu ve třech 
základních oblastech: doprava, cestovní 
ruch a integrovaný rozvoj území.
Zámek v Přerově nad Labem je památ-
kově chráněn jako kulturní památka. 
Jeho užívání musí být v souladu se zák. 
20/1987 Sb., o památkové péči, kterou 
Středočeský kraj bez větších problému 
naplní. Středočeský kraj není v této 
iniciativě osamocen, úzce spolupracuje 
s obcí Přerov nad Labem a Mikroregio-
nem Polabí, které tento záměr rovněž 
podporují.
Vážení členové Rady Českého rozhlasu, 
chceme Vás touto cestou znovu požádat 
o podporu v našem záměru, zvažte znovu 
všechny výhody, které Středočeský kraj 
nabízí a ponechte prosím dostatek času 
k dalším jednáním o nejvhodnějším využití 
tohoto objektu, které nebude odvislé 
pouze od jediného kritéria výběru, maxi-
mální nabídky, kterou za tuto památku ze 
XIV. století obdržíte.

Koncem listopadu se objevila v MF dnes 
tato zpráva:
Zámek v Přerově nad Labem, který je ve 
vlastnictví Českého rozhlasu, prozatím 
soukromý zájemce nekoupil, přestože 
minulý týden vše naznačovalo, že prodej 
je již hotový. „Podmínkou prodeje bylo 
složení jistiny na účet Českého rozhlasu, 
a to do soboty, respektive pondělí. To se 
však nestalo, a proto budeme jednat o dal-
ším postupu,“ uvedl René Zavoral, ředitel 
odboru komunikace a vnějších vztahů 
Českého rozhlasu.

Nyní vyčkáváme a sledujeme jaký bude 
další postup jak Rady Českého roz-
hlasu tak vedení ČRo i Středočeského 
krajského úřadu. Pevně věříme, že Český 
rozhlas přehodnotí svůj záměr prodat 
zámek s jediným kriteriem, kterým je 
cena. Přejeme si, aby naše obec Přerov 
nad Labem měla ve středu obce krásný 
renezanční zámeček, který nebude uza-
vřen veřejnosti. Na závěr děkuji všem, 
kteří mi pomáhali a pomáhají s touto 
záležitostí.
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O slovo se přihlásily chladné zimní měsíce, hřiště Na 
zámecké zapadlo sněhem a místní maminky na mateřské 
s dětmi ve věku do 4 let potřebovaly místo, kde by se mohly 
v klidu a teple scházet a kde by si děti společně pohrály. Již 
poněkolikáté se 2. prosince povedlo ve spolupráci s obcí 
a místní školou otevřít v budově základní školy mateřské 
centrum.
 
Centrum je otevřené dvakrát týdně:
v úterý od 14 do 16.30 hodin, 
ve čtvrtek od 8 do 11.30 hodin,
ve čtvrtek od 9.30 do 10 hodin se můžete těšit na pravi-
delné cvičení s říkadly.
V centru lze samozřejmě strávit čtvrteční dopoledne, aniž 
byste se cvičení zúčastnili. Záleží, co vyhovuje vám a vašim 
dětem. V případě zájmu rodičů a dětí o otevření i v další dny, 
je možné se dohodnout, případně časy pozměnit a upravit.
Prostory mateřského centra se nacházejí v suterénu mateřské 
školky a jsou velmi útulně a pestře zařízené. Během několika 
let se povedlo nakoupit dostatečné a pohodlné vybavení, 
spoustu didaktických a interaktivních hraček, aby si děti 

mohly spolu pohrát a rodiče příjemně posedět a poroz-
právět. Letos bychom se zaměřili na vylepšení a zpestření 
programu mateřského centra (cvičení s říkadly, malování, 
zpívání) a v návaznosti na mateřské centrum uspořádali 
i několik větších akcí (divadelních představení, přednášek 
a setkání se zajímavými lidmi). 
Primárně ovšem mateřské centrum slouží jako místo, kde se 
setkávají děti ve věku od 0 do 4 let, seznamují se, pro-
střednictvím hry se učí spolu komunikovat, rozvíjet sociální 
schopnosti a další dovednosti. Zároveň se seznamují také 
rodiče, popovídají si, vyměňují si vzájemně zkušenosti, zpes-
třují si volný čas a rozšiřují obzory.
Srdečně všechny zveme k návštěvě centra a těšíme se 
setkání s Vámi.

