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My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených 
dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve 
čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte se na nás podívat, jak 
se nám ve škole dobře učí.

V sobotu 18. 9. 2010 po roce opět ožil přerovský zámek. Otevřel brány 
návštěvníkům v rámci Dnů evropského dědictví. Možnost podívat se do zpří-
stupněných prostor jinak zavřeného zámku uvítali zájemci z řad obyvatel 
Přerova nad Labem, tak mnozí návštěvníci z bližšího i vzdálenějšího okolí..
Více informací z této akce naleznete na str: 19 (článek z www.prerovnl.cz)

Fotografie: Josef G
regárek

Fotografie: Tom
áš G

regárek
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Z jednání zastupitelstva obce
Usnesení z veřejného zasedání zastu-
pitelstva obce Přerov nad Labem pro 
volební období 2006 až 2010 kona-
ného dne 28. 4. 2010 ve školní jídelně 
v Přerově nad Labem od 19.00 hod. 
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková, 
p. Vašát, p. Kolenský, p. Baumruk, 
Omluveni: p. Červák
Neomluveni: pí Jarešová

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
21/2010 Návrhový výbor ve složení 
Gregárková, Trbušková, Vašát a ověřova-
tele zápisu Gregárková, Trbušková Pro-
gram zasedání se mění takto: bod 19. 
a) Schválení smlouvy o poskytnutí pře-
klenovacího úvěru b) Schválení výběru 
dodavatelské firmy na rekonstrukci oken 
v přístavbě budovy čp. 112 c) Schválení 
oblasti centra obce d) Schválení podání 
žádosti o dotaci na rekonstrukci zdra-
votního střediska a žádosti o dotaci na 
revitalizaci centra obce.
22/2010 zamítnutí žádosti na přemís-
tění kontejnerů na tříděný odpad. Na 
veřejném zasedání obecního zastupitel-
stva dne 11. 3. 2007 se zastupitelstvo 
usneslo na přemístění kontejnerů na 
tříděný odpad právě na toto místo jako 
nejvhodnější, usnesení z 11. 3. 2007 č. 
44. Dosud nebylo nalezeno výhodnější 
umístění kontejnerů.
23/2010 Dohodu s paní Kocsisovou 
na poskytnutí dětských prvků s tím, 
že doba po kterou garantuje umístění 
prvků na vytipovaném místě bude 10 
let.
24/2010 Pro volební období 2010–2014 
počet zastupitelů na základě dohody 
v současné úrovni to znamená 7 zastupi-
telů. 
25/2010 Předložený návrh na odprodej 
části pozemku 1898 za cenu 500 Kč/
m2. Prodej je podmíněn splněním všech 
podmínek uvedených v Záměru na 
odprodej pozemku.
26/2010 Smlouvu o smlouvě budoucí 
na věcné břemeno uložení kabelu 
nízkého napětí na pozemky parc. č. 
1265/3, 1899/2 a 1899/1. 
27/2010 Zastupitelstvo schvaluje Roz-
počtové opatření č. 1/2010 
28/2010 Zastupitelstvo schvaluje 
finanční příspěvek pro: a) Knihovnu 
Mladá Boleslav ve výši 1000 Kč b) SPCCh 
Lysá nad Labem ve výši 1000 Kč c) HZS 
Středočeského kraje ve výši 1000 Kč d) 
Centru sociálních služeb ve výši 1000 Kč 
29/2010 a) navýšení rozpočtu pro SDH 
Přerov nad Labem ve výši 20 000 Kč na 
opravu techniky b) navýšení rozpočtu 
PO Školní jídelna a vyvařovna Přerov 
nad Labem na úhradu cen energie ve 
výši 65 000 Kč
30/2010 smlouvu na pronájem části 
střechy budovy školy pro o. s. ErnetFree 
za měsíční poplatek 1000 Kč. 
31/2010 bezúplatný prodej pozemků 
v majetku státu místní komunikace PK 

parc. č. 468 o rozloze 56 m2 a PK parc. 
č. 469 o rozloze 217 m2 na obec Přerov 
nad Labem.
32/2010 záměr objednat zhotovení 
projektové dokumentace a realizaci 
přeložky telefonních kabelů v ulici Na 
Pískách podle předložené nabídky za 
max. 407 tis. Kč. Objednávka bude reali-
zována až po získání dotace z FROM.
33/2010 návrh zákazu výstavby fotovol-
taické elektrárny v katastru obce.
34/2010 zamítnutí žádosti o přepočí-
tání poplatku za odvoz komunálních 
odpadů v souladu s obecně závaznou 
vyhlášku obce Přerov Labem č. 4/2007 
z 12.12.2007 a podle článku 4 odst. 2. 
Nelze zpětně promíjet jakýkoliv popla-
tek. 
35/2010 dohodu o právní pomoci 
jak byla objednána u JUDr. Sedlatého 
a Mgr. Ondřeje Malovce, sdružení advo-
kátů se sídlem v Nymburce, Boleslavská 
137. 
36/2010 Smlouvu o dílo na Dodávku 
a montáž vybavení základní školy 
v rámci projektu Moderní škola na ven-
kově Rekonstrukce základní školy Přerov 
nad Labem s firmou Multip Morávia.
37/2010 prodloužení pronájmu nebyto-
vých prostor pro pana Chotta s pod-
mínkou doplacení dlužného nájemného 
a dalších nedoplatků do konce května 
2010.
38/2010 Smlouvu o poskytnutí 
revolvingového úvěru mezi Komerční 
bankou a obcí Přerov nad Labem na 
profinancování časového nesouladu 
mezi potřebou finančních prostředků 
na financování způsobilých výdajů na 
projekt Moderní škola na venkově 
Rekonstrukce ZŠ Přerov nad Labem ve 
výši limitu 6 000 000 Kč za podmínek 
této smlouvy. Obec prohlašuje, že 
byly splněny podmínky platnosti této 
smlouvy předepsané příslušnými práv-
ními předpisy upravujícími postavení 
a činnost klienta a zákonem o veřejných 
zakázkách, a zavazuje se uhradit bance 
veškerou škodu způsobenou případným 
nesplněním zákonných podmínek plat-
nosti této smlouvy.
39/2010 výběr dodavatele rekonstrukce 
oken v přístavbě školní budovy, firmu 
PKS MONT a Smlouvu na zhotovení díla 
za 494 144 Kč bez DPH a 592 973 Kč 
s DPH.
40/2010 vymezení centra obce ve 
smyslu přílohy č. 1. 
41/2010 podání žádosti o dotaci na 
rekonstrukci zdravotního střediska. 
42/2010 podání žádosti o dotaci na 
projekt revitalizace centra obce

Bere na vědomí a souhlasí:
s informací o jednání Valné hromady 
Mikroregionu Polabí

Usnesení z mimořádného veřejného 
zasedání zastupitelstva obce Přerov 
nad Labem pro volební období 2006 
až 2010 konaného dne 21. 5. 2010 na 
obecním úřadě v Přerově nad Labem 
od 15.00 hod.
Přítomni: p. Červák, pí Gregárková, pí 
Trbušková, p. Baumruk, p. Vašát
Omluven: pí Jarešová, p. Kolenský

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
43/2010 volbu návrhového výboru 
ve složení: pí Gregárková, p. Červák, 
pí Trbušková a ověřovatelů zápisu pí 
Gregárková, pí Trbušková. Program 
mimořádného zasedání 
44/2010 Smlouvu s Středočeským 
krajem o bezplatné výpůjčce pozemků 
PK p. č. 1866/10, PK p. č. 1877/1, PK 
p. č. 1918 v obci k. ú. Přerov nad Labem 
za účelem realizace projektu Přerov nad 
Labem revitalizace veřejných prostran-
ství v obci, kolem zámku a skanzenu 1. 
část. 
45/2010 Záměr změny užívání části 
pozemku 1866/6 na stání pro maxi-
málně 4 osobní vozidla v části sousedící 
s pozemkem parc. č. 93 k.ú. Přerov nad 
Labem v případě vybudování veterinární 
ošetřovny v č. p. 24. 
46/2010 uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na 
pozemek parc. č. 1265/3 k. ú. Přerov 
nad Labem pro pro realizaci pokládky 
kabelu nízkého napětí pro přívod el. 
energie na pozemek p. č. 1365/5, k. ú. 
Přerov nad Labem za úplatu ve výši 
1 000 Kč s podmínkou dodržení ochran-
ných pásem sítí místní infrastruktury, že 
nebudou narušeny obecní komunikace, 
resp. že budou uvedeny do původního 
nebo lepšího stavu.

Usnesení z veřejného zasedání zastu-
pitelstva obce Přerov nad Labem pro 
volební období 2006 až 2010 kona-
ného dne 23. 6. 2010 ve školní jídelně 
v Přerově nad Labem od 19.00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková, 
p. Vašát, p. Baumruk
Omluveni: p. Kolenský, p. Červák, 
pí. Jarešová

Zastupitelstvo obce Schvaluje:
47/2010 návrhovoý výbor ve složení 
pí Gregárková, pí Trbušková, p. Vašát 
a ověřovatele zápisu pí Gregárková, pí 
Trbušková.
48/2010 Závěrečný účet obce za rok 
2009 ve složení výsledek hospodaření 
obce za rok 2009 v plném členění 
podle rozpočtové skladby, vyúčtování 
finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, 
zprávu o výsledku přezkoumání hos-
podaření obce, výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola Přerov nad Labem, 
okres Nymburk s kladným hospodář-
ským výsledkem 145 410 Kč a ukládá 
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odvod do rozpočtu obce podle zák. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, § 28 (6) písm. 
a (její plánované výnosy překračují její 
plánované náklady). Všechny doku-
menty byly řádně zveřejněny na úřední 
desce obce Přerov nad Labem a na elek-
tronické desce na adrese www.prerovnl.
cz dne 1. 6. 2010. Nebyly vzneseny 
žádné připomínky. Projednání bylo uza-
vřeno vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením a to bez výhrad.
49/2010 Záměr na přijetí daru paní 
Ing. Sklenářové, pozemku parc. č. 56/15 
k. ú. Přerov nad Labem o ploše 55 m2, 
ostatní plocha, manipulační plocha. 
Pověřuje starostu sepsáním darovací 
smlouvy s Ing. Sklenářovou.
50/2010 Uzavření smlouvy o výpůjčce 
části pozemku parc. č. 1866/10 PK, 
parc. č. 1877/1 PK, a parc. č. 1918 PK 
v k. ú. Přerov nad Labem za účelem 
realizace stavby Přerov nad Labem 
revitalizace veřejných prostranství 
v obci, kolem zámku a skanzenu I. část.
51/2010 Umístění reklamních cedulí 
na veřejných prostranstvích paní Hany 
Veselé, Ing. Špitálského a pana Kra-
tochvíla a ukládá starostovi uzavřít 
příslušné smlouvy.
52/2010 Záměr na směnu pozemků 
mezi obcí Přerov nad Labem a firmou 
Školky Montano parc. č. 1493/7 KN 
v k. ú. Přerov nad Labem o výměře 
52 m2 vzniklé oddělením od pozemku 
parc. č. 1493/3 v majetku obce Přerov 
nad Labem a pozemku parc. č. 1493/4 
KN v k. ú. Přerov nad Labem o výměře 
52 m2 vzniklé oddělením od původní 
pozemku parc. č. 1497 PK, k. ú. Přerov 
nad Labem v majetku Školky Mon-
tano s.r.o., DIČ CZ 47546131. Směnu 
zajistí včetně nákladů na řízení firma 
Školky Montano. Důvodem je záměr 
firmy Školky Montano vybudovat na 
výše uvedeném pozemku manipulační 
plochu parkoviště pro zlepšení průjezd-
nosti místní komunikace a odtokových 
poměrů dešťové vody.
53/2010 Smlouvu o pronájmu nebyto-
vých prostor s MUDr. Marii Chocholo-
vou ve znění z 1. 7. 2010.
54/2010 Doplnění zřizovací listiny pří-
spěvkových organizací Základní a mateř-
ská škola Přerov nad Labem a Školní 
jídelna a vyvařovna Přerov nad Labem 
o Směrnici pro kontrolu hospodaření 
příspěvkových organizací.
55/2010 Jmenování nového člena 
Finančního výboru paní Ing. Stanislavy 
Bernasové, daňového poradce a účet-
ního a daňového experta.
56/2010 Rozpočtové opatření č. 2
57/2010 Zastupitelstvo obce na základě 
zjištění auditora pověřuje starostu obce, 
aby zmocnil advokáta JUDr. Bohuslava 

Sedlatého, Advokátní kancelář Sedlatý 
a Malovec, Nymburk, k jednání a zastu-
pování obce ve věci nároků vůči bývalé 
ředitelce základní školy PaedDr. Ireně 
Jarešové, z titulu sporného nakládání 
s finančními prostředky příspěvkové 
organizace, zejména jejich vyplacení na 
odměny a odstupné. Bere na vědomí 
a souhlasí:
S informací o jednání Valné hromady 
Mikroregionu Polabí

Usnesení z veřejného zasedání zastu-
pitelstva obce Přerov nad Labem pro 
volební období 2006 až 2010 kona-
ného dne 27. 8. 2010 v úřadovně OÚ 
Přerov nad Labem od 15.00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková, 
p. Vašát, p. Baumruk, p. Červák
Omluveni: pí Jarešová, p. Kolenský

Zastupitelstvo obce schvaluje:
59/2010 Program zasedání jak byl zve-
řejněn od 19. 8. 2010 a je jako příloha 
součástí tohoto zápisu (hlasování: pro 5 
/ proti 0 / zdržel se 0).
60/2010 Návrhový výbor ve složení: 
pí Gregárková, pí Trbušková, p. Vašát 
a ověřovatele zápisu pí Gregárková, pí 
Trbušková (5 / 0 / 0).
61/2010 Uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
se sdružením obcí Mikroregion Polabí 
na uložení zařízení stavby Skupinový 
vodovod pro obce Přerov nad Labem, 
Semice, Starý Vestec a Bříství (5 / 0 / 0).
62/2010 Přijetím dotace ze středočes-
kého fondu životního prostředí a země-
dělství na projekt Výstavba stromořadí 
větrolamu podél polní cesty (5 / 0 / 0).

