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Svěcení kapličky sv. Vojtěcha nad studánkou  V sobotu 24. 4. 2010 přijede Otec
biskup Václav Malý vysvětit kapličku na Vrších. V 9 hodin začne v přerovském kos-
tele sv. Vojtěcha mše svatá k poctě sv. Vojtěcha a českých světců. V 10.00 vyrazí
od kostela průvod k „Vojtěchovi“ a od 10.30 začne svěcení tohoto nově oprave-
ného místa. Máte stromořadí okolo kapličky rádi? Pomáhali jste při sázení stromů
a dalších úpravách? Zajímá vás, jak toto místo nyní vypadá? Přijďte v sobotu!

Noc s Andersenem V pátek 26. 3. se proměnila poprve místní mateřská škola v čí-
tarnu a ložnici pro malé i velké děti. Děti prožily večer a část noci s knížkou, četbou
a vyprávěním. Tato akce potěšila řadu dětí i dospělých a již nyní se těšíme na druhý
ročník Více informací z této akce najdete na str. 11 a 17.

Fotografie: Irena G
regárková
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UUssnneesseenníí zz vveeřřeejjnnééhhoo zzaasseeddáánníí
zzaassttuuppiitteellssttvvaa oobbccee PPřřeerroovv nnaadd LLaabbeemm 
pprroo vvoolleebbnníí oobbddoobbíí 22000066 aažž 22001100
kkoonnaannééhhoo ddnnee 99.. 1122.. 22000099 vvee šškkoollnníí jjííddeellnněě
vv PPřřeerroovvěě nnaadd LLaabbeemm oodd 1199..0000 hhoodd..

PPřřííttoommnnii:: P. Baumruk, L. Červák, V. Vašát,
I. Gregárková, I. Jarešová, M. Trbušková
OOmmlluuvveenn:: M. Kolenský

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
112288.. návrhový výbor ve složení  
M. Trbušková, J. Jaksch, V. Vašát,
ověřovatele – I. Gregárková, L. Červák
112299.. doplnění programu podle návrhu
starosty – žádost o dotaci na větrolamy
113300.. rozpočtové opatření č. 6
113311.. závěrečné rozpočtové úpravy
113322.. rozpočtové provizorium na rok 2010
jako přebytkové
113333.. systémové opatření pro nápravu
nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání hospodaření obce Přerov 
nad Labem. Podle zákona 320/2001 Sb.,
§§25–31, §11, odst. (1), §6, odst. (2) 
po vypracování rozpočtu bude 
provedena kontrola finančním
výboremzastupitelstva a správnost 
bude potvrzena podpisem předsedy
finančního výboru. 
113344.. vyhlášení inventarizace majetku 
k 31. 12. 2009 – Inventarizační komise 
ve složení: předseda M. Trbušková; 
členové M. Kolenský, L. Červák
113355.. mandátní smlouvu na dopravní
obslužnost obce v roce 2010 
113366.. výši stočného pro občany 30 Kč/m3

a Dodatek ke smlouvě s provozovatelem
kanalizace na rok 2010
113377.. nezměněnou výši poplatku za svoz
TKO podle obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2007 a Dodatek ke smlouvě 
s provozovatelem na rok 2010 
113388.. prodej nemovitosti č. p. 16 podle
podmínek schválených na mimořádném
veřejném zasedání ze dne 3. 4. 2009 
pod číslem 23 Usnesení.
113399.. výběr dodavatele stavby
„Rekonstrukce Základní školy v Přerově nad
Labem“ – PMS spol. s r. o., Poděbrady
114400.. záměr podat žádost o přidělení dotace
z FROM na rekonstrukci ulice Na Pískách 
a souhlasí s finanční spoluúčastí obce ve
výši 5 % nákladů
114411.. záměr podat žádost o přidělení 
dotace z Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek HZS a souhlasí s finanční
spoluúčastí obce ve výši 5 % nákladů
114422.. záměr podat žádost o dotaci z fondu
obnovy drobných kulturních památek 
na opravu drobných sakrálních staveb 
a souhlasí s finanční spoluúčastí obce 
ve výši 5 % nákladů
114433.. záměr podat žádost o dotaci z Fondu
životního prostředí a zemědělství
Středočeského kraje na výsadbu větrolamů
a souhlasí s finanční spoluúčastí obce ve
výši 5 % nákladů

114444.. revokaci usnesení zastupitelstva 
z veřejného zasedání 7. 10. 2009 a zruší
bod č. 119., 120. a 121. 
114455.. rozdělení Základní školy a mateřské
školy Přerov nad Labem, okres Nymburk na
1) Základní školu a mateřskou školu Přerov
nad Labem a 2) Školní jídelnu a vyvařovnu
Přerov nad Labem
114466.. zánik Základní školy a mateřské školy
Přerov nad Labem, okres Nymburk, IČ:
71001972, bez likvidace, ke dni 31. 1. 2010,
114477.. zřízení nových příspěvkových
organizací obce Přerov nad Labem 
a) Základní škola a mateřská škola Přerov
nad Labem ke dni 1. 2. 2010
b) Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad
Labem ke dni 1. 2. 2010, na organizaci
uvedenou pod písm. a) přechází k datu
jejího vzniku majetek a veškerá práva 
a závazky (včetně pracovněprávních)
týkající se činnosti základní školy, mateřské
školy a školní družiny zanikající příspěvkové
organizace uvedené v bodě 146, na
organizaci uvedenou pod písm. b) přechází
k datu jejího vzniku majetek a veškerá
práva a závazky (vč. pracovněprávních)
týkající se činnosti školní jídelny zanikající
organizace uvedené v bodě 146,
114488.. a) Zřizovací listinu Základní školy 
a mateřské školy Přerov nad Labem
b) Zřizovací listinu Školní jídelny 
a vyvařovny Přerov nad Labem
114499.. Souhlas s umístěním sídla obou
zřizovaných příspěvkových organizací do
budovy č. p. 112 Přerov nad Labem, která
je v majetku obce Přerov nad Labem
115500.. Změnu Směrnice pro zadávání
zakázek malého rozsahu
115511.. Pravidla pro přijímání a vyřizování
stížností a petic 
115522.. Jmenování :
a) ředitelku příspěvkové organizace Školní
jídelna a vyvařovna Přerov nad Labem –
paní Petra Jírová
b) ředitelku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Přerov nad
Labem – paní Mgr. Yveta Hrušková
115533.. poskytnutí příspěvku na připojení
podtlakové kanalizace pro manžele
Bundovi ve výši 5000 Kč
115544.. změnu nájemní smlouvy o pronájmu
bytu pro učitele – učitelům bude
poskytnuta sleva nájmu 50 %, pokud
budou v Základní škole a mateřské škole 
v Přerově nad Labem zaměstnáni na úvazek
větší než 50 % týdenního pracovního
úvazku. 
115555.. záměr poskytnutí finančního
příspěvku na rekonstrukci sportovního
areálu – II. etapa pro TJ Sokol