Veškeré informace o akcích konaných v rámci centra a pro-
vozních změnách naleznete na stránkách základní školy:  
skola.prerovnl.cz – v sekci mateřské centrum, případně na 
stránkách obce: prerovnl.cz – v sekci školství, mateřské 
centrum. V případě konání větší akce rovněž v aktualitách 
obce.

Snad všichni v Přerově nad Labem mohli 
letos od jara do pozdního léta pozorovat, 
jak probíhá rekonstrukce místní základní 
školy. Žáky, rodiče, učitele a další přivítaly 
1. září zcela nové interiéry. Ostatní se 
mohli seznámit s výsledkem rekonstrukce 
během dne otevřených dveří. Zájemců, 
kteří se přišli v říjnu podívat, jak to uvnitř 
vypadá, bylo opravdu hodně. V posled-
ním čísle Zpravodaje jsme se pak z článků 
zastupitelů, ředitelky školy a několika 
žáků 5. ročníku mohli dozvědět ještě 
pár dalších detailů a postřehů. A zprávy 
o nové moderní škole na venkově se šíří 
rychle dál. V únoru 2011 bude zápis do 1. 
třídy a už nyní se přicházejí ptát zájemci 
z okolí. Bude dost místa pro všechny?
Jedním z potenciálních zájemců o umís-
tění dětí v přerovské škole jsou zastupitelé 
Milovic. Milovice se již několik let potýkají 
s rostoucím počtem obyvatel a nedo-
statečnými kapacitami ve škole. Nově 
zvolený starosta a místostarostka Milovic 
berou situaci vážně a přijeli proto jednat 
na obecní úřad do Přerova nad Labem 
co nejdříve. Reagovali mj. na dopis 
s nabídkou na umístění žáků v naší škole, 
který v roce 2009 poslal starosta Přerova 
nad Labem na základě podnětů někte-
rých členů školské rady. Z první schůzky 
zatím nevyplynula žádná závazná čísla, 
nicméně může z toho časem vzniknout 
oboustranně prospěšná spolupráce. Více 
se uvidí až po zápisu v únoru 2011.
Proč by taková spolupráce měla být pro 
naši obec výhodná? Všichni víme, že 
počet dětí školou povinných je v Přerově 
nad Labem v posledních letech nižší, než 
býval. Ve škole mají některé třídy málo 
dětí, takže na 1. stupni dochází ke spo-
jování dvou ročníků do jedné třídy a na 

2. stupni ani nejsou otevřeny všechny 
ročníky. Z toho vyplývá, že nejsou využity 
všechny místnosti a provoz školy je 
v přepočtu na jednoho žáka hodně drahý. 
Není zrovna efektivní vytápět obrovskou 
budovu, když kapacita je využita zhruba 
z poloviny. Navíc ještě musí obec refun-
dovat část mzdových nákladů, ale o tom 
všem jste se už ostatně mohli dočíst 
v předchozím Zpravodaji. Bude-li ve škole 
více žáků, bude vyšší dotace ze státního 
rozpočtu. Budou se snadněji shánět uči-
telé, protože bude možno nabídnout plný 
úvazek pro určité aprobace. A dostane-li 
k tomu ještě obec příspěvek na provoz 
za dojíždějící žáky od Milovic, vyplatí se 
to. Obec pak bude moci investovat do 
dalších potřebných oblastí.