Usnesení z veřejného zasedání zastu-
pitelstva obce Přerov nad Labem pro 
volební období 2006 až 2010 kona-
ného dne 22. 9. 2010 ve školní jídelně 
v Přerově nad Labem od 19.00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková, 
p. Vašát, p. Baumruk, p. Kolenský, 
p. Červák
Omluveni: pí. Jarešová

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:
63/2010 Program zasedání jak byl 
zveřejněn od 14. 9. 2010 a doplněn na 
veřejném zasedání 22. 9. 2010 a je jako 
příloha součástí tohoto zápisu (hlaso-
vání: pro 6 / proti 0 / zdržel se 0). 
64/2010 Návrhový výbor ve složeníp 
Červák, pí Trbušková, p. Vašát a ověřo-
vatele zápisu pí Gregárková, pí Trbuš-
ková (6 / 0 / 0). 
65/2010 Postup Advokátní kanceláře 
Sedlatý a Malovec a souhlasí s násle-
dujícími možnostmi: a) Pokud PaedDr. 
Jarešová celou dlužnou částku za neo-
právněně vyplacenou odměnu ve výši 

28 350 Kč, placení soukromých aktivit 
z prostředků příspěvkové organizace 
ve výši 27 965 Kč a neoprávněné ho 
navýšení odstupného ve výši 3 742 Kč, 
celkem tedy ve výši 60 057 Kč písemně 
uzná co do důvodu a výše nejpozději do 
30. 9. 2010 a zároveň se zaváže zaplatit 
obci částku 8 832 Kč včetně DPH, 
coby část nákladů spojených s práv-
ním zastoupením v této věci, souhlasí 
zastupitelstvo obce s úhradou dluhu 
v měsíčních splátkách po 10 000 Kč 
měsíčně, pod ztrátou výhody splátek, 
s tím, že první splátka bude realizována 
v říjnu 2010. b) Pokud PaedDr. Jarešová 
podmínku uvedenou pod písmenem a) 
nesplní, ani dluh neuhradí nejpozději do 
30. 9. 2010, souhlasí zastupitelstvo obce 
s podáním příslušné žaloby s požadav-
kem na zaplacení v zákonné třídenní 
lhůtě. (5 / 0 / 1). 
66/2010 Navýšení rozpočtu SDH 
o 50 000 Kč (6 / 0 / 0). 
67/2010 Prominutí poplatku paní Marie 
Knesplové č. p. 234 (6 / 0 / 0). 
68/2010 Poskytnutí příspěvku panu 
Radko Svobodovi na kanalizační pří-
pojku (6 / 0 / 0). 
69/2010 Podíl obce na opravě zubní 
ordinace ve výši 26 000 Kč pro zajištění 
podmínek pro provoz (6 / 0 / 0).
70/2010 Změnu smlouvy o pronájmu 
části nemovitosti č. p. 112 pro občan-
ské sdružení ERnet Free viz Dodatek č. 
1/2010 (6 / 0 / 0). 
71/2010 Postup při řešení problémů 
se zajištěním služeb pro naše občany 
v oblasti podtlakové kanalizace (6 / 0 / 
0). 
72/2010 Postup při vymáhání dlužných 
částek za TDO (6 / 0 / 0). 
73/2010 Smlouvy o zřízení věcného 
břemeno s ČEZ Distribuce (6 / 0 / 0).
74/2010 Záměr na odprodeje TS 
NB0230 a pozemku pod ní (6 / 0 / 0). 
75/2010 Zamítnutí změny provozní 
doby České pošty jak je v uvedena 
v žádosti (6 / 0 / 0). 
76/2010 Doplnění zřizovacích listin 
příspěvkových organizací o Směrnici pro 
hospodaření (5 / 0 / 1). 
77/2010 Udělení výjimky z nejnižšího 
počtu žáků Základní škole Přerov nad 
Labem (5 / 0 / 1). 
78/2010 Záměr vydání obecně závazné 
vyhlášky pro pořádání akcí typu tech-
noparty a pověřuje starostu přípravou 
návrhu OZV (5 / 0 / 1). 
79/2010 Rozpočtové opatření č. 3 viz 
příloha (6 / 0 / 0). 
80/2010 Navýšení rozpočtu provoz-
ních nákladů příspěvkové organizace 
Základní škola a mateřská škola Přerov 
nad Labem ve výši 560 tis. Kč (6 / 0 / 0). 

Koncert k 25. výročí Dětského souboru Šáteček
30. 10. 2010 sobota od 17.30 v Hálkově divadle v Nymburce.

Hosté: Folklorní soubor Dykyta z Přerova nad Labem. Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna.
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Prezentace kandidátů pro komunální volby
Mílí Přerováci. Tak jako při minulých volbách, i tentokrát jsme pro vás připravili prezentaci kandidátů usilujících o možnost aktivně 
rozhodovat o budoucnosti naší obce. Prosím, volte s rozumem.

A Miroslava Trbušková
B 13. 3. 1956
C Gymnázium, maturita
D Zemědělský technik, ÚKZÚZ Přerov n.L.
E  Předseda kontrolního výboru a likvidační komise
F  Bez politické příslušnosti
G  Práce v zastupitelstvu ve výše uvedených funkcích
H  Dle potřeby a možností skloubit tuto práci se zaměstná-

ním. Zkušenosti z práce v tomto volebním období.
I Ne
J  Chtěla bych nadále pokračovat v tom, co už znám
K  Dokončení akcí souvisejících s dotacemi a snaha o získání 

dalších dotací na připravené projekty, zlepšení životních 
podmínek obyvatel, spolupráce se školou a zajištění její 
funkčnosti, čistota obce a splnění slibu vyřešení problému, 
s ulicí Na Pískách v novém Přerově.

A Jakub Jaksch
B 32 let, Praha
C Střední odborné učiliště
D Vedoucí obchodu a výroby
E Vedoucí výrobní firmy cca 50 zaměstnanců, člen finanč-

ního výboru
F KDU-ČSL, předseda okresní organizace
G Jsem členem finančního výboru, zapojuji se do výběrů 

dodavatelských firem, finančních kontrol, zapojuji se do 
příprav církevních akcí.

H Zhruba 5–10 hodin. Nabízím aktivní komunikativnost, 
snahu řešit efektivně a zodpovědně vniklé situace, zkuše-
nosti z finančního výboru obce, praxi v manažerské pozici, 
zkušenosti se sjednáváním obchodů a řízením produkce 
firmy.

I Ne, na funkci starosti kandidovat nehodlám. Mám 
závazky, za které jsem se zaručil a kterých se nemohu zříci.

J Finanční výbor
K Dokončení příprav a realizaci vodovodu, podporu dalších 

projektů rozvoje naší obce z dotačních titulů, neustálou 
kontrolu smluvních vztahů obce, podporu spolků, které se 
aktivně podílejí na rozvoji našich dětí, lepší prostupnost 
pěších obcí a krajinou kolem obce.

L Dobrý den, zastávám názor, že proto, aby se nám dobře 
žilo, musíme cítit potřebu druhých lidí. Musíme být 
aktivní, jinak nemůžeme očekávat, že se náš život změní 
dle našich představ, ale bude vždy měněn někým jiným. 
Proto se snažím být aktivní, vnášet argumenty a připo-
mínky do poslední chvíle, kdy to jde. Patřím k lidem, kteří 
berou svou práci jako službu a chtějí, aby i po letech byla 
práce, kterou dělali, přínosem. Jsem optimista, který se 
snaží v každé situaci najít něco pozitivního nebo alespoň 
k ponaučení.

A Mgr. Kateřina Višňovská
B 36, Svitavy
C Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor anglistika–his-

torie
D Gymnasium Jižní Město, Praha 4, zástupkyně ředitele
E 8letá zkušenost ve vedení střední školy v pozici zástupkyně 

ředitele
F KDU-ČSL
G Předsedkyně školské rady ZŠ a MŠ Přerov nad Labem, 

členka volební komise při volbě ředitele ZŠ a MŠ Přerov 
nad Labem, jedna z pořadatelek vánočního zpívání v kos-
tele, doprovod na kytaru při kytarových mších.

H Předpokládám, že práce v zastupitelstvu je dost časově 
rozmanitá, chci se jí věnovat tak, aby všechny mé úkoly, 
za které budu případně zodpovědná, byly splněny řádně 
a v termínu. Mám zkušenosti s organizováním, zařizo-
váním, vyřizováním, psaním projektů, získávání grantů, 
spoluprací se školami v zahraničí apod.

I Mám za to, že starostou by měl být člověk, který už má 
s komunální politikou zkušenosti, je znalý situace a má 
kontakty. To vše mi zatím schází, proto si nemyslím, že 
bych byla vhodný kandidát pro tuto pozici.

J Ráda bych se zapojila do výboru, který bude mít na 
starosti oblast školství, oblast získávání grantů, příp. se 
zaměřením na kulturní život obce (turistický ruch, ochrana 
památek, atd).

K Zisk dotace na úpravu středu obce. Úzká spolupráce 
obce se školou. Podpora kulturního života obce. Podpora 
turistického ruchu (obnovení přístupu na Hůru, spolupráce 
s Polabským muzeem, ochrana památek renovace kostela 
apod). Projekt na výstavbu domu s pečovatelskou službou, 
renovaci zdravotního střediska a vybudování stezky pro 
pěší do Nového Přerova.

L Jaká bude naše obec v budoucnu, záleží na nás. Chci udr-
žet a zachovat historický význam Přerova. Chci, aby život 
v Přerově byl o něco snazší i kulturně bohatší. Chci dobře 
dělat dobré věci.

Otázky pro kandidáty:
A  Titul, jméno a příjmení kandidáta
B  Věk, místo narození
C  Nejvyšší absolvovaná škola včetně oboru
D  Současné zaměstnání
E  Zkušenost ve vedoucí funkci/v komunální politice
F  Členství v politické straně
G   Jak jste se do současné chvíle zapojoval/zapojovala do dění 

v obci

H  Kolik hodin týdně jste schopen/schopna věnovat své práci 
v zastupitelstvu? Jaké schopnosti, vzdělání a zkušenosti nabí-
zíte?

I  Máte v úmyslu v případě zvolení do zastupitelstva kandidovat 
na funkci starosty?

J  Do kterého výboru či komise byste se chtěla zapojit?
K  Vyjmenujte pět zásadních věcí, které budete prosazovat 

v pozici
L  Napište své osobní sdělení pro Přerováky v rozsahu maximálně 

400 znaků.

PREZENTACE KDU-ČSL
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A Ing. Irena Gregárková
B 42 let, Litomyšl (v Přerově nad Labem žiji od roku 2000)
C Vysoká škola zemědělská Praha, fakulta agronomická, 

fytotechnický obor
D Vedoucí obchodního oddělení
E 2006–2010, místostarostka obce + komise životního pro-

středí
F ODS
G Spoluorganizuji dětské akce. Pomohla jsem s obnovou 

tradičního masopustu. Pomáhala jsem s organizací Noci 
s Andersenem. Organizovala jsem několik brigád. 

H Před čtyřmi roky jsem odpověděla 10 hodin týdně. Dnes 
vím, že se práce v zastupitelstvu nedá měřit na hodiny. Za 
poslední čtyři roky jsem získala řadu nových zkušeností 
v oblasti dotací, financí, stavebnictví, školství i kultury.

I Ne. Budu podporovat současného pana starostu Petra 
Baumruka, aby ve své práci pokračoval, za necelé dva roky 
si získal důvěru řady zastupitelů i občanů. 

J Ráda bych pokračovala se zlepšováním životního prostředí 
kolem nás. Ráda pomůžu kde bude potřeba. Doufám, že 
v příštích čtyřech letech nebudou chybět v zastupitelstvu 
lidé, kteří si vezmou na starost školství, kulturu, zachování 
a oživení tradic či sport. Vzhledem k tomu, že příští 4 roky 
obec čeká řada investičních akcí, ráda bych viděla v zastu-
pitelstvu lidi, kteří rozumí financím, půjčkám, dotacím 
a stavebnictví. Pokud se do zastupitelstva dostanou lidé, 
kteří rozumí své práci, může obec ušetřit nemalé finanční 
prostředky za zprostředkování různých služeb.

K 1.  Budu podporovat všechny připravené projekty.
 2.  Budu podporovat dopracování projektové dokumentace 

a realizaci oprav a výstavby chodníků v celé obci kolem 
silnice III. třídy ve spolupráci se Středočeským krajským 
úřadem a Středočeskou údržbou silnic. 

 3.  Budu nadále usilovat o úzkou spolupráci zřizovatele 
se školou a o navýšení počtů žáků z důvodu možnosti 
snížení finančních prostředků na školu z obecního 
rozpočtu. Budu podporovat školu v čerpání dotací na 
výuku, výměnné pobyty, vybavení tělocvičny apod.

  4.  Budu pokračovat ve vyjednáváních o budoucnosti pře-
rovského zámku s Českým rozhlasem a Středočeským 
krajským úřadem, tak, aby zámek mohl sloužit veřej-
nosti a nebyl uzavřen.

 5.   Budu podporovat činnost spolků, sdružení a občan-
ských iniciativ. 

L Touto cestou bych ráda poděkovala všem lidem včetně 
dětí a mládeže, kteří se podíleli na zlepšení života v naší 
krásné obci. A bylo Vás skutečně mnoho!

A Mgr. Alena Bakošová
B 39 let, Městec Králové
C UK v Praze, obor sociologie
D Pozice inženýra kvality
E Mám víceletou praxi s vedením týmů ve výrobní i nevý-

robní sféře. Počet podřízených, za které jsem zodpoví-
dala, byl různý od 3 do 200 zaměstnanců. Do komunální 
politiky jsem se zatím zapojovala pouze jako dobrovolný 
spolupracovník.

F ODS
G Mohli jste se se mnou setkat u dobrovolné kasičky na 

dětských akcích, i když tam jsem většinou maskovaná. 
Účastnila jsem se vysazování stromů, spolupracuji s naším 
zastupitelstvem, např. v kontrolním výboru a přerovské 
děti se mnou a s dalšími dobrovolníky absolvovali Ander-
senovu noc s knihami ve škole.

H Práce v zastupitelstvu a všeobecně pro blaho obce se nedá 
jednoduše zaškatulkovat hodinami od–do. Věnovaný čas 
musí být efektivně využitý a za zastupitelem by měly být 
vidět výsledky práce. Mohu nabídnout své praktické i teo-
retické zkušenosti a nadšení.

I Starosta je svým způsobem šéf firmy zvané Obec. S ohle-
dem na svou dosavadní praxi bych se takové role nebála, 
ale kandidovala bych na ni až po nějaké době v zastupitel-
stvu.