• beerree nnaa vvěěddoommíí aa ssoouuhhllaassíí::
115566.. s jmenováním zapisovatelky paní
Dany Matějčkové
115577.. s plněním úkolů z minulého veřejného
zasedání Zastupitelstva obce
115588.. s informací o postupu prací na
projektu veřejného vodovodu, konceptu
Územního plánu obce

115599.. s informací o projektu výstavby
paroplynové elektrárny v k. ú. Mochov 

• neessoouuhhllaassíí:: 
116600.. se záměrem vybudování paroplynové
elektrárny v k. ú. Mochov 

• ukkllááddáá::
116611.. doplnit jmenovitě hlasování do zápisu
z minulého veřejného zasedání
116622.. doplnit současnou zřizovací listinu
Základní školy a mateřské školy podle
požadavku paní Jarešové
116633.. zjistit, zda lze zveřejnit jména
účastníků konkurzu na ředitele Základní
školy a mateřské školy Přerov nad Labem

UUssnneesseenníí zz vveeřřeejjnnééhhoo zzaasseeddáánníí
zzaassttuuppiitteellssttvvaa oobbccee PPřřeerroovv nnaadd LLaabbeemm 
pprroo vvoolleebbnníí oobbddoobbíí 22000066 aažž 22001100
kkoonnaannééhhoo ddnnee 1177.. 22.. 22001100 nnaa oobbeeccnníímm
úúřřaadděě vv PPřřeerroovvěě nnaadd LLaabbeemm oodd 1199..0000 hhoodd..

PPřřííttoommnnii:: p. Červák, pí Gregárková, 
pí Trbušková, p. Baumruk, pí Jarešová
OOmmlluuvveennii:: p. Vašát, p. Kolenský

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
1. volbu návrhového výboru ve složení:
Gregárková, Červák, Trbušková, 
a ověřovatelů zápisu – Červák, Gregárková 
2. souhlasí s budoucím bezúplatným
nabytím zastavěných částí pozemků 
p. č. PK 1918, PK 1877/1 a PK 1866/10 
v katastrálním území Přerov nad Labem
dotčených projektem „Přerov nad Labem –
revitalizace veřejných prostranství v obci,
kolem zámku a skanzenu – 1. část“ 
z vlastnictví Středočeského kraje do
vlastnictví obce Přerov nad Labem
3. souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
na rekonstrukci a dostavbu zdravotního
střediska z programu ROP v roce 2010,
souhlasí s realizací projektu na rekonstrukci
a dostavbu zdravotního střediska 
a souhlasí s dofinancováním zbylých 
20 % nákladů akce, které nebudou 
pokryty dotací
4. se jmenováním zapisovatelky paní
Miroslavy Trbuškové

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 3. 3. 2009 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, pí Jarešová 

Zastupitelstvo obce 
• schvaluje:
5. návrhový výbor ve složení I. Gregárková,
A. Bakošová, M. Kolenský, ověřovatele
zápisu: V. Vašát, M. Kolenský 

Usnesení zastupitelstva 
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6. inventarizaci majetku, závazků 
a pohledávek k 31. 12. 2009 
7. rozpočet obce v paragrafovém členění
na rok 2010 jako schodkový, rozpočet je
schválen včetně příjmů a výdajů
uskutečněných v době rozpočtového
provizoria, schodek bude vyrovnán 
z přebytku minulých let 
8. upravený návrh pokynů pro zpracování
návrhu územního plánu Přerov nad Labem 
9. rozpočtový výhled obce Přerov nad
Labem na období 2010–2011 a upravený
plán priorit investičních akcí pro rok 2010 
10. žádost o prodloužení pronájmu
vodních ploch Rybářskému sdružení Polabí. 
11. stanovisko k žádosti o územní řízení 
a stavební povolení pro Jiřího Homolu 
12. kupní smlouvu s panem Tomášem
Moravcem na prodej nemovitosti č. p. 16 
13. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a souhlas se zřízením
stavby trasového a odbočkového uzávěru
na pozemku p. č. 969 a p. č. 1887/2 
v k. ú. Přerov nad Labem a smlouvu 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a souhlas se zřízením stavby na 
přeložku STL plynovodu. 
14. záměr prodat část pozemku p. č. 1898
pod p. č. 1898/4
15. smlouvu o poskytování právní pomoci 
s Mgr. Ivou Marečkovou 
16. žádost ředitelky Základní školy 
a mateřské školy o povolení přispívat
zaměstnancům školy na obědy 
17. dohodu s panem Ing. Špitálským na
výměnu pozemků 

• neschvaluje:
18. požadavky vznesené v podání 
č. j. 647/2009 ze 7. října 2009 
19. prodloužení smlouvy o pronájmu
nebytových prostor s panem Františkem
Chottem z důvodu neplnění smlouvy 
z jeho strany. 

3. Bere na vědomí a souhlasí: 
20. s informací o plnění úkolů z minulého
zasedání

Duben 2010
• 24. 4. Poutní oslava sv. Vojtěcha 
v Přerově nad Labem, pořádá Obec Přerov
nad Labem s Římskokatolickou farností
Čelákovice
9.00  Mše svatá k poctě sv. Vojtěcha 
a českých světců, slouží Otec biskup 
Václav Malý
10.30  Posvěcení kapličky sv. Vojtěcha
• 24. 4. Pouťová zábava, hostinec 
U skanzenu, pořádá Sbor dobrovolných
hasičů Přerov nad Labem
• 25. 4. Pouť na sv. Vojtěcha v Přerově 
nad Labem
• 30. 4. Běh pohádkovým lesem, Lužní
les, pořádají Maminky dětem
• 30. 4. Pálení Čarodějnic, pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Přerov nad Labem

Květen 2010
• 30. 5. Vítání občánků, Bednárna –
skanzen, pořádá Obec Přerov nad Labem
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Přerov nad Labem

Červen 2010
• 1. 6. Dětský den, Sportovní areál 
TJ Sokol, pořádá: ZŠ a MŠ Přerov nad
Labem ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů Přerov nad Labem

Srpen 2010
• 29. 8. Loučení s prázdninami, Zámecká
zahrada, pořádají Maminky dětem

Září 2010
• 1. 9. Slavnostní otevření
zrekonstruované Základní školy, pořádá
Obec Přerov nad Labem ve spolupráci 
se ZŠ a MŠ Přerov nad Labem

Říjen 2010
• 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

Listopad 2010
• 13. 11. Posvícenská zábava, pořádá
Sbor dobrovolných hasičů Přerov nad
Labem
• 14. 11. Posvícení v Přerově nad Labem

Prosinec 2010
• 4. 12. Setkání s čerty, pořádají Maminky
dětem

Další akce budou průběžně doplňovány.
Změna programu vyhrazena.