Bude tedy dost místa pro všechny? Určitě 
bude pro místní žáky, resp. ty děti, které 
už navštěvují místní mateřskou školu. 
A kolik žáků z okolí škola pojme, bude 
ještě předmětem diskuzí a vyjednávání. 
Škola má kapacitu na to přijmout do 
tříd více žáků, než je současný stav, 
na druhou stranu ani vedení školy ani 
zastupitelstvo nechce narušit rodinný ráz 
školy s možností individuálního přístupu. 
V případě vyššího zájmu o 1. třídu si ale 
škola může dovolit otevřít pro školní rok 
2011/2012 další třídu. Tedy nejen jednu, 
jak bývá tady obvyklé. Budeme pečlivě 
hledat takové řešení, které bude pro-
spěšné pro naše děti a zároveň finančně 
výhodné pro obec. A budeme vás o tom 
informovat.

Mateřské centrum v Přerově opět v provozu
Jolana Boháčková, Míša Hauerová a Jana Kolenská

rozvoj školství
Darina Kocsisová
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rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark
Vendula Zachariášová, Martin Kec a Jiří Linhart, žáci 9. třídy

Dne 3. prosince se u nás ve 
škole konalo rozsvícení vánoč-
ního stromku. K radostně oče-
kávanému okamžiku došlo v pět 
hodin odpoledne. Následoval 
projev paní ředitelky a po něm 
vystoupení dětí. Nejprve to 
byly děti z mateřské školy s při-
pravenými písničkami, které 
na kytaru doprovázela paní 
učitelka Melíšková. Po vystou-
pení těch nejmenších nastoupil 
školní pěvecký sbor, který pod 
(vedením paní učitelky Klou-
dové a za klavírního doprovodu 
paní učitelky Gabrielové) zazpí-
val známé vánoční koledy.
Po skončení těchto slavnost-
ních chvil už nic nebránilo 
zahájení tradičního vánočního 
jarmarku. Všichni návštěvníci si 
zde mohli zakoupit rozmanité 
výrobky žáků školy. Převážně 
se jednalo o vánoční dekoraci 
v podobě svícnů, vánočních 
ozdob a perníčků. Žáci 9. 
třídy si k prodeji na jarmarku 
připravili vlastní knihu, která 
nesla název Kouzlo Vánoc. Celé 
odpoledne bylo velmi příjemné 
a vydařené a rodiče s dětmi 
odcházeli domů spokojeni 
s plnými taškami a prázdnými 
peněženkami.

Halloweenská párty U Bombéra
Po roce jsme se opět sešli při tradiční Halloweenské párty, netradičně v Penzionu 
Bombér. Díky vstřícnosti pana Špitálského a manželů Skuhravých jsme na sobotní 
odpoledne proměnili prostory penzionu v místo pro veselou párty a taneční zábavu. 
V průběhu akce se z řady dětí i dospělých stala díky Zuzce Kratochvílové a jejímu 
malířskému umění opravdová strašidla. Na párty dorazila i spousta pamětníků, kteří 
vzpomínali na staré dobré časy. Maminky dětem.
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Všem milovníkům knih, dobrodružství a příběhů  
zasíláme dobrou zprávu!

Alena Bakošová

Vánoce podle prvorepublikové školní kroniky
Jolana Boháčková

Již známe přesné datum další knihovní 
noci s Andersenem! Bude to pátek  
1. 4. 2011 od 17.00 v naší přerov-
ské škole, která je společně s obecní 
knihovnou spoluorganizátorem akce. 
Nebojte se, není to žádný apríl. 
Opravdu si na ten den krom zásoby 
legrácek a šprťouchlat nachystejte také 
spacák, polštářek a hlavně a přede-
vším svou oblíbenou nebo nejnovější 
knížku – užijeme si totiž 2. přerovskou 
tajuplnou noc s knížkami. 
Takže kluci, holky, ale i maminky 
a tátové, co nejrychleji si tohle datum 
zakroužkujte v kalendáři. 1. dubna 
všichni, kdo rádi čtou, musí být u toho. 