J Určitě do kontrolního výboru, kde jsem již pracovala. Ale 
po dohodě s ostatními zastupiteli bych se zapojila i jinde, 
kde by bylo potřeba.

K 1.  spolupráce s ostatními zastupiteli bez ohledu na kandi-
dátku;

 2.  včasná a věcná informovanost občanů;
 3.  pokračovat v rozpracovaných projektech prospěšných 

pro obec;
 4.  budu trvat na aktivním zapojení do řešení úkolů u kaž-

dého ze zvolených zastupitelů tj. každý kdo je zvolen by 
měl odvádět svůj podíl práce na řízení obce;

 5.  i další body jsou obsahem volebního programu strany 
za kterou kandiduji. 

L Svůj dosavadní život jsem prožila v 7 různých místech 
středních Čech, ale jen poslední z nich jsem si cíleně 
vybrala jako místo pro svůj další život se svou rodinou. 
Proto chci Přerovu dát víc než jen číslo do statistiky za 
trvalého obyvatele.

A Miroslav Kolenský
B 34 let, Nymburk
C SŠVT, vyšší odborné pomaturitní studium obor IT, certifi-

kace (IBM, Oracle, Linux, …)
D soukromy podnikatel, IT
E Ne
F Žádná
G Zastupitel obce
H 2h
I Ne
J IT
K Rozvoj naší obce
L ERnet tady, ERnet tam, ERnet všude kam se podívám

PREZENTACE ODS
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A Petr Baumruk
B Je mi 59 let. Narodil jsem se v Praze. Od mládí žiji v Přerově nad 

Labem
C Střední průmyslová škola chemická. Fakultu jadernou a fyzikálně 

inženýrskou jsem nedokončil.
D Jsem zaměstnán jako vedoucí střediska gumárenské výroby 

Hevea Vyšehořovice, ale jsem uvolněn pro výkon funkce sta-
rosty.

E V zaměstnání jsem pracoval ve funkci technika a delší dobu 
jsem řídil malé kolektivy. Kandidoval jsem do obecního zastupi-
telstva v roce 2006. Ve volbách jsem skončil jako náhradník. Na 
podzim 2007 jsem nastoupil do Zastupitelstva po odstoupení 
Hany Veselé a dostal jsem na starost oblast školství, dopravy. 
V roce 2009 po odstoupení Ing. Červáka z funkce jsem byl 
zvolen starostou obce. Postupně jsem za pomoci ostatních 
zastupitelů získával zkušenosti v této funkci.

F Nejsem členem žádné politické strany. V komunální politice 
není podle mého názoru stranický princip nutný, je třeba aby 
zastupitelé měli chuť a pracovali pro svou obec.

G Do dění v obci jsem se zapojoval zejména v oblasti sportu. 
Pracoval jsem jako trenér kopané mládeže, cvičitel. Několik let 
jsem byl členem výboru TJ Sokol. Byl jsem i členem SDH.

H I přes skutečnost, že se mi blíží důchodový věk, jsem stále 
schopen pracovat intenzivně jako dosud. Pokud bych byl zvolen 
starostou obce, věřím že se mi podaří s ostatními zastupiteli 
vytvořit fungující tým, který dokáže aktivně vést obec. Jinak 
mám technické vědomosti a znalosti, zkušenosti jako technik.

 I Ano. Po konzultaci s ostatními zastupiteli a podle odezvy ostat-
ních spoluobčanů jsou reakce na moje působení v této funkci 
spíš kladné. To mě utvrdilo v rozhodnutí, pokud si to budou 
občané přát, dát své zkušenosti a schopnosti ve prospěch naší 
obce.

J Pokud bych nebyl zvolen starostou chtěl bych pracovat ve 
stavební komisi, nebo dopravní. Blízká je mi i oblast sportu.

K Je potřeba aby nově zvolené zastupitelstvo dokončilo připra-
vené projekty současného zastupitelstva. Je to logické. Byly 
vynaloženy nemalé prostředky na přípravu projektů. Samo-
zřejmě se musí vzít v úvahu podmínky, které budou v dotační 
politice. Je ovšem rovněž nutné, aby vznikly nové projekty, které 
budou reagovat na požadavky občanů a potřeby obce. Proto 
si myslím, že je nutná: 1. vybudování veřejného vodovodu, 2. 
rekonstrukce zdravotního střediska, 3. dokončení rekonstrukce 
infrastruktury a následně revitalizaci budování chodníků a míst-
ních komunikací, 4. rekonstrukce hasičské zbrojnice a výstavba 
dvou bytů, 5. podpora kulturního a společenského života v obci

L Důvod mojí kandidatury do obecního zastupitelstva je obsažen 
v předešlých odpovědích. Přerov nad Labem je mým domo-
vem. Je to jeden z posledních ostrůvků vesnice mého mládí 
a byl bych rád aby její ráz zůstal zachován i budoucí generaci. 
Přestože v budoucnu budou lidé využívat ještě víc nové komu-
nikační technologie, je třeba, aby měli možnost se zastavit, 
popovídat se sousedy, pobavit se s kamarády a odpočinout si. 
To jim může Přerov nad Labem jako jejich Domov nabídnout. 
To stojí za námahu.

A RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D.
B Je mi 38 let. Narodila jsem se v Třinci a do 18 let vyrůstala na 

severní Moravě. Pak jsem přišla studovat do Prahy. 
V Praze jsme se ale nechtěli usadit natrvalo a vychovávat tam 
děti, a tak již třináctým rokem žijeme v Přerově nad Labem.

C Postgraduální doktorské studium matematiky na Matematicko-
fyzikální fakultě, obor ekonometrie. Jiným slovy, studovala jsem 
na Karlově Univerzitě celkem 8 let aplikaci matematiky v ekono-
mii, zejména ve financích.

D Jsem zaměstnána jako ředitelka úseku pojistné matematiky 
u firmy Generali PPF Holding. Od května 2010 jsem na mateř-
ské dovolené.

E Ve prospěch obce mohu využít 11 let zkušeností v různých 
vedoucích funkcích, z toho 3,5 roku jsem zastávala vyšší mana-
žerskou pozici ve velké české firmě a posledních 5 let řídila útvar 
s širokou mezinárodní působností. Dále jsem byla souběžně 7 

let předsedkyní dozorčí rady penzijního fondu. V komunální 
politice mám zatím jen zhruba roční zkušenost spolupráce se 
zastupiteli zejména v oblasti školství.

F Nejsem členkou žádné politické strany. Nechci dělat politickou 
kariéru, mám jen zájem udělat něco pro obec, ve které žiju a ve 
které vyrůstají mé děti.

G Do dění v obci se zapojuji zejména v posledních dvou letech: 
Přihlásila jsem se na výzvu obecního úřadu ke kandidatuře do 
rozšířené školské rady. Byla jsem tajemnicí v konkurzním řízení 
při výběru ředitelů školy a jídelny. Vyráběla jsem prezentaci 
k projektu zdravotního střediska pro obecní úřad. Sehnala jsem 
dvě lektorky pro kroužky dětí z mateřské školy a nabídla spolu-
práci základní škole při výuce matematiky. Pořídila jsem nové 
dřevěné dětské prvky do místního parčíku.

H První otázka je trochu zjednodušující, takže odpovím takto: 
určitě nechci svou práci v zastupitelstvu omezovat jen na účast 
na veřejných zasedáních a jiných poradách a když bude potřeba 
řešit něco významného urgentního, ráda tomu věnuji i více než 
20 hodin týdně. Nabízím zkušenosti nejen z oblasti ekonomie, 
financí, matematiky, ale také z práce s lidmi, projektového 
řízení, plánování, přípravy prezentací, tvorby dokumentů, 
stavebních rekonstrukcí. Mezi mé schopnosti, které mohu 
využít ve prospěch obce, patří analytické myšlení, snadné učení 
nových věcí, schopnost pracovat intenzivně na vysoký výkon.

I Ne. V případě mého zvolení do zastupitelstva rozhodně nemám 
po volbách v úmyslu kandidovat na funkci starosty ze dvou 
důvodů: 1) Je to odpovědná práce na plný úvazek, který nyní 
nemohu vykonávat kvůli péči o děti. 2) Práce starosty vyžaduje 
především manažerské zkušenosti a zkušenosti s prací v zastupi-
telstvu. To druhé mám zatím jen krátce a nepřímo. Velice ráda 
bych ve funkci podpořila opět pana Baumruka, který se projevil 
v zastupitelstvu jako velice pracovitý člověk.

J Ráda bych se zapojila do výboru pro oblast školství, financí, 
kontrol, případně i jiné dle potřeby.

K Obecně považuji za důležité, aby práce zastupitelstva měla 
kontinuitu tedy aby se navázalo a pokračovalo v dobrých pro-
jektech a akcích minulého zastupitelstva a také konalo tak, jak 
je v zájmu dlouhodobého budoucího rozvoje obce. Konkrétně 
považuji za klíčové, aby zastupitelstvo řádně vykonávalo funkci 
zřizovatele školy (1), a aby rozpočet obce byl racionální (2). 
Rozumné hospodaření je důležité na všech úrovních, takže by 
zastupitelstvo mělo velmi efektivně využívat příjmy. Prioritou 
pro mne je i celkový rozvoj obce z hlediska vzhledu a infrastruk-
tury, takže bych se ráda účastnila realizace projektu zdravotního 
střediska a další výstavby (3), revitalizace zejména centra obce, 
péče o veřejná prostranství a životní prostředí (4), budování 
vodovodu (5). Určitě také nechci zapomenout na společenské, 
kulturní a sportovní akce

 L Proč vlastně do zastupitelstva kandiduji? Přerov nad Labem je 
už dlouho mým domovem. Záleží mi na prostředí, ve kterém 
žiju a ve kterém vyrůstají mé děti. Navíc jsem v uplynulém 
volební období s obdivem sledovala, jak moc je ve vesnici vidět 
práce pár schopných a aktivních zastupitelů. A tak bych sama 
ráda přiložila ruku k dílu, protože teď budu častěji pobývat 
v obci (nebudu na nějakou dobu dojíždět do Prahy za prací) 
a protože si myslím, že mám co nabídnout.

A Ing. Luděk Dvořák, CSc.
B 64 let, Nymburk
C Česká zemědělská univerzita Praha, ekonomická fakulta, 

vědecká aspirantura, katedra statistika
D Podnikatel
E Od 23 let ekonom, předseda JZD, finanční ředitel, apod. Člen 

rady MNV Přerov n. Labem
F Ne
G Předseda mysliveckého sdružení Přerov nad Labem, brigády, 

životní prostředí
H 10 hodin. Lobbistika, finance, kontrola, apod.
I Ne
K Dle potřeby (finance, kultura, výstavba, apod.)
L Není třeba, veřejnosti jsem dostatečně znám názory, postoji i prací.

PREZENTACE Přerov nad Labem 2010
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A Jiří Bašus
B 25, Rakovník
C COP Nymburk, obor SPŠ Elektrotechnická, momentálně 

student ekonomie na VŠEM
D Elektroinženýr, vedoucí řízení kvality pro region střední 

a východní Evropy
E Pracuji již několik let ve středním managementu meziná-

rodní společnosti, v komunální politice jsem zatím žádnou 
funkci nezastával

F Člen TOP 09 kde zastávám pozici člena Regionálního 
výboru okresu Nymburk a místopředsedy Místní organi-
zace Lysá nad Labem

G Do dění v obci jsem se doposud aktivně nezapojoval.
H Orientačně mohu říci kolem 15 hodin týdně, dle momen-

tálních potřeb vyplývajících z požadavků na zabezpečení 
všech potřeb obce. Mám zkušenosti s řízením projektů 
včetně finanční a administrativní stránky včetně komuni-
kace s úřady.

I Ne, v případě pozitivního volebního úspěchu budu kandi-
dovat na funkci místostarosty.

J Mé zkušenosti bych mohl uplatnit ve finančním výboru či 
stavební komisi.

K Připravit dlouhodobý plán budoucího rozvoje Přerova nad 
Labem včetně dopravní infrastruktury. Zlepšit dopravní 
spojení ve směru Lysá nad Labem a Čelákovice. Lepší 
komunikaci s občany včetně jejich spolurozhodování na 
změnách obce. Poskytování informací i nad rámec zákon-
ných povinností. Podpora podnikání a turistického ruchu 
v obci.

L Kandidátka pod hlavičkou TOP 09 je v nadcházejících 
volbách do obecního zastupitelstva nováčkem, nemů-
žeme se tedy prokázat praktickými zkušenostmi s řízením 
naší obce, jsme však připraveni nabídnout praktický 
a konkrétní pohled na záležitosti obce a potřeby občanů 
a věřím, že si získáme Vaší důvěru.

A Tomáš Kratochvíl
B 25, Brandýs nad Labem
C SOU zemědělské, obor opravář zemědělských strojů
D Zemědělství
E Jsem velitelem Sboru dobrovolných hasičů Přerov nad 

Labem
F Nejsem členem žádné politické strany
G Do dění v obci jsem se zapojoval v rámci aktivit SDH Pře-

rov nad Labem
H Myslím že, se nedá jednoduše paušálně říci, kolik hodin 

týdně se budu věnovat práci v zastupitelstvu, rozhodně 
jsem však připraven této práci věnovat tolik času, kolik 
budou vyžadovat potřeby obce.

I Ne
J Nejsem rozhodnut
K Bezpečnost v obci, lepší komunikaci s občany, poskytování 

informací, podpora podnikání a turistického ruchu v obci.
L Zatím nemám zkušenosti s řízením obce, jsem však při-

praven občanům Přerova nad Labem nabídnout prak-
tický pohled na problémy obce a aktivně se podílet na 
jejich řešení. Více informací o našich názorech se dozvíte 
z našeho volebního programu, který bude před volbami 
k dispozici všem občanům.

A Jaroslav Vedral
B 30, Nymburk
C Střední škola elektrotechnická, obor provozní elektrotech-

nika
D OSVČ, elektrotechnik
E Žádná
F Nejsem v žádné politické straně
G Dosud jsem se do dění v obci nezapojoval
H Dle potřeby, nabízím střízlivý pohled na potřeby a mož-

nosti obce
I Ne

J Stavební komise
K Podrobné a srozumitelné informace pro občany, podpora 

podnikání a turistického ruchu v obci, lidské a zodpovědné 
jednání.