Kalendář akcí

Půjdem spolu do Betléma
26. 12. 2009 si mnoho z nás 

připomnělo příběh o narození 
Ježíška u betlému v kostele 

sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem.
V zaplněném kostele jsme si 

zazpívali koledy s kytarou, 
zahrála Kateřina Višňovská. 

Pokračuje plán rekonstrukce památek Na počátku letošního roku došlo k re-
konstrukci další památky – křížku u čtyř lip Na Vrších. Opravu, kterou provedl
nymburský restaurátor Josef Červinka, zaplatila dotace krajského úřadu.

Přijďte v sobotu 24. dubna 2010 na svěcení kapličky sv. Vojtěcha! 
Od 9 hodin ráno mše svatá v kostele, od 10.30 hodin obřad 

u Vojtěcha na Vrších. Posvěcení provede Otec biskup Václav Malý.
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Fotografie z akcí v Přerově nad Labem

Fotografie: Joseef G
regárek

Fotografie: Joseef G
regárek

Fotografie: Joseef G
regárek

Fotografie: Tom
áš G

regárek
Halloweenská párty V sobotu 31. 10. 2009 uspořádaly
Maminky dětem Halloweenskou párty u Kotápišů. Pro
děti i dospělé byla připravena diskotéka, plno soutěží
a ocenění pro snaživé účastníky. Nechybělo dobré občer-
stvení, které pomohly připravit babičky i maminky. Děku-
jeme obci, která nám na akce přispívá.

Vánoční koncert DYKYTY I minulý rok si pro řadu z nás
připravila Dykyta akci v předvánočním čase. Při koncertu
zazněly adventní písně, tradiční české a moravské lidové
koledy, pastorely a Valašská jitřní mše pastorální Jaroslava
Křičky. Spoluúčinkovali lidová muzika Dykyta a Vox Nym-
burgensis. Provedení řídil Jan Mikušek. 

Dětská maškarní zábava V sobotu 20. 2. 2010 se uskuteč-
nila dětská maškarní zábava v tanečním sále U Kotápišů,
kam dorazilo spoustu dětí v krásných maskách – prince-
zen, rytířů, kovbojů, pirátů, zvířátek a mnoha dalších. Ně-
které maminky si s originálními maskami opravdu vyhrály
a jejich děti dostaly za odměnu mnoho pěkných cen. Le-
tošním překvapením se staly dvě pohádkové bytosti –
František a Fanynka, které děti znají z Kouzelné školky. Ma-
minky dětem se těší na další setkání s dětmi i všemi ostat-
ními v našem lužním lese při Běhu pohádkovým lesem.

Fotografie: Tom
áš G

regárek

Masopustní zábava V sobotu 13. 2. bylo opět veselo,
v tanečním sále U Kotápišů se konala masopustní zábava,
která navázala na masopustní průvod maškar. Organizá-
tora akce TJ Sokol příjemně překvapilo, kolik dospělých se
zahalilo do masek. Přihlížející se mohli bavit při vystoupe-
ních myší s deratizátorem, lékařů a sestřiček z ordinace ze
Zámecké zahrady, objevila se zde řada pohádkových by-
tostí a dalších vtipných masek. Někteří nebyli k rozezná-
ní až do půlnoci, kdy došlo k odmaskování s vyhlášením
nejlepších masek. Poděkování patří všem organizátorům
a účastníkům masopustního veselí v naší obci. 

Masopustní průvod V sobotu 6. 2. už počtvrté prošel
Přerovem rozpustilý průvod maškar. Na okruh vesnicí vy-
razili například smrtka, slunce, voják, primář, dva med-
vědi i s medvědáři, babička, princezny, dokonce Ivánek
s Nastěnkou z Mrazíka a mnoho dalších. Průvod vždy za-
stavil u domu, kde dostal malé pohoštění a něco ostřejší-
ho. V čele průvodu jel koňský povoz, ze kterého muzikan-
ti před každým domem vyhrávali. Někde se i tančilo, ve-
selí bylo všudypřítomné. Mírně mrholilo, ale to nikomu
z přítomných vůbec nevadilo.
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zimní přípravy několik zápasů kluci sehráli i na umělém
povrchu haly v Milovicích. Žáčci přípravky se určitě těší
na své soupeře, které máme ve skupině. Jedná se o týmy
Polabanu B, Poříčan, Bohemia A Poděbrady, Polabanu A,
Semic, Litole a Milovic. Podle rozpisu je vidět, že kluci se
podívají i do vzdálenějších míst našeho okresu a určitě
i tam budou svými kvalitami soupeře porážet. Tradičním
završením jarní fotbalové sezony bude opět turnaj „O po-
hár babineckých Pidiždíků“, na kterém si kluci určitě do-
bře zahrají a my, maminky, společně připravíme chutné
pohoštění, určitě se bude i grilovat. 
Kluci nám od minulého roku zestárli, a tak někteří po jar-
ní sezoně opustí řady přípravky a na stálo přejdou do ka-
tegorie žáků. Určitě i tam naleznou vzory ve svých star-
ších spolužácích a pomohou získávat cenné body do ta-
bulky. Tréninky přípravky jsou pondělí, středa, pátek od
17.00 hod. Zároveň pondělí jsou i hrací dny, takže pokud
budete mít zájem, přijdťe na trénink i se svými ratolestmi,
určitě se mezi nimi najde nějaký budoucí talent. Sportu
zdar! (Jitka Milaniaková)

Datová schránka
Přerovskému úřadu lze nově zasílat „doporučené“ dopisy
jak fyzicky na adresu 289 16 Přerov nad Labem 38, tak
elektronicky do schránky číslo 7etb5xc.