Pro rok 2011 byl vybrán za patrona 
všech dětských čtenářů Václav Čtvrtek. 
Takže už utíkejte prozkoumat knihovnu 
... a nezapomeňte na tu hromádku knih 
na stole! Kterou z desítek knih a posta-
viček z příběhů, které pan Čtvrtek 
napsal, znáte? To totiž může být jedna 
ze soutěžních otázek, které zpestří 
čekání na samotnou knihovní noc. Tak 
co, už se těšíte?

Jako ohlédnutí za letošní Anderseno-
vou nocí několik postřehů: knihovní 
noc se udála přesně v 905 místech 
Čech, Moravy, Slovenska, Slovinska 
a Polska, prožilo ji 31 256 dětí, k nimž 

musíme připočíst 9984 dospělých z řad 
organizátorů … a v tomto počtu jsme 
byli i my s naší 1. přerovskou knihovní 
nocí. Celkově to byl již desátý ročník, 
do kterého se každým rokem přihlašuje 
více a více aktivních knihoven a škol. 
Pětihodinový večerní maratón sledovali 
čeští i slovenští posluchači stanic Český 
rozhlas 2 Praha a Rádio Slovensko. 
Společným mostem účastníků noci se 
staly nové webové stránky  
www.nocsandersenem.cz s náměty, 
aktualitami, s přehledem všech regis-
trovaných míst i možností vkládání 
fotografií a videozáznamů i chatu.

Předvánoční čas v přerovské škole ve třicátých letech minu-
lého století je ve školní kronice popisován v poněkud jiném 
duchu než dnes. Vzhledem k hospodářské krizi a v souvislosti 
s množstvím legionářských sirotků po přerovských rodi-
nách se tehdejší ředitel zmiňuje především o „stravovacích“ 
a „ošacovacích“ akcích. 
Každoročně bylo před svátky „potřebným”, vybraným chu-
dým žákům a sirotkům věnováno oblečení (kabáty, svetry, 
obleky) a obuv. Přispíval legionářský fond, Okresní péče 
o mládež v Českém Brodě, ale i soukromníci a různé firmy, 
jako místní Baráčníci nebo firma Baťa. 
Zároveň škola pro děti, především v době, kdy v Přerově 
„existenci některých rodin ohrožuje veliká nezaměstnanost”, 
zajišťovala zdarma stravování. Dětem místním i přespol-
ním několik maminek vařilo polévku a kakao, rozdávalo 
se pečivo, místní rolníci darovali mléko. Tyto akce trvaly 
mnohdy i téměř dva měsíce, podle toho, jak krutá zima 
udeřila.

O vánočních besídkách a různých zábavách nacházíme 
zápisy ve třicátých letech nepravidelně. Nicméně podobně 
jako dnes, na besídky škola zvala také rodiče, děti zpívaly, 
recitovaly a hrály divadlo. Často na všechny čekalo i malé 
občerstvení, kakao a houska. Výtěžek z vánoční besídky se 
použil k různým účelům, například v roce 1937 „...recitační 
stránka ustoupila do pozadí a převahu měla čísla tělo-
cvičná...”, besídka se konala v tělocvičně a peníze vybrané 
od rodičů a sponzorů se použily na její opravu.
Jindy zase kronikář popisuje, jak děti ozdobily vánoční 
stromeček a po skončení besídky jej odnesly domů tomu 
nejchudšímu spolužákovi.
Čtení ve staré kronice je vskutku zajímavé a v lecčems by nás 
mohlo inspirovat i dnes.

Naskenovanou kroniku si můžete pročíst na stránkách ZŠ: 
www.skola.prerovnl.cz, v sekci Dokumenty.