L Rád bych požádal občany Přerova nad Labem, aby se 
voleb zúčastnili v co možná největším počtu, neboť se 
domnívám, že komunální volby jsou pro nás občany důle-
žité a nabízejí každému možnost ke změně k lepšímu.

PREZENTACE TOP 09
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PřEROVáCI, PřIJďTE KE 
KOMUNáLNÍM VOLBáM!

KDU-ČSL

1. Miroslava Trbušková

2. Jakub Jaksch

3. Mgr. Kateřina Višňovská

4. Ing. Ivan Zajíček

5. Jitka Milaniáková

6. Hana Řeháková

7. Jaroslava Kodešová

ODS

1. Ing. Irena Gregárková

2. Mgr. Alena Bakošová

3. Miroslav Kolenský

4. Danuše Skuhravá

5. Tomáš Stohr

6. Miroslava Kadeřávková

7. Jaroslav Valtr

Přerov nad Labem 2010 

1. Petr Baumruk

2. RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D.

3. Ing. Luděk Dvořák, CSc.

4. Luděk Jirouš

5. Mgr. Eva Müllerová

6. Jiří Kodeš

7. Jan Kolenský

TOP 09

1. Jiří Bašus

2. Tomáš Kratochvíl

3. Jaroslav Vedral

4. Tomáš Moravec

5. Zbyněk Tomášek

6. Tomáš Galbavý

7. Hana Veselá 

Přijďte rozhodnout o tom, kterých sedm zastupitelů bude rozhodovat o budoucnosti naší obce v letech 2010–2014. Kdo se bude 
podílet na přípravě projektů a žádostí o další peníze z evropských fondů (možnost žádat končí v roce 2013). Svou volbou určete, 
kdo bude řídit výstavbu vodovodu a obnovy centra obce. 

Volby se uskuteční 15. a 16. října 2010. Volební místnost, která bude umístěna v budově obecního úřadu, bude otevřena 
v pátek 15. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. října od 8.00 do 14.00.

Jak volit v komunálních volbách: Jsou tři způsoby volby. Nejjednodušší je zaškrtnout celou kandidátku jedné strany. Druhou mož-
ností je zaškrtnout jednu stranu a pak na kandidátkách JINÝCH stran dát hlasy vybraným osobnostem. Třetí cestou je nevolit žádné 
strany, ale všech 7 hlasů využít pro konkrétní kandidáty z kterékoliv strany.

Seznam kandidujících stran
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Vážení občané, blíží se období komunálních voleb. Je to čas 
bilancování a hodnocení celého čtyřletého období. Pro někoho 
je to cíl cesty a pro jiné začátek a nová výzva, jak obci pomoci. 
Rozhodl jsem se z důvodů zdravotních již nekandidovat.

V současné době jsem nejdéle sloužící zastupitel, jediný, který 
volil všechny čtyři porevoluční starosty. Před čtyřmi lety, když 
jsem do voleb šel, byl pro mne rozhodující moment mož-
nost získání evropských dotací (2007–2013). Po dlouholetých 
zkušenostech z financování obce to byla pro mne veliká výzva. 
Přiznám se, že své udělala mohutná mediální kampaň z ROP.

S paní místostarostkou jsme se zúčastnili všech možných 
školení. Měli jsme ty nejlepší informace a vybrali jsme špičko-
vou projektovou firmu. Během čtyř let se nám podařilo získat 
dotace ve výši takřka 25 mil. Kč. A možná další 4 mil. Kč na 
zateplení školy, do konce roku ještě přijdou. Tak, jako finance 
na ROPu ubývaly, měnila se pravidla rozdělování, změnilo se 
politické vedení Středočeského kraje, nastala hospodářská 
krize. To vše byly faktory, které jsme museli zvládnout. Všichni 
víte, že jsme prošli také velice těžké období. Chci vzkázat všem, 
kteří se na mne mračí, že kontrolní mechanismy jsou nastaveny 
tak, že se už v organizacích zřízených obcí, nic nezákonného 
dít nebude.

Děkuji svým voličům za obrovskou podporu, kterou jsem 
cítil. Všem občanům Přerova nad Labem přeji, aby ve volbách 
vybrali to nejlepší a nejpracovitější zastupitelstvo.
 Váš zastupitel Vít Vašát 

Poděkování Víta Vašáta

Zdravotní středisko 
v Přerově nad Labem

Irena Gregárková, Darina Kocsisová, Vít Vašát 

V Přerově nad Labem působí několik poskytovatelů zdravotní 
péče, ale každý má ordinaci v jiné budově. Obecní zastupi-
telé proto podali žádost o dotaci na rekonstrukci zdravotního 
střediska. Proč je dotace a rekonstrukce důležitá, je shrnuto 
v přiložené čtyřdílné prezentaci. Prezentace byla použita při 
prosazování projektu rekonstrukce a toto snažení přineslo 
ovoce. Ve chvíli, kdy byla téměř u konce rekonstrukce školy, 
obec získala další významnou dotaci. Je realitou, že Přerov 
nad Labem bude mít důstojnou i další významnou veřejnou 
budovu.

Zanedlouho skončí čtyřleté období komunálních politiků. 
Rád bych touto cestou poděkoval všem aktivním zastupitelům, 
kteří odvedli spoustu práce. Zvlášť bych poděkoval za kontrolu 
školy, která následně odkryla špatné zacházení s našimi penězi 
a za obrovský přínos v oblasti rozvoje obce.

Na začátku volebního období nebylo na rozvoj z dotací 
prakticky nic připraveno a zásluhou několika lidí bylo získáno 
v dotacích do rozpočtu obce cca 25 mil. korun (což jsou cca 
3/4 rozpočtu na 4 roky). Mimo to jsou další dotace podány 
a vypadají nadějně. Ještě jednou děkuji všem aktivním 
zastupitelům.

Jakub Jaksch člen finančního výboru 

Poděkování 
Jakuba Jaksche

Zprávy z akcí v Přerově 
nad Labem

O pohár babineckých Pidiždíků F
V sobotu 12. 6. 2010 se konal již 36. ročník fotbalového turnaje 
O pohár babineckých Pidiždíků. Zúčastnilo se celkem šest 
mužstev fotbalové přípravky z okolních vesnic a naše mužstvo 
skončilo na pěkném 4. místě. Když bylo dobojováno a rozdány 
poháry, diplomy a věcné ceny, chlapci se společně s trené-
rem šli vykoupat do rybníka za hřištěm, aby se po náročném 
a slunečném dni osvěžili. Velké poděkování patří organizátorům 
a všem sponzorům této tradiční akce, která se poprvé konala 
bez takových fotbalových nadšenců, jakými byli Jaroslav Bašus 
a František Skuhravý. (Jitka Milaniaková)

Ptačí a netopýří budky
Děkujeme panu Petru Vilgusovi za pravidelné vyvěšování pta-
čích a netopýřích budek na obecních stromech. Nově se objevila 
netopýří budka na Zámecké zahradě a my jen doufáme, že se 
v ní už letos uhnízdí noví nájemníci. A co vy – také zbudujete 
nebo koupíte pár budek pro zvířata, jejichž přirozených hníz-
dišť v přírodě rychle ubývá? Kvalitní budky najdete například 
v e-shopu Lesů ČR na adrese www.semenarskyzavod.cz. 

Loučení s prázdninami 
V  sobotu 4. září jsme se za krásného slunečného počasí 
rozloučili s prázdninami na Zámecké zahradě. Na děti čekalo 
deset stanovišť na kterých plnily nadšeně sportovní, malířské, 
výtvarné či poznávací úkoly. Na jednom ze stanovišť jsme si 
mohli prohlédnout co vše se dá najít na Přerovské hůře. Jako 
každoročně jsme si na závěr udělali táborák a Zámeckou se 
začala linout vůně špekáčků. Poděkování patří všem kdo nám 
pomohl akci uskutečnit. Těšíme se na setkání při Halloweenské 
párty! „Maminky dětem“
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Svoz organického odpadu podzim 2010
Termíny: pondělí dopoledne 1. 11., 8. 11., 22. 11. 2010. Pozor! 
Svoz nebude po Posvícení tj. 15. 11. 2010. Pytle na organický 
odpad si můžete vyzvednout u budovy obecního úřadu 
u kontejnerů na tříděný odpad od pátku 29. 10. 2010 (počet 
pytlů je omezen). Pytle s organickým odpadem umístěte 
v pondělí ráno před vaše domy. Do pytlů je možno dát listí 
a drobné zbytky rostlin (ne větve z pytlů se špatně vysypávají). 
Organický odpad nesmí obsahovat plasty, kameny a stavební 
suť. Pytle nesmí přesáhnout hmotnost 15 kg z důvodu snažší 
manipulace při nakládání a vykládání.

Ne paroplynové elektrárně u obce Mochov
Podpisová akce Petice za respektování práva občanů na kvalitní 
životní prostředí Ne paroplynové elektrárně u obce Mochov 
byla ukončena. V naší obci petici podepsalo 286 občanů. 
O dalším průběhu vyjednávání vás budeme informovat v příš-
tím Zpravodaji.

Sbírka na opravu kostela sv. Vojtěcha Do 7. 9. 2010 bylo 
vybráno 15 527,- Kč. Za vaše příspěvky děkujeme.

Bude kostel sv. Vojtěcha kulturní památkou?
Návrh na prohlášení kostela sv. Vojtěcha za kulturní památku 
je v současné době rozpracován Národním památkovým ústa-
vem. Očekává se dokončení jednání s Arcibiskupstvím praž-
ským. Poté bude návrh dokončen a odeslán vlastníkovi, obci 
s rozířenou působností a Krajskému úřadu Středočeského kraje 
k posouzení. Až bude mít Národní památkový ústav všechny 
výše zmíněná stanoviska bude teprve návrh odeslán na Minis-
terstvo kultury ČR.

Územní plán obce Přerov nad Labem Dne 21. 9. 2010 byla 
odevzdána monitorovací zpráva projektu Územního plánu 
obce Přerov nad Labem. Tím byl projekt po formální stránce 
ukončen. Na 1. listopad 2010 bylo stanoveno veřejné projed-
nání Návrhu územního plánu obce Přerov nad Labem. Projed-
nání se bude konat v jídelně školní vyvařovny.

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.

Krátké zprávy z Přerova nad Labem

8. 1. 2010 Konala se Výroční valná 
hromada za účasti 19 členů a 4 hostů, 
zástupců SDH Chrást a SDH Vykáň 
a starosty obce Přerov nad Labem. Byly 
předneseny zprávy o činnosti sboru za 
uplynulý rok, návrh rozpočtu na rok 
2010 a v neposlední řadě byly zvo-
leni členové výboru sboru. Do funkce 
velitele SDH byl zvolen Tomáš Krato-
chvíl, starostou SDH byl zvolen Milan 
Valenta, velitelem strojníků Luděk Jirouš 
a pokladnicí Kateřina Kratochvílová.

11. 1. 2010 V ranních hodinách naše 
zásahová jednotka ve složení pěti členů 
vyjela k padlému stromu na silnici smě-
rem Lysá nad Labem. Padlý strom byl 
odstraněn z komunikace a poté jednotka 
na žádost Policie ČR odvracela dopravu.
Ve večerních hodinách jsme opět vyráželi 
k odstranění padlého stromu na silnici 
směr Semice. Po příjezdu byla na místě 
již jednotka z Lysé nad Labem a protože nebylo potřeba naší 
pomoci vrátila se jednotka zpět na stanici. O dva dny později, 
o půl jedenácté večer byla naše jednotka vyslána opět k odstra-
nění padlého stromu ze silnice směrem Semice. Po příjezdu na 
místo události byl strom pomocí motorové pily odstraněn.

15. 1. 2010 Byli jsme požádáni starostou obce o odstranění 
nebezpečných rampouchů ze střechy budovy školy. Nejprve 
jsme s panem školníkem obešli budovu a poté z oken za 
pomocí trhacích háků rampouchy sházeli. U všech těchto pří-
padů byla použita technika DVS 12 Avia A30T.

23. 1. 2010 V 8.00 byl vyhlášen poplach z OPIS Mladá Boleslav 
požár osobního automobilu v Přerově nad Labem. Jednotka 
po příjezdu na místo požáru zahájila hasební práce jedním 
proudem C. Poté příjezd JSDH Lysá nad Labem, HZS Nym-
burk a Policie ČR. Proběhlo dohašení, dočerpání vody do CAS 
a návrat na stanici kolem 11.00.

10. 4. 2010 V 17.30 vyjela naše jednotka na námětové cvičení 
dálková doprava vody, do obce Bříství. Cvičení se účastnili také 
hasičské jednotky obcí Bříství, Kounice, Velenka a Chrást.

24. 4. 2010 Sbor dobrovolných hasičů Přerov nad Labem pořá-
dal „Pouťovou zábavu“, která se konala v restauraci U Skanzenu 
od 20.00. K tanci a poslechu hrála kapela MBK.

15. 5. 2010 Na místním fotbalovém hřišti proběhla Okrsková 
soutěž v požárním útoku v kategoriích muži, ženy a děti. 
Zahájení soutěže bylo v 10.00 hodin. Náš tým reprezentovali 
jak muži, tak ženy. Nové družstvo složené ze samých spanilých 
mladých žen, které bylo založeno teprve týden se umístilo na 1. 
místě! Ve své kategorii nemělo konkurenci. Naproti tomu ostří-
lení mužové našeho sboru se umístili „až“ na 2. a 4. místě. Akce 
se mimořádně vydařila. Další závod nás čekal 10. 7. 2010. Naše 
družstva žen i mužů se zúčastnila Velenské hasičské Olympiády. 
Muži se umístili na 3. místě, ženy na 8. místě.

V jarních měsících proběhl sběr nebezpečného odpadu v naší 
obci. Naše organizace se ujala pomoci při této nebezpečné 
činnosti. Občané Přerova se již od pátku zbavovali nebezpeč-
ného odpadu ze svých domácností, který se schraňoval před 
hasičskou zbrojnicí a my jsme ho hlídali do druhého dne, než 
byl odpad odvezen.