Školní jídelna a vývařovna Přerov nad Labem
Od 1. února 2010 se Školní jídelna v Přerově nad Labem
stala samostatným subjektem, který je však i nadále zřizo-
vaný Obcí Přerov nad Labem. Složení zaměstnanců zůs-
talo stejné: Petra Jírová – vedoucí ŠJ, Hana Řeháková – ku-
chařka, Jana Jírová – pomocná kuchařka. Pokud mohu
hovořit za sebe a své zaměstnance, nijak radikálně jsme
rozdělení se základní školou nepocítily, až na určité admi-
nistrativní změny.
Školní jídelna je velmi moderně vybavena, a tím můžeme
poskytnout svým strávníkům chutnou a zdravou stravu,
což je jeden z našich hlavních cílů. Zde nabízíme i mož-
nost odběru obědů pro cizí strávníky a důchodce z obce.
Oběd je nutné objednat nejpozději den předem.
Základní škola v tomto období prochází rozsáhlou rekon-
strukcí. I ve Školní jídelně by mělo letos o letních prázdni-
nách dojít k určitým změnám a úpravám, např. výměna
starých oken za nové plastové. To by mělo přispět ke zlep-
šení kvality prostředí stravovacích prostor.
Do budoucna věřím v dobrou spolupráci se zřizovatelem
Obcí Přerov nad Labem, s vedením Základní a mateřské
školy a strávníky Školní jídelny. I nadále se budeme snažit
o zkvalitnění našich služeb.

(Petra Jírová – vedoucí ŠJ)

Poslední leč
V sobotu 23. 1. 2010 na nás čekala Poslední leč, kterou
úspěšně připravilo v hostinci U Skanzenu Myslivecké
sdružení Přerov nad Labem. K tanci a poslechu nám za-
hrál a zazpíval Pavel Stříbrný. O půlnoci na nás čekala bo-
hatá tombola. Po celý večer jsme mohli ochutnávat zvěři-
nové dobroty.

Zprávy z Přerova nad Labem

Volby do Poslanecké sněmovny
Konají se v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.

Termíny veřejných zasedání
28. 4., 23. 6., 22. 9. Veřejná zasedání se konají ve školní jí-
delně. V říjnu letošního roku proběhnou komunální vol-
by, ve kterých občané Přerova nad Labem zvolí nové za-
stupitelstvo obce.

Vítání občánků
V neděli 30. května 2010 od 14:00 hodin budou přivítaní
noví občánci Přerova nad Labem, kteří se narodili od
května 2009 do března 2010. Vítání občánků se uskuteční
ve skanzenu – Bednárně. Potvrďte, prosím, zájem o účast
u paní Matějčkové. O dětech narozených v dubnu nedo-
staneme včas zprávu. Pokud si rodiče dětí narozených
v dubnu 2010 budou přát zúčastnit se vítání občánků,
oznamte to, prosím, na OÚ.

Statistika obyvatel v roce 2009
Počet dětí narozených: 16, počet zemřelých občanů: 8,
počet občanů nově přihlášených k trvalému pobytu: 34,
počet občanů odhlášených z trvalého pobytu: 21. Počet
obyvatel Přerova se za minulý rok zvýšil o 21 osob.

Mše v kostele sv. Vojtěcha
Každou neděli od 9.15 se v našem kostele slouží Mše sva-
tá nebo bohoslužba slova s udělováním sv. příjímání.
Mše slouží kněz P. Scheuch a bohoslužbu slova slouží
laik. Kostel spadá pod Římskokatolickou farnost Čelákovi-
ce, která zajišťuje Mše i ostatní Svátosti.

Sbírka na opravu kostela
Sbírka byla opět zahájena během velikonočních svátků.
K 8. 4. 2010 bylo vybráno 10 305 Kč. Za Váš příspěvek dě-
kuje Římskokatolická farnost Čelákovice a Obec Přerov
nad Labem. Vzhledem k tomu, že byl kostel v letošním
roce na Tři krále vykraden, je kasička po uzavření kostela
odnášena z kostela, tak aby nedošlo k jejímu opětovné-
mu odcizení. 

Poděkování za pomoc při sněhové nadílce
Obec Přerov nad Labem děkuje všem, kteří pomohli s le-
tošní sněhovou nadílkou. Naše obec není technicky vyba-
vena, aby takovou nebývalou nadílku zvládla sama. Řada
z našich spoluobčanů pomáhala bez nároku na finanční
odměnu. Někteří byli ochotni jezdit s pluhy i v nočních
hodinách. Dále děkujeme za zapůjčení potřebné techni-
ky, bagrů, bobíků atd. Děkujeme i všem občanům, kteří
si uklidili před svými domy a tím zvýšili bezpečnost pro
chodce.

Zahájení jarní sezony fotbalistů přípravky
První jarní paprsky vytáhly členy naší přípravky po dlou-
hé zimě, kdy obratnost a všestrannost byla trénována
v tělocvičně základní školy, na trávníkové hřiště. V rámci
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Vážení a milí spoluobčané, věřící, 
rádi bychom Vás seznámili také s tím, co se děje nového
v bezprostředním centru obce – kostele sv. Vojtěcha.
A také s tím, co by se s přispěním nás všech zde mohlo dít
i v budoucnu…
Největší změnou je odchod našeho duchovního správce
Lubomíra Neugebauer na zasloužený odpočinek po
dlouhé službě v naší obci. Otec Neugebauer byl vzhle-
dem ke zhoršujícímu se zdravotním stavu nucen odejít
do Staré Boleslavi, kde je o něho náležitě postaráno. Věří-
cí a představitelé obce se s otcem Neugebauerem rozlou-
čili 16. 2. 2010 při příjemném posezení na faře, kde mu
poděkovali za dlouholetou obětavou práci. 
Vzhledem k tomu, že přerovský kostel v nedávné minu-
losti a v současné době navštěvuje mizivě málo věřících,
není zatím pravděpodobné, že by do Přerova nad Labem
přišel nový farář. Po odchodu P. Neubergera duchovní
správa kostela přešla do rukou otce Scheucha z farnosti
Čelákovice, pod kterou kostel v Přerově nad Labem spa-
dá. Tím se také změnil začátek nedělních bohoslužeb
z 8.00 na 9.15. Důvodem totiž bylo sladit mši v našem
kostele s ostatními bohoslužbami čelákovické farnosti. Jis-
tou úpravu dozná i forma bohoslužby, kdy jednu neděli
bude sloužena mše svatá otcem Scheuchem a druhou
bude bohoslužba slova s udělováním sv. přijímání, kterou