Vyřezávání dýní a lampionový 
průvod
Za neuvěřitelně krásného počasí jsme 
se v sobotu 23. 10. společně s dětmi 
a řadou pomocníků pustili do vyřezávání 
velkých i malých dýní. Poté jsme museli 
chvíli počkat, až se začne šeřit, abychom 
mohli zahájit první lampiónový průvod ze 
Zámecké zahrady. Vydali jsme se do obce, 
cestou přibývala tma a lampiony začaly 
dětem svítit na dálku. Ke konci průvodu 
čekalo na děti u zámku překvapení – 
proháněla se tam tři strašidla. U rybníka 
jsme zase mohli vůbec poprvé spatřit 
přerovského vodníka. Na Zámecké na děti 
čekaly rozsvícené dýně, které odpoledne 
vyřezávaly. Poděkování patří Blance 
Zbyňové, které se podařilo na jedné 
rostlině vypěstovat 23 dýní pro tuto akci. 
Maminky dětem Fo
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Čerti v naší škole
V pátek 3. prosince vtrhlo do našich tříd snad celé 
peklo. Rozdivočelí čerti s řetězy se na nás vrhli a snažili 
se nás nastrkat do pytlů. Mikuláš s andělem se marně 
snažili tu čertovskou sebranku zkrotit. 
Ti hodnější z nás nakonec dostali drobné sladkosti 
a třídní zlobilové museli splnit pekelně těžký úkol. 
Vlastně se nám dost ulevilo, když se za rozběsněnými 
pekelníky zabouchly dveře. 
Teď už se jen těšíme, až v příštím školním roce převez-
meme od našich deváťáků čertovskou štafetu a v hrů-
zostrašných převlecích budeme děsit mladší žáky naší 
školy. (žáci 7. třídy)

Vánoční čas v mateřské škole
Advent ve školce 
jsme započali 
tvořením z kera-
miky s vánočními 
motivy. Hodně nás 
překvapila chume-
lenice a mráz 29. 
11., ale i přesto 
jsem jeli autobu-
sem do Českého 
Brodu na pohádku 
O včelích medvíd-
cích.
V pátek 3. prosince 
dopoledne navští-
vil děti Mikuláš, 
anděl a čerti. Děti 
dostaly balíčky, ale 
také uhlí. Tímto 
děkujeme žákům 
základní školy za pěkně připravenou akci.
Následně jsme se připravovali na 
vystoupení při rozsvěcení vánoč-
ního stromečku na terase základní 
školy. Zazpívali jsme písničky Prosinec 
a Mikuláš a k tomu jsme zarecitovali 
básničku Čekání na Ježíška. Po skončení 
programu se konal ve třídě Včeliček jar-
mark, kde prodávaly děti své výrobky 

a vydělaly si 5953 Kč. Peníze 
budou použity na nákup hraček.
Předvánoční čas zakončíme 
posezením u stromečku s rodiči.
Ježíšek do mateřské školy příšel 
15. prosince.
Všem přejeme klidné pohodové 
Vánoce a šťastný nový rok. Uči-
telky mateřské školy.



16 Přerovský zpravodaj 3_201016

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 11. prosince 2010. Toto číslo vyšlo 17. prosince 2010. 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 – 210x297 mm – 2500 Kč, 1/2 strany – 148x210 mm – 1500 Kč, 1/4 strany – 105x148 mm – 1000 Kč.

P Ř E r O V S K Ý

ZPrAVODAJ

Sledujte pravidelně www.prerovnl.cz!