(pokračování na další straně)

Co nového ve Sdružení dobrovolných hasičů?
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Kalendář akcí

říjen 2010

•  7. 10. Den otevřených dveří v základní 
a mateřské škole, od 8.00 do 19.00, 
pořádá MŠ a ZŠ Přerov nad Labem

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

•  23. 10. Vyřezávání dýní s lampionovým 
průvodem, pořádají Maminky dětem

•  30. 10. Haloweenská párty, 
pořádají Maminky dětem

•  31. 10. Kytarová mše, 
kostel sv. Vojtěcha od 9.15

 Listopad 2010

•  13. 11. Posvícenská zábava, 
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů 
Přerov nad Labem

• 14. 11. Posvícení v Přerově nad Labem 

•  27. 11. Setkání s čerty, 
pořádají Maminky dětem 

•  28. 11. Kytarová mše, 
kostel sv. Vojtěcha 9.15

 Prosinec 2010

•  3. 12. Vánoční jarmark, 
pořádá: MŠ a ZŠ Přerov nad Labem

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

•  26. 12. Kytarová mše, 
kostel sv. Vojtěcha 9:15 

Další akce budou průběžně doplňovány. 
Změna programu vyhrazena.

Co nového ve Sdružení dobrovolných hasičů? (pokračování)

7. 8. 2010 Na žádost starosty obce Semice vyjela jednotka SDH Přerov n. L. v 11.30 
na kontrolu rozvodněného potoka ve směru na Lysou n. L. V místě stavby nového 
mostu bylo provedeno protržení provizorní hráze pro lepší odtok vody. Poté bylo 
nahlášeno několik padlých stromů přes potok, příjezd HZS Nymburk a po konzultaci 
bylo rozhodnuto že není nezbytné stromy odstrňovat a jednotka se vrátila zpět na 
základnu.V odpoledních hodinách jsme byli požádání panem Červinkou o odčerpání 
vody z areálu firmy Školky Montano. Na místě zasahovala také JSDH Velenka. Čerpání 
probíhalo PPS 12 a v průběhu se členové jednotky střídali až do nočních hodin. 
A hned druhý den v 13.15 vyjela jednotka na další odčerpání vody ze zatopeného 
sklepa v ulici Pod Hůrou. Čerpání bylo provedeno kalovým čerpadlem.

10. 8. 2010 Na žádost HZS Nymburk jsme odjeli brzy ráno na pomoc do povodněmi 
postiženého Frýdlantu. Po příjezdu na místní hasičskou stanici jsme byli po celý 
den rozesíláni krizovým štábem po okolí na odčerpávání vody ze sklepů a vyklízení 
poškozených domů. Technika: CAS 25 Svoboda L., Kratochvíl T., Vodička T., Holan L., 
Kadeřávek J., Březina T.; DVS12 Jirouš L., Valenta M., Kautský L., Veselý P., Jirouš M., 
Špitálský D.

Praga RN CAS 16 V roce 2009 náš sbor obdržel torzo tohoto automobilu za účelem 
renovace a přidání do sbírky naší historické techniky. V prosinci téhož roku proběhla 
kompletní demontáž automobilu a postupné opískování jednotlivých dílů. V měsí-
cích leden a únor 2010 jsme nastříkali a opět smontovali celý podvozek automobilu. 
Nyní se budeme soustředit na renovaci nádrže na vodu a celkové nástavby. Současně 
probíhá postupné kompletování motoru, ve které nás brzdí hlavně její finanční nároč-
nost. V době od března do srpna 2010 jsme rozřezali, kompletně opískovali a nastří-
kaly cisternovou nádrž. Nástavba se usadila na podvozek a začaly práce spojené 
s jejím dostrojením. Nyní probíhá dostrojení nástavby a také začaly práce na renovaci 
výdřevy kabiny. 

Školská rada v Přerově nad Labem
Darina Kocsisová, Kateřina Višňovská

Jak víte z předchozích Zpravodajů, v místní škole působí již druhým rokem devítičlenná školská rada. V únorovém Zpravodaji 2009 
byla zveřejněna výzva ke kandidatuře do rozšířené školské rady, ve Zpravodaji č.2 pak byly uvedeny výsledky voleb a složení nové 
školské rady, v posledním říjnovém vydání 2009 pak předsedkyně školské rady informovala o úkolech tohoto orgánu.

V roce 2009 se školská rada sešla na pěti zasedáních, v letošním roce její aktivní přístup pokračuje. Přestože podle školského zákona 
stačí dvě zasedání ročně, má za sebou školská rada v roce 2010 již tři zasedání, na říjen má domluven termín čtvrtého a pravděpo-
dobně ne posledního zasedání. Na každém zasedání je přítomna většina členů školské rady a aktivně se diskutují povinná témata 
nebo různé další otevřené oblasti. Na svém lednovém zasedání se školská rada mj. zabývala výsledky školní inspekce ze září 2009 
a dále pak hospodařením školy. Některé otázky zůstaly nevysvětleny, protože se paní ředitelka Irena Jarešová nemohla účastnit. 
Další zasedání proběhlo v květnu za přítomnosti nově jmenované ředitelky Yvety Hruškové a také za účasti dvou nových členů 
školské rady. Ve škole totiž musely proběhnout nové doplňující volby do školské rady v souvislosti s odchodem pedagogů ze školy. 
V září se školská rada na svém třetím letošním zasedání zabývala především povinnými tématy vyplývajícími ze zákona v tomto 
období schválení aktualizace školského řádu a vzdělávacího programu. Příště nás čeká zejména výroční zpráva školy. Podrobnosti 
se můžete dozvědět ze zápisů zveřejněných na internetu na stránkách obce.
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Vážení občané,
obracím se na vás jménem naší společnosti Vacuum Global, 
s.r.o. při příležitosti distribuce složenek na stočné s následují-
cími informacemi týkajícími se provozu podtlakové kanalizace:

  Pracovníci obsluhy v Přerově n. L. jsou Vlastimil Fridrich • 
(mobil 723 912 370) a Zbyněk Řípa (mobil 723 912 325). 
Tito jsou prvním styčným bodem v případě nezvyklého 
chování nebo stavu podtlakové kanalizace nebo v případě 
poruchy na potrubním systému. Jako nezvyklé chování, 
resp. nezvyklý stav, lze vyjmenovat následující:

  Ve sběrné šachtě (SŠ, domovní přepouštěcí šachtě) • 
dochází ke dlouhodobému přisávání vzduchu z důvodu 
neuzavření ventilu nebo prasklé manžety nebo jiného 
důvodu projevuje se dlouhodobým syčivým zvukem 
nasávaného vzduchu.
  Ve sběrné šachtě (domovní přepouštěcí šachtě) nedo-• 
chází k odsávání přitékajících odpadních vod nefunguje 
ventil projevuje se vytékáním odpadních vod ze šachty.
  Dochází při odsávání odpadních vod ze sběrné šachty • 
k odsátí vod ze sifonů u zařizovacích předmětů (umyva-
del, dřezů, WC, sprch apod. vnitřní (domovní) kanalizace 
není odvětraná nad úroveň střechy náprava doplnění 
odvětrání vnitřní kanalizace, nebo vysazení odbočky na 
gravitační části (mezi RD a SŠ) a vyvedení potrubí nad 
úroveň terénu se zakončením větrací hlavicí; nebo je víko 
SŠ osazeno tak, že je obklopeno zeminou a není dosta-
tečný prostor pro přívod vzduchu.
 Dochází ke spínání ventilu i bez nátoku vody vadná řídící • 
jednotka

Pokud budete obsluhu o těchto jevech informovat, budou tyto 
netypické stavy odstraněny dříve. S odstraňováním netypických 
jevů souvisí další a to je přístup k SŠ a jejich okolí. V některých 
případech je obsluze umožněn přístup ke SŠ až po dlouhém 

vyjednávání. Domnívám se, že je to v zájmu každého, ale záro-
veň i celé obce, zajistit funkčnost podtlakové kanalizace, neboť 
několika neodstraněnými závadami se dá zrušit funkčnost celé 
podtlakové kanalizace a její uvedení do provozu je poměrně 
komplikovaná záležitost, což již mnozí zjistili. Rovněž pochopte 
požadavek obsluhy o vyčištění okolí SŠ od exkrementů domá-
cích zvířat, při práci v šachtě musí klečet nebo ležet.

Mimo jiné není povoleno zasahovat do zařízení šachty ať 
ventilu nebo řídící jednotky, pokud k tomuto dojde, vystavuje 
se uživatel připojené nemovitosti riziku vymáhání náhrady za 
toto zařízení.

Rovněž bych na vás chtěl apelovat ohledně odvádění vod 
z nemovitostí. Podtlaková kanalizace v obci je striktně splaš-
ková, takže napojování dešťových svodů, dvorních vpustí, pře-
padů ze studní apod. je v rozporu s kanalizačním řádem a toto 
porušení je možné řešit pokutou až případným odpojením od 
kanalizace. O tom, že jsou do kanalizace odváděny dešťové 
vody svědčí zvýšení počtu motohodin vakuových a kalových 
čerpadel, která jsou součástí podtlakové kanalizace a kdy při 
dešti roste počet motohodin na dvojnásobek.

Na to, aby kanalizace sloužila všem je potřeba i spolupráce 
všech, takže i v případě, že zjistíte problém u někoho jiného, 
kdo tento problém nezaregistroval, upozorněte buď jeho 
nebo obsluhu, příp. obecní úřad v Přerově nad Labem tel. 
325 565 274. Zároveň je možné se s vašimi podněty obrátit 
i přímo na mne, jako zástupce firmy Vacuum Global, s.r.o.

Děkuji
Vladimír Drvota, Vacuum Global, s.r.o.,
mobil 602 212 296, tel. 417 577 926

Informace pro uživatele podtlakové kanalizace 
v Přerově nad Labem

V naší obci probíhá rekonstrukce roz-
vodné sítě elektrické energie. Stručně 
řečeno dráty ze sloupů a nástřešníků 
jsou nahrazovány podzemními rozvody 
kabely. Konzole na štítech domů mizí 
a nahrazují je pojistkové skříňky umís-
těné přímo na domě nebo v sloupku 
oplocení.

Je zájmem občanů, aby tato stavba 
proběhla co nejrychleji, protože je to 
podmínka pro budování chodníků a cel-
kovou úpravu veřejných prostranství. 
Nebylo by logické vystavět komunikace 
a chodníky a následně je rozkopat při 
ukládání kabelů.

Provozovatel distribuční soustavy spo-
lečnost ČEZ Distribuce se na Vás budou 
obracet s žádostí o uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene.

Co to znamená? Podle zákona č. 
458/2000 Sb. tzv. energetického zákona 
má provozovatel pozemní distribuční 
sítě povinnost zřídit věcné břemeno 
smluvně s vlastníkem nemovitosti. 
To znamená, že majitel nemovitosti 
umožní provozovat na své nemovitosti 
zařízení distribuční soustavy. V praxi 

to znamená, že právo na nemovitosti 
umístit rozvodnou a pojistkovou skříňku. 
V případě, že kabel prochází přes 
pozemek vlastníka, je majitel pozemku 
povinen strpět umístění vodiče na 
pozemku. Za to dostane od ČEZ Distri-
buce jednorázovou finanční náhradu. 
Navíc se tím zhodnotí nemovitost o tuto 
částku. Vlastníci nemovitostí mají obavy 
z omezování svých vlastnických práv. 
Proto se ptají na některé otázky a zde 
jsou odpovědi právníka JUDr. Jaroslava 
Trkovského.

1. Vlastník nemovitosti (dále jen 
povinný) je omezován ve prospěch 
někoho jiného a je povinen něco 
trpět, něčeho se zdržet nebo něco 
konat?
Povinný je povinen:
aa)  strpět zřízení a provozování na své 

nemovitosti zařízení distribuční 
soustavy, strpět přetnutí nemovitosti 
vodiči (dráty, venkovními kabely) 
nebo strpět umístění kabel. vedení 
do země)

ab)  zdržet se zničení zařízení distribuční 
soustavy a znemožnění její funkce

b)  pro námi sledovaný účel zřízení 
věcného břemene, tj. zejména umís-
tění přípojkové skříně, tj. umístění 

(zazdění) do zdi nemovitosti nebo 
zřízení pilíře s tuto skříní do oplocení 
nebo na hranici pozemku, se jedná 
o umístění této skříně z níž je zpravi-
dla napojena ta nemovitost na níž je 
skříň umístěna a současně jako místo 
průběžného připojení pokračujícího 
k dalším nemovitostem s povinnostmi 
strpět a zdržet se jak je výše uvedeno.

2. Při prodeji nebo darování nemovi-
tosti bude nutné žádat ČEZ o souhlas?
Jakákoliv vlastnická dispozice, podle níž 
by mělo dojít ke zcizení nemovitosti (tj. 
ke změně vlastnictví) na níž je zřízeno 
věcné břemeno pro zařízení distribuční 
soustavy, tj. prodej, dar, směna, atd. 
není nijak dotčena; k takovému práv-
nímu úkonu se od provozovatele dis-
tribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a.s.) 
žádný předchozí, ani dodatečný souhlas, 
ani vyjádření nevyžaduje, a to jak ze 
zákona, tak ani ze smlouvy o zřízení 
věcného břemene.

3. Při půjčce a následném zastavení 
nemovitostí toto nebude možné 
vůbec, nebo pouze se souhlasem ČEZ?
Jakákoliv vlastnická dispozice, podle níž 
by mělo dojít ke zřízení zástavního

(pokračování na další straně)

Rekonstrukce elektrické sítě a věcné břemeno
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(pokračování)
práva, podzástavního práva k nemovi-
tosti (tj. úkonu k zajištění půjčky, úvěru, 
apod.) na níž je zřízeno věcné břemeno 
pro zařízení distribuční soustavy není 
nijak dotčena; k takovému právnímu 
úkonu se od provozovatele distribuční 
soustavy (ČEZ Distribuce, a.s.) žádný 
předchozí, ani dodatečný souhlas, ani 
vyjádření nevyžaduje, a to jak ze zákona, 
tak ani ze smlouvy o zřízení věcného 
břemene.

4. Při provádění stavebních úprav 
a následné žádosti o stavební povo-
lení bude ČEZ v těchto případech 
účastníkem řízení z titulu věcného 
břemene –práva (nikoli z titulu sítí NN 
a VN) a budou muset žádat o další 
souhlas?
Kdo je účastníkem stavebního řízení (tj. 
řízení o stavebním povolení) je stano-
veno v zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, kdy se jedná podle §109. Je to 

stavebník, vlastník pozemku, na kterém 
má být stavba prováděna, není-li sta-
vebníkem a vlastník stavby na pozemku, 
na kterém má být stavba prováděna, 
a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo 
stavbě právo odpovídající věcnému 
břemenu, mohou-li být jejich práva 
navrhovanou stavbou přímo dotčena.