povede laik. Příčina je zcela prostá – počet mší slouže-
ných v neděli je příliš velký, a proto bude otec Scheuch je-
den týden sloužit bohoslužbu v Přerově a druhý v Mo-
chově. 
Smutné ale bylo, že kostel byl o velikonoční neděli polo-
prázdný, sešlo se zde pouze dvanáct věřících. Pokud se si-
tuace nezlepší, není vyloučeno, že nakonec dojde k uza-
vření kostela. Vedle zámku by tak mohla stát další opuště-
ná historická budova v centru obce. Co to může pro náš
všechny znamenat? Chátrání budovy, menší naděje na
získání dotace na opravu kostela a mnoho dalších nega-
tivních projevů dnešní doby. 
Doufáme, že změna formy i času bohoslužeb přivede do
kostela i věřící, kteří až dosud jezdili jinam. Na mši srdeč-
ně zveme i ostatní občany Přerova. Věříme, že se nám na-
konec podaří rozšířit řadu lidí sdílejících společné slavení
nedělní mše.
Kostel ale není jen útočištěm pro hrstku přerovských věří-
cích, stojí v centru obce, odedávna byl a je duchovním
a kulturním zázemím všem občanům. Kostel je otevřený
také např. při koncertě vážné hudby či zpívání koled před
betlémem, to se ale děje jen párkrát do roka. 
Jak tedy zabránit tomu, aby se naše obec zařadila mezi
ostatní středočeské obce, kde postupně umírají staré tra-
dice, kde se vytratilo jedno z důležitých míst setkání? 

Budoucnost přerovského kostela 
Kateřina Višňovská, Jakub Jaksch

Občanská poradna v Nymburce
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim tako-
vá situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své
oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní or-
gány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. 

Základními principy služeb jsou: bezplatnost – za služby občanského poradenství klienti neplatí; nestrannost – poradce
se nepřiklání k žádnému řešení, pouze předkládá dostupné možnosti; důvěrnost – poradna je vázána mlčenlivostí, klien-
ti mohou vystupovat anonymně; nezávislost – poradna není součástí žádné jiné instituce.

Služby Občanské poradny Nymburk se pohybují v široké škále od poskytnutí informace přes radu a aktivní pomoc až po
asistenci při jednání klienta s příslušnou organizací (doprovázení, vyjednávání). Smyslem občanského poradenství však
není řešit problémy za klienta nebo se za něj rozhodovat, ale nabídnout mu možná řešení a vysvětlit důsledky toho kte-
rého řešení tak, aby se klient mohl snáze rozhodnout. Smyslem občanského poradenství je posílit klienta tak, aby napří-
ště svoji situaci zvládl vyřešit svými silami. 

Oblast možných dotazů je velmi široká, pracovníci Občanské poradny Nymburk, o.s. jsou schopni pomoci řešit dotazy
z těchto oblastí: sociální dávky / sociální pomoc / pojištění / pracovně právní vztahy a zaměstnanost / bydlení / rodina
a mezilidské vztahy / majetkoprávní vztahy a náhrada škody / finanční a rozpočtová problematika / zdravotnictví / škol-
ství a vzdělávání / ekologie, právo životního prostředí / ochrana spotřebitele / základy práva ČR / právní systém EU / ob-
čanské soudní řízení / veřejná správa / trestní právo / ústavní právo atd.

Občané mohou poradnu kontaktovat telefonicky na telefonech 325 511 148,731 588 632 (Mgr. Stuchliková), 775 561
848 (pí Zajíčková), e-mailem na info@opnymburk.cz , poradna.nymburk@centrum.cz, dopisem nebo osobně. 

V případě osobní konzultace se klient může předem objednat (telefonicky, e-mailem, osobně) na konkrétní hodinu
v konzultačních hodinách nebo může přijít i bez objednání. Na konzultaci je velmi vhodné přinést sebou všechny mate-
riály a dokumenty, které se k dané situaci vztahují, aby mohl poradce problém náležitě posoudit – často totiž záleží na
formulaci smlouvy, paragrafu uvedenému ve výpovědi z pracovního poměru či bytu, datu a způsobu odvolání proti tomu
kterému rozhodnutí atd. Klientův problém se někdy vyřeší během jedné konzultace, ale složitější případy často vyžadují
více konzultací. 

Další informace o činnosti Občanské poradny Nymburk, o. s. je možné nalézt na www.opnymburk.cz nebo www.po-
mocobetem.cz.

Veronika Pačesová, DiS., ředitelka OP Nymburk 
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Společný vodovod – Semice, Starý Vestec, Břístí, Přerov
Začátkem ledna tohoto roku byla podána za Mikroregion
Polabí žádost o dotaci z EU na Státní fond životního pro-
středí. Naše obec se intenzivně zúčastnila příprav k žá-
dosti. Zajišťovali jsme formální náležitosti , finanční roz-
vahy až po souhlasy s bankovním krytím. V únoru pro-
běhla schůzka všech zainteresovaných starostů
s pracovníky fondu ŽP. Došlo k vyjasnění některých spor-
ných bodů. Nově vyžádané podklady byly na fond ŽP za-
slány během několika dnů. Zde bychom chtěli ocenit po-
moc pana starosty Lysé nad Labem Mgr. Havelky. Před
několika dny nám bylo oznámeno, že naše žádost postu-
puje do dalšího hodnocení. Došlo k částečným úpravám
projektu, především na straně Starého Vestce.

Je otázkou několika týdnů k získání stavebního povolení
k přístupové cestě k vodojemu. O dotaci by mohlo být
rozhodnuto v měsíci srpnu. Jsme přesvědčeni, že vše do-
bře dopadne. Pitná voda je nutná pro všechny domác-
nosti, pro chod škol, zdravotních zařízení, soukromých
provozoven a zemědělských farem. Pro obec to rozhodně
nebude levná záležitost, ale velice potřebná.

Zařizujeme stavební povolení:
• ve spolupráci s TJ Sokol Přerov nad Labem zajišťujeme
stavební povolení na prodloužení kanalizace ke sportov-
nímu areálu, tak abychom mohli na konci tohoto roku
požádat fond životního prostředí Středočeského kraje
o dotaci pro tuto stavbu. 
• dále zajišťujeme stavební povolení k nástavbě hasičské
zbrojnice se 2 byty 2+kk.
U obou těchto staveb je v současnosti přerušeno stavební
řízení do doby dodání dalších potřebných dokladů či do-
plnění projektové dokumentace.