Zprávy ze školy
Yveta Hrušková

Dne 6. 10. se uskutečnilo slavnostní a oficiální otevření školy 
po vnitřní rekonstrukci a 7. 10. se konal Den otevřených dveří 
pro širokou veřejnost od 8 do 19 hodin, který využilo kolem 
200 osob. Děkujeme za příspěvky do pamětní knihy. Přestože 
většina lidí již školu viděla, pro velký zájem otevřeme příští 
rok dveře znovu. Těšit se můžete na útulnější a vyzdobenější 
prostory a vyučovací hodinu na interaktivní tabuli. 
Po rekonstrukci se dětem i učitelům ve škole opravdu líbí. 
Máme k dispozici dvě interaktivní tabule, zbrusu novou 
počítačovou učebnu, krásnou zrekonstruovanou tělocvičnu, 
ve všech třídách ozvučení a projektové plátno. Děti v anketě 
o nejhezčí místo na škole nejčastěji ocenily právě tyto učebny, 
chlapci pak ještě samosplachovací pisoáry. Učitelé se začali 
školit, aby mohli využívat všech možností techniky a výuka 
byla pestřejší a zajímavější. 
Vedeme děti ke komunikaci a čtenářské gramotnosti, proto 
jsme se zapojili do mezinárodní soutěže Víš, co čteš? Mediální 
výchovu uplatňujeme v počítačovém kroužku Tvorba časopisu 
a již v listopadu jsme vydali naše 1. číslo pod názvem Školní 
žáček Přerováček a v prosinci číslo druhé. 
Vedeme žáky k úctě k lidovým tradicím a využíváme místní 
skanzen. Nezapomínáme rozvíjet ani kladný vztah k přírodě 
a slušnému chování. Předností je nižší počet žáků ve třídách, 

učitel se může individuálně věnovat každému 
dítěti a všichni se navzájem známe. 
Od října jsou ve škole otevřeny zájmové 
kroužky. Děti ze školky a z 1. třídy společně 
navštívily divadlo v Českém Brodě. Do nym-
burského divadla jeli žáci 9. ročníku na akci 
BESIP a na úřad práce, aby si vybrali správné 
povolání. V prosinci pro ně proběhne beseda 
k přihláškám na střední školy. Pro žáky 4.–9. 
tříd jsme připravili besedu o práci archeologů 
v Egyptě, kterou vedl prof. Bareš z Univerzity 
Karlovy. V listopadu proběhla akce pro I. stu-
peň Bubenická dílna. Účinky hraní na buben 
jsou blahodárné, zkuste si to také. 
V pátek 3. 12. 2010 proběhly na naší škole 
hned tři akce najednou: mikulášská nadílka ve 
školce i ve všech třídách na škole, rozsvícení 
velkého vánočního stromu na terase školy se 
zpěvem vánočních písní a koled a předvánoční 
jarmark. Po zpívání u vánočního stromu jsme 
se odebrali do budovy školy, kde si děti a paní 
učitelky nachystaly stánky s vánočními před-

měty, které vyráběly děti na hodinách výtvarné a pracovní 
výchovy, doma s rodiči nebo na kroužku dovedných rukou. 
Žáci si vyzkoušeli stánkový prodej na vlastní kůži. Zpočátku 
se davy tísnily v chodbách školy, ale po chvíli se rozprchly 
nakupovat do tříd na další stanoviště. Celkem se nám poda-
řilo vybrat přes 21 000 Kč. Z vytěžených peněz zakoupíme za 
5000 Kč výukové programy na interaktivní tabuli, uhradíme 
náklady spojené s akcemi a za zbylé peníze si děti domluví 
s třídní učitelkou odměnu dle vlastního výběru. Děkujeme 
rodičům za pomoc při uskutečnění jarmarku a všem ostatním 
za návštěvu školy. Fotografie a podrobnější zprávy můžete 
vidět na webových stránkách školy  
www.skola.prerovnl.cz.
Žáci z II. stupně navštívili po Mikuláši Planetárium Praha. 
V prosinci ještě plánujeme kouzelníka a divadlo pro malé 
diváky a besídky pro děti a rodiče I. a II. stupně. Od 20. 
do 22. 12. bude ředitelské volno pro žáky, učitelé si budou 
vybírat dovolenou ze srpna. V lednu proběhne setkání s rodiči 
budoucích prvňáčků, 2. 2. bude zápis do základní školy 
a mezi 4. a 13. únorem máme určeny jarní prázdniny. To už 
ale bude rok 2011. 
Přejeme všem prarodičům, rodičům a dětem hodně zdraví 
a spokojenosti do nového roku.