Z uvedeného vyplývá, že provozovatel 
distribuční soustavy (spol. ČEZ Distri-
buce, a.s) bude účastníkem řízení o sta-
vební povolení a rámci toho bude moci 
uplatňovat své námitky a podmínky 
pouze v takovém rozsahu, pokud by 
se uvažovaná stavba dotýkala zařízení 
distribuční soustavy. Pokud by se uvažo-
vaná stavba tohoto zařízení distribuční 
soustavy netýkala, pak mu žádná práva 
nevznikají.

Závěrem je třeba konstatovat, že distri-
buční soustava je zřizována a provozo-
vána ve veřejném zájmu. To znamená, 

že je možné toto právo vymáhat i tzv. 
vyvlastněním práva věcného břemene. 
Pevně věřím, že nic takového nebude 
třeba řešit, velká většina nemovitostí 
v naší obci je již připojena podzem-
ním rozvodem. Pokud by měl někdo 
ještě pochybnosti, může se informovat 
přímo na obecním úřadě. Obec dbá 
na dodržování práv občanů a i ostatní 
orgány státní moci dohlíží. Příkladem je 
vyjádření Státního památkového ústavu 
a následně rozhodnutí odboru kultury 
a památkové péče. Obec Přerov nad 
Labem byla označena jako chráněná 
architektonicky a urbanisticky atraktivní 
a byly stanoveny podmínky pro tuto 
stavbu tak aby nebyl rušen celkový 
vzhled obce.

Věřím, že občané pochopí důležitost 
této stavby pro naši obec a výjdou vstříc 
projektantovi při přípravě stavby Rekon-
strukce sítě nízkého napětí.

Petr Baumruk

Po prázdninách se žáci v Přerově nad 
Labem sešli v nově opravené a zre-
konstruované škole. Málokdo věřil, 
že 1. září usednou do nových lavic. 
Houževnatostí, pracovitostí a pilností 
však zaměstnanci školy, její bývalí 
i současní žáci, rodiče dětí i přátelé 
školy stihli třídy i chodby připravit 
k užívání. Nové stropy, světla, podlahy, 
nábytek, nastavitelné lavice, barevné 
výmalby a nátěry, to vše působí velmi 
čistě a příjemně. Nejvíce se děti těší 
na počítačovou učebnu, interaktivní 
tabule a nově vybavené třídy ve školní 
družině. Chlapci si pochvalují, že se 
pisoáry samy splachují. Všichni se těší, 
až budou moci cvičit v nové tělocvičně 
a na venkovním sportovišti.

Největší poděkování patří Ing. Vašátovi, 
který s místostarostkou Ing. Gregárko-
vou stál u zrodu projektu Modernizace 
školy na venkově a dodnes se o školu 
zajímá a je-li třeba, vždy ochotně 
pomůže. Další poděkování patří vám 
všem, kteří jste se podíleli na stěhování, 
úklidu, nebo jste jiným způsobem při-
spěli k včasnému otevření školy.

Ve škole to zase žije. Už 10. září žáci 
4.–9. tříd navštívili Výstaviště v Lysé nad 
Labem Knižní veletrh a Den s hasiči. 
V pondělí 13. 9. jeli do Geoparku 
Šťastná Země. V týdnu od 20.–24. 9. 
odjela téměř celá škola s předškoláky 
z mateřské školky na ozdravný pobyt 
do Lázní Libverda. Od října začnou 
kroužky ve škole i v tělocvičně. Na 
čtvrtek 7. 10. zveme všechny občany 
Přerova nad Labem na Den otevřených 
dveří od 8:00 do 19:00 hodin. Přijďte 
se na vlastní oči přesvědčit, že i ze staré 
školy lze vytvořit novou a moderní 
školu na venkově. fo
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Škola opět žije!
Yveta Hrušková
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Závody v rybolovu
Jaroslav Janouch

Rybářský spolek v Přerově nad Labem pořádal pro žáky do 15 
let v sobotu 19. 6. rybářské závody v chytání ryb na místním 
rybníku u zámku. Závodu se zúčastnilo 17 žáků, kteří přišli 
v doprovododu rodičů. Závodilo se v disciplínách: 1. nejvíce 
ulovených ryb podle centimetrů, 2. největší ulovená ryba.

První cenu získal Lukáš Milaniak, který ulovil 21 kaprů o celkové 
délce 743 cm. Druhou cenu získal Dominik Milaniak za ulovení 
14 kaprů o délce 453. získal Antonín Strnad za ulovení mnoha 
kaprů (pozn. redakce nebyl uveden počet) o délce 451,5 cm. Ten 
také ulovil největšího kapra o délce 53 cm. Tito tři rybáři získali 
hezké ceny v podobě rybářského náčiní, rybářského prutu, 
navijáku a podběráku. Také ostatní žácí dostali upomínkové ceny 
za jejich účast v závodě v chytání ryb.

Perličky v závodě: Čtyřletý rybář po svém ulovení čtvrtého 
kapra už fyzicky nemohl, takže to za něj musela vzít maminka 
a ta s jeho radou a pomocí ulovila dalších pár kaprů. Ti se ale 
do závodů nepočítali, neboť chytající byla starší 15 let. Další 
rybář, který pomáhal svým dvěma vnukům dávat návnadu na 
háček, radil při nahazování, podbíral do podběráku chycené 
ryby a následně je zbavoval háčků a odpovídal na veškeré 
jejich otázky, si po závodě oddechl. „Jsem hrozně utahanej, ale 
takhle jsem si už dlouho nezachytal.“

Rybník je chovnou základnou Rybářského spolku pro vypěsto-
vání ryb pro základní míru 45 cm. V rybníku máme nasazeno 

300 kusů K 1, 650 kusů K 2, dalších 700 ks kapra do 45 cm. 
Dále v rybníku chováme amury, candáty, štiky, pár línů, karasy 
a bílou rybu pro dravce. Tyto ryby jedenkrát v roce lovíme 
a pouštíme je do tůní Babinec a Bezednice kde jsou následně 
loveny členy našeho spolku. Pro lovení žáků a dospělých pravý 
ráj. 10. 7. proběhly další závody v chytání ryb pro dospělé na 
Bezednici.

foto autor: Tereza Gregárková

V uplynulém období se obecní zastu-
pitelstvo převážně zabývalo přípravou 
projektů Revitalizace centra obce 
a Rekonstrukce zdravotního střediska. 
Jak řada občanů ví z vlastní zkušenosti, 
obec musela vyjednat předchozí souhlas 
a následně i smlouvy o smlouvě budoucí 
na pronájem pozemku, který se bude 
v rámci revitalizace opravovat. Za 
vstřícný postoj všem občanům, kterých 
se projekt dotýká, děkujeme.

Zastupitelstvo muselo řešit i jiné majet-
kové smlouvy na směnu, pronájem nebo 
odprodej pozemků. V květnu a srpnu 
bylo třeba dokonce pro dodržení ter-
mínu svolat mimořádná zasedání.

Přitom byla stále sledována stavba 
rekonstrukce školy. V průběhu realizace 
se vyskytla řada „překvapení“, kdy bylo 
třeba rozhodnout jak řešit vzniklý pro-
blém. Zastupitelstvo vždycky rozhodlo 
tak, aby řešení znamenalo vyšší kvalitu. 
Každý, kdo navštíví školu, se o tom 
může přesvědčit. Budoucnost ukáže, 
že to bylo správné rozhodnutí, i když 
většinou znamenalo vícenáklady.

Obecní zastupitelstvo rozhodlo 
i o výměně oken v přístavbě základní 
školy. Okna ve školní jídelně byla na 
pokraji bezpečnosti. Spojení kování 
a dřevěných rámů bylo již vyhnilé 
a hrozilo havárií. Vyhlásili jsme výběrové 
řízení a vybrali dodavatele. Současně 

s rekonstrukcí školy byla provedena 
i rekonstrukce oken v přístavbě.

Protože v jarním kole jsme nebyli 
úspěšní v podání dotací na rekonstrukci 
zdravotního střediska, nezískali jsme 
dotaci z FROM na opravu ulice Na Pís-
kách ani na vybavení Sdružení dobrovol-
ných hasičů. Podali jsme znovu žádost 
o dotaci na rekonstrukci zdravotního 
střediska.

Obdobná situace nastala i pro naši 
účast v projektu veřejného vodovodu 
v rámci Mikroregionu Polabí. I přes prvý 
neúspěch budeme znovu žádat o dotaci 
na výstavbu. Neustále se zlepšují 
vstupní parametry projektu a tím stoupá 
i naděje na jeho úspěšnost.

Z dalších akcí jmenujme věnování 
a instalaci herních prvků do parku 
proti drogerii Lenka paní Kocsisovou. 
V letních měsících proběhla i částečná 
oprava místních komunikací. Poslední 
úpravou zřizovacích listin obou pří-
spěvkových organizací byla dokončena 
reorganizace školských zařízení obce, 
byla stanovena jasná pravidla pro řízení 
a kontrolu vedení příspěvkových orga-
nizací. Pedagogové se nyní už nemusí 
zabývat stravováním a mohou se plně 
věnovat svému obtížnému poslání. Za 
stravování žáků a dětí odpovídá vedoucí 
školní kuchyně a to jak po stránce kvality 
a množství jídel, tak i po stránce ekono-

mické. Škoda, že takto nebyla nastavena 
pravidla ihned po zavedení právní 
subjektivity školy. Mohlo nám to všem 
ušetřit spoustu nepříjemností a ztrát jak 
materiálních, tak i morálních.

Dovolte mi na závěr malou rekapitulaci 
roku 2010. Celkem v letošním roce na 
čtyřech řádných a třech mimořádných 
zasedáních projednalo obecní zastupitel-
stvo 80 bodů. Tři zastupitelé se účastnili 
zasedání se 100% účastí, jeden s 86%, 
jeden se 42%, jeden 28% a jeden pouze 
14%. Je třeba konstatovat, že 3 zastu-
pitelé v letošním roce prakticky neměli 
žádnou oblast práce a proto bylo třeba, 
aby zbývající zastupitelé jejich práci 
suplovali.

Všem zastupitelům děkuji za jejich práci 
v celém volebním období 2006–2010. 
I osobně musím poděkovat, že mi 
pomohli po mém nástupu do funkce 
starosty udržet dobré jméno naší obce.

Dovolte mi, abych budoucím zastupi-
telům připomněl jejich odpovědnost 
k voličům. Pokud dají slib, že budou 
svou funkci vykonávat svědomitě 
v zájmu obce, měli by svůj slib dodržet. 
Nemalou zásluhu na fungování vedení 
naší obce má i paní Ing. Dana Matějč-
ková. Její obětavá pomoc při plnění 
úkolů zastupitelstva obce a zejména 
starosty při vedení obecního úřadu je 
neocenitelná. 

Práce obecního zastupitelstva
Petr Baumruk, starosta obce
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Modernizace školy na venkově
V současné době je ukončena práce na rekonstrukci základní 
školy. Obecní zastupitelstvo děkuje paní ředitelce Mgr. Yvetě 
Hruškové za její obětavou práci v průběhu celých prázdnin. 
(Pozn. redakce na dovolenou si udělala čas pouze 3. srpna.)
Obec obdržela na tuto rekonstrukci dotaci. Vysoutěžená cena 
byla nižší. Rozdíl ceny nenáleží obci, ale poskytovateli dotace, 
tj. Regionálnímu operačnímu programu Středočeský kraj (ROP). 
V těchto dnech probíhá zúčtování stavebních prací. Bude zapla-
cena předposlední faktura a zůstane dle smlouvy nedoplatek 
10 % tzv. zádržného na odstranění případných závad. Přesné 
vyúčtování stavby budeme znát do 14 dnů. Bude zveřejněno. 
Stavební práce byly odvedeny v perfektní kvalitě, což se můžete 
sami přesvědčit na Dnu otevřených dveří 7. 10. 2010.

Výstavba cesty Na Pískách
V podzimních měsících loňského roku jsme podávali žádost 
o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) Středočeského 
kraje na výstavbu cesty Na Pískách. Dotaci jsme neobdrželi. 
Velmi nás to mrzí, protože víme, že tato investice je velice 
potřebná. Budeme to v letošním roce zkoušet znovu. Program 
FROM je jediný, ze kterého lze stavět místní komunikaci. Žádný 
jiný nám tuto možnost nenabízí.

Revitalizace centra obce
Stále pracujeme na projektu revitalizace centra obce. Je to složité 
téma, které nás zaměstnává již čtyři roky. V prvopočátcích ROP, 
kdy jsme jezdili na každé školení, byla hlavní podmínka komplex-
nost úprav, tzn. nejenom chodník a zeleň, ale celkový vzhled 
prostoru – zámecký park, rybník, skanzen, škola, obchodní 
středisko atd. Tyto projektové návrhy měli hodnotit architekti. 
Tak jak rychle peníze „vysychaly“, docházelo ke změnám pravidel 
v průběhu hry v neprospěch obce. Z původních 7,5 % podílu 
obce je dnes 40 % a více. V posledním dotačním titulu se musel 
ještě dodržet poměr 60 % nákladů na chodníky a zeleň a pouze 
40 % nákladů na opravu komunikací a parkovací plochy s ome-
zenou výší dotace max. 15 mil. Kč. Tato výzva byla pro obec 
nevýhodná. Nyní čekáme, kdy bude vypsána nová výzva na revi-
talizaci a především zda bude zrušena podmínka 40 % : 60 %.

Komunikace III. třídy od Obory – průjezd celou obcí – po 
křižovatku v Borku
V současné době jednáme s krajským úřadem a Středočeskou 
údržbou silnic o získání dotace na kompletní opravu silnice III. 
třídy od Obory po křižovatku v Borku z prioritní osy I. Z této 
dotace by se daly financovat přechody pro chodce, obrubníky 
a zastávky veřejné dopravy v celé obci. Obec by se podílela 
projekčně. Projektant naváže na projekt revitalizaci centra obce. 
Z prioritní osy I. – doprava může žádat jen Středočeský kraj. 
Stavební část by byla plně hrazena z prostředků Středočeského 
kraje. Tímto projektem budeme řešit i tolik potřebné chodníky 
v Novém Přerově.
 