K žádosti o dotaci z EU připravujeme dva projekty:
Zdravotní středisko – zajišťujeme prodloužení stavebního
povolení, aktualizaci podrobného rozpočtu k roku 2010,
zdůvodnění potřebnosti tohoto projektu. V současné
době je u ROP střední Čechy finanční situace taková, že
se jedná o poslední finanční prostředky z prioritní osy
3.3. Vedení ROP střední Čechy se snaží v Bruselu převést
1 miliardu Kč z prioritní osy 2. cestovní ruch na prioritní
osu 3. Termín podání žádosti zatím není znám. Předpo-
kládáme konec června. 

Revitalizace veřejných prostranství v obci, kolem zámku
a skanzenu – I. část – připravuje se projekt ke stavebnímu
povolení. Připravujeme veškeré potřebné podklady pro
řádný průběh stavebního řízení. Žádost o dotaci zpraco-
váváme se stejnou firmou jako úspěšnou žádost o dotaci
na projekt Moderní škola na venkově. Projekt revitalizace
řeší nové chodníky, zeleň, mobiliář, odstavné plochy pro
auta, zvýšení bezpečnosti chodců, snížení prašnosti atd.

Oblast podpory 3.3 – Rozvoj venkova je finančně ome-
zena, maximální výše poskytované dotace na jeden pro-
jekt je maximálně 20 milionů korun, spoluúčast obce
vzrostla z původních 7,5 % na 20 %. Zvýšení finanční
spoluúčati žadatelů umožní poskytovateli dotace ROPu
podpořit více projektů z evropských dotací.

Středočeský krajský úřad jsme požádali o zařazení do
oprav komunikací, tzn. že by kraj upravil křižovatku U In-
diána a komunikaci III. třídy, která přiléhá k revitalizova-
nému uzemí, odhadovaná výše spoluúčasti kraje je 7
milionů korun. Část peněz by mohl kraj získat z evrop-
ských dotací – Oblast podpory 1.1 – silnice II. a III. třídy. 

V dubnu tohoto roku očekáváme:
Na konci minulého roku jsme žádali o dotace ze Středo-
českého krajského úřadu na akce:
• na modernizaci vybavení hasičského sboru – minimální
spoluúčast obce 5 %
• výstavba komunikace na „Pískách“ – minimální spolu-
účast obce 5 %
• oprava sochy panny Marie na „Plácku“ – minimální
spoluúčast obce 5 %

Vyhodnocení těchto dotací proběhne v dubnu. Výše do-
tace bude závislá na naplnění krajského rozpočtu. Podle
našich informací je finanční situace KÚ v letošním roce
podobná tak, jako ve státním rozpočtu.

Rekonstrukce základní školy
Rekonstrukci ZŠ provádí firma PMS Poděbrady, hlavní
stavbyvedoucí je pan Jaromír Netík. V současné době
jsou rekonstruovány 4 učebny a polovina sociálního zaří-
zení, dva půdní prostory, venkovní sanační omítka těloc-
vičny. Připravuje se celková oprava střechy. V učebnách
se zřizují nové podlahy, sádrokartonové stropy, nová
elektroinstalace, osvětlení, slaboproudé rozvody k počíta-
čům, dataprojektorům, k tabulím, dále vodovodní rozvo-
dy a odpady v jednotlivých učebnách. Rekonstrukce soci-
álního zařízení bude odpovídat dnešním standardům.
Umyvadla, WC, pisoáry, bidet, výlevka pro úklid. Vše na-
pojeno na dva centrální elektrické boilery. V celé budově
budou nová plastová okna. Před několika dny byla vybrá-
na firma na dodávku vybavení učeben. Stoly, židle, skří-
ně, vitríny, nástěnky, počítače, 2 interaktivní tabule, žalu-
zie, dataprojektory, atd. Všechna vybavení a přístroje
musí mít certifikáty kvality a bezpečnosti pro školy a tím
splňovat přísné normy.

Finanční podíl obce na celkových nákladech rekonstruk-
ce předpokládáme asi 10 %. Finanční vyúčtování stavby
vůči poskytovateli dotace bude proveden ve dvou termí-
nech – v polovině stavby a na konci stavby. Proto připra-
vujeme s komerční bankou krátkodobý úvěr na dofinan-
cování celé rekonstrukce. Náklady na úroky a rezervace fi-
nančních prostředků předpokládáme 160–190 tis. Kč.
Chtěli bychom velice poděkovat paní ing. Matějčkové za
přípravu podkladů a za profesionální jednání s KB. 

Poděkování
Na konci měsíce března provedl Krajský úřad Středočes-
kého kraje odbor kontroly – přezkoumání hospodaření
obce za rok 2009 se závěrem: „Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.“ Chtěli bychom tímto poděkovat paní ing.
Daně Matějčkové ze velice dobrou práci pro obec Přerov
nad Labem. 

Co připravujeme?
Vít Vašát, Petr Baumruk, Irena Gregárková



Přerovský zpravodaj 1_20108

Obecní zastupitelstvo na březnovém veřejném zasedání
schválilo upravené pokyny pro zpracování návrhu územ-
ního plánu. Pořizovatel pořídí pro obec zpracování návr-
hu územního plánu. Návrh by měl být zpracován do kon-
ce května 2010. Pořizovatel oznámí místo a dobu konání
společného jednání o návrhu územního plánu nejméně
15 dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, krajské-
mu úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován,
a sousedním obcím. Dotčené orgány vyzve k uplatnění
stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné
lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky. Po
tuto dobu pořizovatel umožní uvedeným orgánům nahlí-
žet do návrhu územního plánu. Doloží-li dotčený orgán
nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta
pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů.
K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Vyžadu-
je-li to zvláštní právní předpis, zajistí pořizovatel též pří-
slušné rozhodnutí.

PPoossoouuzzeenníí nnáávvrrhhuu úúzzeemmnnííhhoo pplláánnuu kkrraajjsskkýýmm úúřřaaddeemm
Návrh územního plánu posuzuje před řízením o jeho vy-
dání krajský úřad, kterému pořizovatel předloží návrh
územního plánu a zprávu o jeho projednání.
Krajský úřad posoudí návrh ÚP z hlediska zajištění koor-
dinace využívání území, zejména s ohledem na širší
územní vztahy, v souladu s politikou územního rozvoje
a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
Krajský úřad sdělí své stanovisko pořizovateli do 30 dnů
ode dne předložení všech stanovených podkladů. Pokud
nesdělí své stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že
s předloženým návrhem územního plánu souhlasí. V pří-
padě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovate-
le na nedostatky, lze zahájit řízení o vydání ÚP na základě
potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků.

ŘŘíízzeenníí oo úúzzeemmnníímm pplláánnuu
VVeeřřeejjnnéé pprroojjeeddnnáánníí nnáávvrrhhuu úúzzeemmnnííhhoo pplláánnuu
O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se
koná veřejné projednání. Pořizovatel zajistí, aby po dobu
30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky byl návrh
územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí u poři-
zovatele a v obci, pro kterou územní plán pořizuje. K ve-
řejnému projednání přizve jednotlivě obec, pro kterou je
územní plán pořizován, dotčené orgány a sousední obce,
a to nejméně 30 dnů předem.
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatře-
ní a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit
své připomínky a námitky, ve kterých musí uvést odůvod-
nění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotče-
ná práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené or-
gány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovi-
sko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na
tuto skutečnost upozorněny.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního
rozvoje, se nepřihlíží.

PPřřeezzkkuumm aa ooddůůvvooddnněěnníí nnáávvrrhhuu úúzzeemmnnííhhoo pplláánnuu
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhod-
notí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí
o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územní-
ho plánu. Pokud je to nezbytné, zajistí pro obec úpravu
návrhu územního plánu v souladu se stanovisky dotče-
ných orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu
přepracovat, zpracuje pořizovatel ve spolupráci s urče-
ným zastupitelem pokyny pro zpracování návrhu územ-
ního plánu a předloží je ke schválení zastupitelstvu obce,
pro kterou je územní plán pořizován.
Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu
zejména s politikou územního rozvoje a územně pláno-
vací dokumentací vydanou krajem,s cíli a úkoly územní-
ho plánování, zejména s požadavky na ochranu architek-
tonických a urbanistických hodnot v území a požadavky
na ochranu nezastavěného území, s požadavky tohoto
zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadav-
ky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotče-
ných orgánů podle zvláštních právních předpisů, popří-
padě s výsledkem řešení rozporů. Součástí odůvodnění
územního plánu zpracovaného pořizovatelem je výsle-
dek přezkoumání územního plánu , vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území, stanovisko krajského úřadu
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak
bylo zohledněno, vyhodnocení účelného využití zastavě-
ného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitel-
ných ploch. Dojde-li pořizovatel v průběhu řízení k závě-
ru, že je návrh územního plánu v rozporu se zákonem ,
předloží návrh na jeho zamítnutí.

Vydání územního plánu
Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh
na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Zastupi-
telstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v roz-
poru s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanovis-
kem krajského úřadu. V případě, že zastupitelstvo nesou-
hlasí s předloženým návrhem územního plánu nebo s vý-
sledky jeho projednání, vrátí předložený návrh pořizova-
teli se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo
jej zamítne. Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí
o námitkách, je obec povinna uvést ÚP do souladu s tím-
to rozhodnutím; do té doby nelze rozhodovat a postupo-
vat podle těch částí územního plánu, které jsou vymeze-
ny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o námitkách. Obec
je povinna uvést do souladu územní plán s územně plá-
novací dokumentací následně vydanou krajem a násled-
ně schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby
nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou
v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vy-
danou krajem nebo s politikou územního rozvoje.

Informace o územním plánu obce
Petr Baumruk
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V závěru loňského roku se na veřejném zasedání rozho-
dovalo o příspěvku obce na dopravní obslužnost. I přes
rostoucí náklady se dopravci podařilo udržet výši pří-
spěvku na jednoho obyvatele ve stejné výši jako v letoš-
ním roce.

Výše stočného zůstane v letošním roce rovněž na stejné
úrovni jako v roce 2009. Občané zaplatí za jeden měsíc
30 Kč za m3 . Zbytek doplácí ze svého rozpočtu obec. Je
to díky investici do kalové koncovky. Přes zvýšené nákla-
dy na elektrickou energii a pohonné hmoty se projevila
úspora v počtu jízd s odpadními kaly.

Do třetice se podařilo udržet výši poplatku za sběr a lik-
vidaci odpadů. Obecní úřad se zaměří na důsledné vybí-
rání poplatků a optimalizaci počtu a velikosti vyvážených
sběrných nádob. Je třeba aby obyvatelé naší obce pocho-
pili, že je třeba v co největší míře třídit odpady, šetřit ob-
jem a počet vyvážených nádob. To je přímá úměra s ná-
klady na likvidaci odpadů. Kromě toho někteří občané
musí pochopit, že poplatky za likvidaci musíme platit
všichni. Není možné, aby poctivě platící občané dopláce-
li na ty „chytráky“, kteří neplatí.

Konečně se podařilo uskutečnit záměr prodeje nemovi-
tosti č. p. 16. Pro záměry obce je nemovitost nepoužitel-
ná, respektive přestavba na použitelné prostory by zna-
menala značné náklady.

Obec získala dotaci na rekonstrukci školy. Vyhlásila vý-
běrové řízení a vybrala dodavatele stavby. Výběr byl vel-
mi odpovědně proveden a členům hodnotící komise pat-
ří poděkování.

Byla vybrána firma PMS Poděbrady, která již v těchto
dnech provádí rekonstrukci. Obec pozorně sleduje celou
akci. Pan Ing. Vašát věnuje stavbě spousty sil a času a já
osobně i celé Zastupitelstvo mu za to děkujeme.

Pro letošní rok jsme opět požádali o dotace na investič-
ní akce. Víc se dozvíte na jiném místě Zpravodaje. 

Podařilo se vyřešit nepříznivou situaci v příspěvkové or-
ganizaci Základní škola a mateřská škola Přerov nad La-

bem, okres Nymburk. Tato příspěvková organizace byla
zrušena bez likvidace a všechna její práva a povinnosti
v plném rozsahu převzaly dvě nové příspěvkové organi-
zace. Jedna je Základní škola a mateřská škola Přerov nad
Labem a druhá je Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad
Labem. Jak je patrné z názvu , prvá přebírá funkci základ-
ní školy, družiny,mateřské školy a druhá přebírá funkci
školní jídelny. Byly vyhlášeny konkurzy a posléze vybrány
nové ředitelky příspěvkových organizací. Základní školu
a mateřskou školu Přerov nad Labem řídí od 1. února
2010 paní Mgr. Yveta Hrušková. Druhá ředitelka je paní
Petra Jírová a od 1. února řídí Školní jídelnu a vyvařovnu.
Přejeme jim mnoho zdaru aby se ve spolupráci s rodiči
podařilo získat naší škole dobré jméno.