Zateplení a nová fasáda na základní škole, mateřské škole 
a školní jídelně
Kdo sledoval před prázdninami v televizi politické debaty, 
dozvěděl se, že Ministerstvo životního prostředí chce rozšířit 
svůj program Zelená úsporám i na školy, školky, domy pro 
seniory apod. Byl dán termín odevzdání žádostí 19. 7.– 31. 8. 
2010. Týden před 19. 7. nebyl ještě znám prováděcí předpis, jen 
se předpokládaly stejné podmínky, jako u Zelené úsporám pro 
rodinné domky. Měli jsme neuvěřitelné štěstí na lidi kolem nás, 
kteří nám pomohli. Rekonstrukce školy počítala jen s opravou 
stávajících oken, výměna oken by zasahovala do jiného dotač-
ního titulu a to se nesmí. Musím zde říci, že člen finančního 
výboru pan Jaksch nás stále přemlouval, abychom doplatili nová 
plastová okna z našich prostředků. Vybrali jsme levnější variantu 
5 komorového systému. Stavební dozor pan Ing. Borecký nás 
přesvědčil, že máme dát dražší 6 komorový systém, který splňuje 

podmínku 1,2 U, což je kritérium Zelená úsporám, pro případ 
„co kdyby“ (to byl podzim 2009). Kdybychom neposlechli 
těchto rad, nesplnili bychom nyní kritéria dotace a také bychom 
původní okna nemohli 5 let vyměnit (pětiletá udržitelnost 
projektu). Několik dnů před 19. 7. jsme neměli nic připraveno, 
protože nebyl vydán prováděcí předpis. Zpracovatel žádosti 
Mgr. Rambousek nám sdělil, že pokud žádost nepodáme do 21. 
7., nemáme šanci, protože připravených projektů je obrovské 
množství. Během několika desítek hodin jsme zařídili rozpočet 
stavebních a zateplovacích prací, aktualizaci energetického 
auditu budovy, energetického štítku budovy, vlastnické doklady 
atd. Zpracování vhodné žádosti byla práce celého kolektivu od 
rána do večera několik dní. 20. 7. večer jsme podali žádost elek-
tronicky a ve středu 21. 7. ráno fyzicky na Státní fond životního 
prostředí. V této výzvě byly alokovány 4 miliardy Kč. Třetí den 
ráno od chvíle, kdy jsme žádost podali, bylo vyčerpáno již 96 %. 
Přijímali žádosti do 150 %., tj. do 6 mld. Kč. Nyní čekáme na 
vyhodnocení, ale myslíme si, že jsme dosáhli vysokých úspor-
ných procent, což je jedno ze základních hodnotících kritérií. 
Máme velkou šanci uspět. Když to dobře dopadne celý komplex 
školních budov se „zabalí“ do 15 cm polystyrenu s novou fasá-
dou, parapety, okapovými svody, zateplení střech atd. Od této 
investice očekáváme minimálně 50 % úspory energie na vytá-
pění. Chtěli bychom poděkovat Mgr. Rambouskovi, Ing. Borec-
kému, doc. Povýšilovi a Ing. Nedělovi za významnou pomoc. 
Držte palce, ať to dobře dopadne.

Zdravotní středisko
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o podání žádosti 
o dotaci na zdravotní středisko. V pátek 10. 9. 2010 zasedala 
rada ROP a rozhodla, že náš projekt byl vyhodnocen v pořadí 
jako první k financování. Čekáme na podpis hejtmana a oficiální 
oznámení. Máme přislíbeno 4,8 mil. Kč. Bude následovat podpis 
smlouvy, výběr stavebního dozoru, výběr stavební firmy. Před-
pokládáme, že v březnu 2011 můžeme začít budovat. Po finanční 
stránce projekt není tak výhodný, jako rekonstrukce školy. Díky 
stále nižším finančním prostředkům v ROP je nutná větší spolu-
účast obce. Je nutné vysoutěžit nižší cenu stavebních prací. Dvě 
výhody tento projekt má: když vysoutěžíme nižší cenu, nemu-
síme alikvotní část vracet a nemusíme si brát překlenovací úvěr, 
průběžné faktury platí přímo ROP.

Vodovod
Příprava stavby vodovodu probíhá již řadu let. První myšlenka 
vodovodu byla někdy před 10 lety. Připadalo několik variant mož-
ností napojení. Pro nás v té době nejpřijatelnější byla zamýšlená 
káranská větev od Obory. Jenže káranská společnost dala před-
nost budování potrubí na okraji Prahy. V době starostování pana 
Houšteckého v Lysé nad Labem došlo v rámci mikroregionu Polabí 
k dohodě pěti obcí na výstavbě společného vodovodu napoje-
ného na hloubkové vrty v Lysé nad Labem se špičkovou kvalitou 
vody. Připojování vodovodu mezi obcemi a regiony má také 
velký bezpečnostní význam v případě ohrožení. Pro zpracování 1. 
stupně projektu (studie stavby) byla pověřena firma Stavokomplet 
Brandýs nad Labem. Byly s ní určité problémy s dodržováním 
termínů, proto zástupci mikroregionu vybrali novou projekční 
firmu Inprojekt Louny, aby provedla projekt k územnímu rozhod-
nutí. Získání územního rozhodnutí je u liniových staveb velice 
náročné. Musí se vyjádřit všichni majitelé pozemků a zaintereso-
vané instituce. Největší problémy byly s umístěním vodojemu na 
Hůře. Vodojem se nachází v prostoru, na kterém se předpokládá 
výskyt archeologických vykopávek, proto musel být zabezpečen 
souhlas archeologů, Ministerstva kultury a provedena studie vlivu 
stavby na krajinný ráz. To vše velice časově prodlužovalo projekt. 
Vodojem je na naší Hůře naprojektován, protože je to dle projek-
tantů nejlepším technickým řešením. Vodojem je dostatečně velký, 
aby byla čerpána voda do vodojemu především v noci za levnější 
noční proud. Přes den se bude voda samospádem spotřebovávat. 
Nehrozí tím žádné výkyvy tlaku v potrubí.

Informace k dotacím
Petr Baumruk, Irena Gregárková, Vít Vašát
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Angličtiny je kolem nás stále více. Letos možná někoho zasko-
čila angličtina v první třídě základní školy, ale výuku cizího 
jazyka zařazuje stále více škol do vzdělávacího programu hned 
od počátku. Děti dostaly pěkné nové učebnice plné barevných 
obrázků a určitě těch 14 nových prvňáčků základy zvládne. Za 
chvíli si zvykneme a bude nám to připadat normální.

V mateřské škole bude již třetím rokem pokračovat výuka ang-
ličtiny i u těch nejmenších dětí. Tedy těch, jejichž rodiče mají 
zájem. A zájem rodičů o výuku angličtiny nepolevil, přestože 
za ni musí – na rozdíl od výuky v základní škole – platit. Výuku 
letos přebírá místní zkušená učitelka a přihlášena je opět téměř 
polovina dětí.

A tak jistě neuškodí ani dospělým, když si se svými dětmi zopa-
kují jednoduché básničky nebo písničky (první písničku „hlava, 
ramena, kolena, palce…“ jistě znáte i z češtiny):

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes. Knees and toes.

And your eyes, and ears, and mouth, and nose.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

One, two, three včelička je bee.
Four, five, six prasátka jsou pigs.

Seven, eight, nine můj se řekne mine.
Desítka je ten, a slepička je hen 

Angličtina pro nejmenší, a nebo pro všechny? 
Darina Kocsisová

Víme, že jsou občané již netrpěliví, kdy se začne stavět. Uvědo-
mujeme si, že vodovod je pro další rozvoj obce nepostradatelný. 
Dnes už není nebezpečí, že by byla stavba ohrožena, ale také 
není možná žádná změna projektu. V současné době je vydáno 
územní rozhodnutí a zbývá již několik doplnění ze strany 
projektantů, aby bylo vydáno stavební povolení na komunikaci 
k vodojemu. Do té doby je přerušeno vodoprávní řízení odbo-
rem životního prostředí Městského úřadu v Lysé nad Labem. Je 
to otázka skutečně několika týdnů.

Naše žádost o dotaci byla v průběhu hodnocení stále dopl-
ňována o další a další technické a finanční informace. Řídící 

výbor Státního fondu životního prostředí rozhodl, že žádostmi, 
které byly do poslední chvíle technicky doplňovány (vysvětlení 
technologie a lokalizace úpravny vody), se již zabývat nebude 
a nechá je na další zasedání řídícího výboru. Oproti původnímu 
stanovisku žádosti nebudou ponechány na SFŽP do podzimu, 
ale budou staženy a je doporučeno jejich znovupodání do 
výzvy, která by měla být v říjnu až listopadu. Další řídící výbor, 
který rozhodne o dotaci, bude zasedat v únoru 2011. Kraj-
ští pracovníci SFŽP, kteří projekt hodnotili, vydali k projektu 
souhlasné stanovisko a doporučení k realizaci projektu. Pozitivní 
je, že v další výzvě bude pravděpodobně umožněno budování 
vodovodní sítě i ve Starém Vestci. Předpokládáme, že nejpozději 
v druhé polovině roku 2011 bude zahájena výstavba.

Nová škola
Chodím do školy v Přerově nad Labem. 
Před prázdninami se začala rekonstruovat 
naše škola. Celé dva měsíce prázdnin 
trvala oprava školy. Když jsem se z prázd-
nin vrátila, byla jsem velice překvapená, 
jak je moje škola hezká. Uvnitř školy na 
mě čekalo krásné překvapení. Každá třída 
má nové vybavení, např. nové tabule, 
židle, lavice, skříně a jiný nábytek. Také 
máme novou tělocvičnu, která je nově 
předělaná a vybavená. Moc se mi líbí. 
Máme také novou počítačovou učebnu, 
hezké toalety a také novou družinu. Líbí 
se mi úplně všechno, co je v naší nové 
škole. Jsem velice ráda, že mohu tuto 
školu navštěvovat.

Tereza Exnerová, 5. r.

Nová škola
V únoru 2010 se začala rekonstruovat 
budova naší základní školy. A tak jsem 
jako „páťák“ v září vstoupil do úplně 
nové školy. Škola má nová okna, třídy 
jsou vymalované a nově vybavené. 
Jsou zde nové a moderní lavice, tabule, 
počítače a pomůcky. Nejvíce se mi líbí 
tělocvična, počítačová učebna a družina. 
Na školním dvoře se ještě buduje nové 

sportoviště. Na to se těším snad úplně 
nejvíc. Mám rád atletiku a tak doufám, že 
budu mít kde trénovat. Škola se zalíbila 
také novým učitelům, a tak máme od září 
novou školu i některé nové učitele. Moc 
jsem se po prázdninách do školy netěšil, 
ale je to tady fajn.

Tomáš Martínek, 5. r.

První den ve škole
1. září jsme měli sraz před školou v 7.30 
hod. Už při cestě kolem školy jsme mohli 
pozorovat přes nová okna změnu naší 
školy. Okna máme moc pěkná, ze strany 
do ulice jsou hnědá a z druhé strany jsou 
bílá. Nemohli jsme se dočkat otevření 
školy. Museli jsme čekat do 7.45 a pak to 
přišlo. Nával všech žáků se začal ztrácet 
v nových prostorách školy. Chodba měla 
pěknou jemně zelenou barvu. Na pod-
laze bylo nové lino. Měli jsme příkaz jít 
do učebny českého jazyka. Tam jsme se 
srovnali od 1. do 9. třídy. Rodiče se sesku-
pili okolo lavic a skříní. Pak následoval 
proslov paní ředitelky. Bylo v něm hlavně 
poděkování paní Gregárkové a panu 
Vašátovi a také učitelkám a uklízečkám za 
pomoc a podporu. Ocenění dostali i dva 
žáci, jeden ze šesté a druhý ze sedmé 

třídy. Myslím, že to byl Dan Jirouš a Lukáš 
Sobota. V ředitelně na ně čekalo pře-
kvapení. Hm, asi něco sladkého. (Věcná 
odměna dle vlastního výběru žáka 
pozn. redakce). Představeny byly i nové 
učitelky. Na konci proslovu se rozdávaly 
kytky. Pak jsme všichni následovali svoji 
učitelku do své nové třídy. Naše třída má 
meruňkovou barvu. Lavice máme také 
nové, jsou zelené a každá má dva šuplíky. 
Tabule je moc pěkná a hlavně plně 
funkční. Máme tam také počítač s inter-
netem a nové skříně. Voní to samou 
čistotou. Hezké jsou i záchody, obklad je 
žluté barvy. (Chlapci mají obklad zelený 
pozn. redakce). Je to tu moc pěkné. Tak 
už jen se dobře učit a plně využít mož-
nosti školy, které se nám tu nabízí. Těším 
se, až si půjdeme zaběhat na novém 
povrchu a také třeba zaskákat. Ale na to 
si musíme ještě chvilku počkat. Tak jestli 
máte chuť, přijďte se k nám podívat, 
v říjnu máme Den otevřených dveří 
a koukněte se, co se dá stihnout za tři 
měsíce plné práce. Výzdobu si uděláme 
a naši školu ozdobíme.

K. Kratochvílová, 5. r. 

Nová přerovská škola
Články žáků Základní školy Přerov nad Labem
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Vážení rodiče a občané. Dovolte, abych vás informovala 
o mateřské škole a o důležitých akcích ve školním roce 2010–
2011. Již na začátku prázdnin pan Horák obnovil zahradní 
domeček na Zámecké zahradě. Učitelky i děti moc děkují všem 
maminkám a tatínkům, kteří přišli pomáhat. V průběhu měsíce 
srpna byla provedena výměna oken a žaluzií v celé přístavbě 
mateřské a základní školy. Nová okna zlepšila interiér tříd. Tímto 
bych chtěla poděkovat Haně Dovalilové a Blance Zbyňové za 
vymalování a všem za pomoc při uklízení a stěhování.

Provoz školy nejvíce zasáhla rekonstrukce 3. třídy mateřinky 
v přízemí základní školy. Jsem ráda, že většina rodičů výjimeč-
nou situaci chápala a ochotně spolupracovala. V září byly ještě 
vyměněny vchodové dveře do budovy MŠ. Všechny vnitřní 
i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní i hygienické normy 
a tak jsme 1. 9. mohli zahájit nový školní rok.

Jsme vesnická školka a tak školní vzdělávací program je založen 
na sepjetí člověka s přírodou, na pravidelném střídání ročních 
období, na kladném vztahu k lidovým tradicím a životě na vsi 
dříve a nyní. Základním posláním školky je podporovat zdravý 
tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální 
podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti 
na jeho výchovu v rodině. Kapacita je 54 dětí, které jsou ve 
3. třídách (Broučci, Motýlci a Včelky). Děti jsou podněcovány 
k vlastní aktivitě, pracují svým tempem. Mají možnost účast-
nit se společných akcí dle vlastního výběru. V tomto školním 
roce nabízíme tyto kroužky: pohybové hry, tanec, angličtinu 
a cvičení Kung-fu. Naším hlavním cílem je vytvoření plynu-
lého, přirozeného a nestresujícího přechodu do základní školu. 
Navštěvujeme společně divadelní představení, družinu a 1. 
třídu, využíváme tělocvičnu i hřiště. Společný pobyt na škole 
v přírodě jsme zažili už od 20. 9. 2010.

Na závěr mi dovolte citovat Diane Loomansovou:
Kdybych měla své dítě vychovat znovu, 
vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu a pak teprve dům.

Prstem bych víc malovala a míň hrozila.
Méně bych ho opravovala a víc s ním vykládala.
Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala.
Chodila bych více na procházku a pouštěla víc draků na provázku.
Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.
Proběhla bych víc polí a viděla více hvězd.
Víc bych ho objímala a míň s ním „válčila“!
Viděla bych v žaludu častěji dub.
Nebyla bych přísná.
Neučila bych ho lásce k síle,
ale naučila bych ho síle lásky.

Dodatek: nikdy nebudeme moci vychovávat své dítě nebo děti 
znovu. Nikdy. Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neo-
pakovatelnou...

Hezké dny a babí léto přeje Dana Skuhravá 

Informace z mateřinky
Dana Skuhravá

autorka: Dana Skuhravá

Nevím sice, jak dlouho domeček na zahradě MŠ stojí, ale za tu 
dobu jím prošlo mnoho generací přerovských dětí. Jeho stav 
před letošními prázdninami byl však velmi špatný jak po stránce 
konstrukční pevnosti, tak i z hlediska hygieny. O estetické 
stránce nemluvě, a berme v úvahu, že nejen děti z mateřské 
školky, ale i maminky s dětmi, by měly volný čas trávit v hezkém 
prostředí. Tento stav byl pochopitelně prvním impulsem k úva-
hám a posléze i rozhodnutí tento objekt zrekonstruovat. Logicky 
první starostí bylo, kolik by to stálo, kdo by opravu platil, kdo 
to udělá a také kdy, aby se s koncem prázdnin měly děti kam 
vrátit. Naštěstí se podařilo najít odpověď na první dvě otázky 
relativně rychle, a tak z celkové hodnoty materiálu cca 29 tisíc 
korun zbyla na úhradu obecnímu úřadu částka 5 a půl tisíce za 
nezbytné věci, které sponzoring nepokryl.

K otázce „kdy“ se nabízel prodloužený víkend 3.–6. 7., protože 
před demontáží stávající budovy nebylo možné odhadnout čas 
nutný pro celkovou rekonstrukci. A tak se týden před koncem 
školního roku objevily na několika místech plakátky zvoucí na 
tuto Akci Z(ámecká). A tím se také dostávám k té poslední, tedy 
kdo. Nakonec byla parta pracantů dostačující doslova o prsa. Za 
čtyři dny se tu vystřídalo 7 tátů a 6 maminek, což mi na počet 
dětí ve školce i přes ten prodloužený víkend připadá dost málo. 
I tak se ale podařilo vše, co se udělat mělo a dokonce i něco 
navíc. A neměl bych zapomenout na pomocníky nejmenší, 
děti, které natíraly, vrtaly a také radily, jak jen mohly. K samotné 
práci bych dodal, že ten, kdo stavěl tento domeček, své práci 
rozuměl. Konstrukce je velmi subtilní, ale nikoli chatrná, 

jednoduchá tzv. letmá montáž s chytře zhotoveným krovem, 
proti předpokladům bez známek hniloby, zatékání nebo jiných 
problémů. Pravda, tuto práci si poslední dobou vychutnávala 
jen místně příslušná kuna, jejíž pelíšek jsme pro neplacení nájmu 
byli nuceni zrušit (i se zbytky večeře – kohoutka). A také mnoho 
generací vos, sršňů a jiné bodavé či jinak nepříjemné havěti. 
Ty si nyní budou muset hledat jinou stavbu, kde nechal tesař 
díru. Tady už ne. Všechny dřevěné součásti konstrukce jsou 
nyní naimpregnovány, na obkladech je použita barva s ochran-
ným efektem proti hmyzu, plísním a houbám. Opravili jsme 
nebo vyrobili i ostění oken, parapety a některé prvky stávající 
konstrukce, zaslepili všechny možné vletové i vlezové otvory tak, 
aby další návštěvy tohoto typu přešla chuť. Celkově se na tuto 
akci spotřebovalo 40 m2 OSB desek na vnitřní obklad, cca 65 m2 
různých palubek na stropy a venkovní obklady, přes 20 kg barvy 
různých odstínů a přes 1000 ks vrutů. Neměli jsme žádný úraz 
mimo několika řádných třísek a kromě okna rozbitého náhlým 
poryvem větru při pondělní bouřce, ani žádnou jinou národo-
hospodářskopu škodu. Chci poděkovat všem, kteří si na tuto 
akci našli čas a přidali ruku k dílu, a také panu Jackovi z firmy 
Dektrade za palubky, panu Strážnickému za barvy Remmers 
a Martinovi Šmidtovi z Felimpexu za poskytnutý materiál. Podě-
kování náleži i panu Kolenskému, který nám ochotně poskytl 
tolik potřebný el. proud a svůj dvůr pro úschovu věcí. 

Přeji všem dětem, maminkám i učitelkám, aby se jim na zahradě 
a v mateřské i základní škole líbilo, a hodně štěstí v novém 
školním roce. 

Domeček na Zámecké zahradě
Richard Horák
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Poutní slavnost v Přerově nad Labem 
V dubnu letošního roku pomocný biskup pražský Václav Malý za 
asistence generálního vikáře Michaela Slavíka a čelákovického 
faráře Richarda Scheucha vysvětil boží muka naproti tanečnímu 
sálu U Kotápišů a kapličku sv. Vojtěcha nad studánkou. Slav-
nosti se zúčastnilo mnoho Přerováků i přespolních. Přijel také 
bývalý starosta Lysé nad Labem a současný europoslanec Hynek 
Fajmon. (Petr Vilgus)

Běh pohádkovým lesem
iž počtvrté uspořádaly maminky společně s dalšími nadšenci 
Běh pohádkovým lesem. Na fotografii bohužel nejsou všechny 
pohádkové bytosti. Více fotografií naleznete na 
www.prerovnl.cz.

Vítání nových občánků Přerova nad Labem
V letošním roce byli slavnostně přivítani noví občánci Přerova 
nad Labem: Apolena Boháčková – září 2009, Lukáš Bradáč – 
listopad 2009, Magdaléna Červeňáková – květen 2010, Matyáš 
Damec – květen 2009, Tomáš Hejný – červen 2009, Matyáš 
Homola – říjen 2009, Oliver Jager – listopad 2009, Filip Jungr 
– březen 2010, Tereza Kolenská – říjen 2009, Tomáš Louda – 
květen 2009, David Nováček –červen 2009, Kryštof Salač – říjen 
2009, David Strnad – září 2009, Matyáš Štekl – únor 2010, Klára 
Tomášková – duben 2010, Natálie Žemberová – září 2009.

Fotografie z akcí v Přerově nad Labem
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Koncert hasičské dechové hudby
V sobotu 28. 8. 2010 se uskutečnil koncert hasičské dechové 
hudby na Zámecké zahradě. Mohli jsme slyšet výběr ze skladeb 
známých skladatelů české dechové hudby. Celou akci příjemně 
zpestřily krásné mažoretky, které byly překvapením této akce. 
I přes nepřízeň počasí se akce vydařila.

Bitva na přerovském zámku
V sobotu 18. 9. 2010 opět po roce ožil přerovský zámek. Otevřel 
brány návštěvníkům v rámci Dnů evropského dědictví. Mož-
nost podívat se do zpřístupněných prostor jinak zavřeného 
zámku uvítali jak zájemci z řad obyvatel Přerova nad Labem, tak 
mnozí návštěvníci z blízkého i vzdáleného okolí. Kdo nestihnul 
prohlídku zámku loni, měl šanci letos, kdy se navíc přímo na 
nádvoří ocitl v pravém středověkém vojenském ležení. Histo-
rický batalion dorazil na nádvoří v dopoledních hodinách a za 
pomoci sličných markytánek si vybudoval své zásobovací ležení 
na strategickém místě vnitřního zámeckého dvora.
Návštěvníci si tak mohli z bezprostřední vzdálenosti prohléd-
nout ukázky života z vojenského tábora 15. století. Dospělí, ale 
především děti, si za krásného počasí užili historických šarvátek, 
ukázek dobových zbraní vojáků, kteří své umění předváděli 
přesvědčivě a s nadšením.

Návštěvníci z řad dětí si s velkým zaujetím zkoušeli přílbice 
i sečné zbraně, které mnohdy byly delší než sami oni sami. 
Ve 14 hodin pak vypukla velká bitva, pravděpodobně o kotlík 
s polévkou. Na rozdíl od všech uskutečněných bitev v minulosti 
této země u nás v Přerově v sobotu nikdo nepadl a ani nebyl 
raněn, přesto to byla bitva vítězná... podařilo se jí přilákat do 
jinak prázdného areálu život.

Doprovodný program po bitvě pokračoval v klidnějším duchu. 
Na vlnách krásné hudby jsme se přenesli časem několika 
staletími. Melodická hudba v podání tří šikovných hudebnic ze 
souboru Quatrio návštěvníky doprovázela při obhlídce impo-
zantních sgrafit na stěnách vnitřních zdí zámku. Viola, housle 
a flétna vytvořily krásnou kulisu k romantickému prostředí. 
Hudba takových velikánů jako Bach či Dvořák zaujala i ty 
návštěvníky, kteří klasickou hudbu běžně nevyhledávají. To, že 
se sobotní den na Přerovském zámku příjemně vyvedl, ocenil 
určitě každý z více jak 500 návštěvníků, kteří na zámek zavítali. 
Dík za provedení této nevšední akce patří mnoha dobrovolní-
kům z historické skupiny Ordures, hudebnicím z Quatria i hlavní 
organizátorce – místostarostce Ireně Gregárkové. Poděkovat je 
třeba zástupcům Českého rozhlasu, kteří na žádost naší obce 
otevřeli zavřené brány jejich zámku. (Alena Bakošová)
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Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, vás 
v tomto zpravodaji seznámí s nebezpečným invazním druhem 
plevelné rostliny, který v současné době způsobuje významné 
hospodářské škody i škody na životním prostředí.

Jak vyplývá z ustanovení §3 odst. 1 písm. a zákona č. 326/2004 
Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění, je povinností všech – zejména vlast-
níků pozemků nebo objektů, zjišťovat a omezovat výskyt 
a šíření všech plevelů. Na základě tohoto ustanovení Městský 
úřad Lysá nad Labem v případě neplnění povinnosti zasílá vlast-
níkům výzvy ke sjednání náprava a v případě nedostatečného 
plnění uloží sankci a exekučně vymáhá povinnost. V případě 
invazních plevelných rostlin je přístup ještě přísnější a to 
zejména ve výši sankcí.

V našem obvodu nejrozšířenější javor jasanolistý se velmi 
rychle rozšířil do volné přírody na úkor místních druhů 
a společenstev. Javor nalezneme například podél drobné vodo-
teče pod kaplí sv. Vojtěcha a zejména při Kounickém potoku.

Původní oblastí výskytu javoru jasanolistého (Acer negundo L.) 
je východ a středovýchod USA. Od roku 1835 se v Česku pěstuje 
jako okrasná parková a alejová dřevina. Rozšiřuje se přede-
vším na březích vodních toků, v lužních a vlhkých listnatých 
lesích ale také na neudržovaných pozemcích. Javor jasanolistý 
je většinou vícekmenný strom, 10–15 m vysoký. Má širokou 
korunu s převisajícími větvemi. Větévky jsou úplně lysé a často 

ojíněné, většinou zelené. Listy 3–5 vzácněji 7–9 četné, lístky 
vejčitě podlouhlé, 5–10 cm dlouhé, hrubě pilovité, světle zelené. 
Květy jsou žlutozelené, dvoudomé, samičí v dlouhých nících 
hroznech, samčí v hustých svazečcích. Kvete v březnu a dubnu. 
Křídla dvounažek jsou žlutobílá, dovnitř zkroucená, v dlouhých 
hroznech.

V našich podmínkách se javor jasanolistý šíří generativně, tj. 
semeny, které v příhodných podmínkách snadno klíčí. Před-
nostně by proto měly být likvidovány semenné stromy. Proti 
javoru jasanolistému je nejlepší obranou kácení stromů v srpnu 
až září. Povolení ke kácení stromů s obvodem kmene nad 
80 cm vydává na základě žádosti každý místně příslušný 
obecní úřad. Pokud neodstraníme pařez, je třeba, aby 
řezná plocha pařezu byla ihned ošetřena koncentrovaným 
(cca 50 %) roztokem herbicidu např. Roundup. Strom pak již 
neobrůstá. Na pařezové výmladky je nejvhodnější opakovaný 
postřik herbicidu s následným odstraněním nadzemní části 
v těchto termínech – první postřik v květnu až červnu, cca po 
třech týdnech odstranit biomasu, druhý postřik v srpnu až 
září, cca po třech týdnech odstranit zbylou hmotu. Vhodné 
je i spálení suché hmoty. Postřik je nejúčinnější, je-li proveden 
za slunečného, málo větrného počasí postřiková látka zaschne 
na listech (nedojde ke smytí deštěm minimálně 3 hodiny po 
aplikaci). Účinná koncentrace herbicidu je okolo 15 % (tj. na 10 l 
vody 1,5 l Roundup) Je třeba počítat s opakovaným zásahem 
minimálně následující rok (podle stáří stromů a podle mohut-
nosti kořenového systému). 

Nebezpečný invazní plevel – javor jasanolistý
Stanislav Svoboda, odbor životního prostředí Městského úřadu v Lysé nad Labem

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. Redakční kruh: Petr Baumruk, Vít Vašát a Irena Gregárková. 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 zpra-
vodaj je občasníkem, vychází zpravidla jednou za tři měsíce. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjad-
řovat stanovisko vydavatele ani obce. Sazba a tisk Janova dílna. Uzávěrka 20. září 2010. Toto číslo vyšlo 1. října 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.
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