Obecní zastupitelstvo nepodpořilo záměr výstavby pa-
roplynové elektrárny u Mochova. 

V letošním roce se obecní zastupitelstvo zejména zamě-
řilo na získání dotace na rekonstrukci zdravotního středi-
ska, přípravu a výstavbu veřejného vodovodu, revitalizaci
centra obce. 

V neposlední řadě se snaží o dokončení Územního plá-
nu obce Přerov nad Labem. 

Poslední akcí bylo vyhlášení výběrového řízení a výběr
dodavatele vybavení školy. Tím byly splněny podmínky
pro úspěšnou realizaci projektu Rekonstrukce školy – mo-
derní škola na venkově a těšíme se, že v příštím školním
roce přivítáme žáky a učitele v moderní škole. 

Krajský úřad Středočeského kraje prověřil hospodaření
naší obce v závěru měsíce března a výsledek byl díky peč-
livé práci paní Ing. Matějčkové bez závad. 

Na jaro jsme se připravili úklidem. Obec zajistila sběr
nebezpečného velkoobjemového odpadu. Pomohli naši
údržbáři a Sbor dobrovolných hasičů. Sebrali po okolí
obce pohozený odpad a zejména pneumatiky. Před veli-
konocemi všechno zmizelo ve velkoobjemových kontej-
nerech. Díky aktivní pomoci našich občanů tak bude
naše obec čistá. 

Jak šel čas...
Petr Baumruk

Staň se spisovatelem!
Výstaviště Lysá nad Labem a tiskárna Powerprint Praha vyhlašují u příležitosti sedmého ročníku Polabského knižního vele-
trhu, který se na výstavišti v Lysé nad Labem bude konat od 8. do 12. září 2010, soutěž Staň se spisovatelem! Soutěž je ur-
čena pro děti základních škol, a to pro jednotlivce i autorské kolektivy. Úkolem soutěžících je napsat několik vlastních po-
hádek na jakékoliv téma, nebo literární práci o své obci či městě. U nepohádkových textů autor napíše o své obci či měs-
tě, případně o obci či městě, které má rád, nebo může jít o úplnou fikci. Lze ztvárnit historii místa, současné dění, popsat
budovy, lidské příběhy, místní pověsti… Musí jít o autorské práce. Tato témata pak autor (autoři) musí napsat buď perem
do nelinkovaných sešitů formátu A5 (jednotlivcimin. 20 listů, kolektiv min. 40 listů), nebo na počítači (s přizpůsobením
úpravy formátu a řazení stránek sešitu – strana A 4 na šířku ve dvou sloupcích, oboustranně, aby se listy daly složit do
formátusešitu A5, případně jednostranně, přičemž po složení použije všechny prázdné stránky pro ilustrace, eventuálně
na začátku či konci jako vakáty /prázdné stránky/). Ke každé z pohádek nebo k textu o obci nakreslit ilustrace.Autorský ko-
lektiv může tvořit libovolný počet autorů – literátů i ilustrátorů. Autor jednotlivec může být literátem i ilustrátorem v jed-
né osobě, případně může jít o dvě osoby – literát a ilustrátor. K hotovému rukopisu si autor vymyslí a vytvoří na kladívko-
vou čtvrtku formátu A5 návrh obálky knihy, podle svého uvážení barevně či černobíle, případně dvoubarevně, i s názvem
díla a jménem autora. Odborná porota všechny došlé rukopisy (i s ilustracemi) zhodnotí, vybere dvacet nejlepších, které
odborná firma Powerprint vsadí do pevné knižní vazby s použitím návrhu obálky na desky knihy. Autoři tak dostanou
vlastní, vázanou, barevně ilustrovanou knihu. Nejlepších pět autorů v každé kategorii bude odměněno hodnotnými kniž-
ními cenami. Podrobné propozice najdete na www.vll.cz (kalendář výstav, Polabský knižní veletrh) nebo si o ně můžete
napsat na rehounek@vll.cz.
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Přestože od března započala ve škole velká rekonstrukce,
neodradila zaměstnance školy od aktivní práce s dětmi:

Webové stránky školy
Zprovoznili jsme webové stránky školy, které vytvořil pan
učitel Boháček. Věříme, že si v době technického rozma-
chu všichni na elektronickou komunikaci zvykneme a bu-
deme ji operativně využívat ke včasnému informování
nejen rodičů a žáků, ale i široké veřejnosti. Stránky najde-
te na adrese http://skola.prerovnl.cz.

Nové logo školy 
Během února a března proběhla na naší škole výtvarná
soutěž o nový znak školy. Do soutěže se zapojili všichni
žáci. Z každé třídy byly vybrány nejlepší práce a autoři
soutěžili o 1. místo. Finalisté: P. Kratochvíl, F. Jíra, D. Mi-
laniak, K. Bohuslavová, A. Kučerová, J. Linhart, M. Balík,
L. Svoboda, T. Šenkýř. Dětem se nejvíce líbilo logo pod
číslem 3 a 1. místo získal J.Linhart s 16 hlasy. Znak č. 9 od
L. Svobody (15 hlasů) se umístil na 2. pozici, 3. místo při-
padlo č. 8 T. Šenkýřovi (7 hlasů). Vítězům gratulujeme
a všichni finalisté obdrží od paní ředitelky odměnu. Nyní
budou probíhat technické úpravy, aby se logo mohlo co
nejdříve používat.

Zápis dětí do 1. třídy
Zápis do první třídy se konal ve středu 3. února. Do školy
se přišlo podívat 16 budoucích prvňáčků. Děti do školy
doprovodili jejich rodiče a sourozenci. V učebně první tří-
dy si pro ně paní učitelky Kolenská a Műllerová připravily
různé úkoly formou hry. Děti poznávaly barvy, recitovaly
básničku nebo zpívaly písničku, poznávaly základní geo-
metrické tvary, zkusily si třeba zavázat tkaničku na botě.
Pochvalu si zaslouží i dívky z 8. třídy, které pomáhaly při
zápisu. Za splnění všech úkolů si děti odnesly domů malé
dárky. Přejeme všem budoucím prvňáčkům hodně štěstí
a již nyní se na ně těšíme.

Divadlo O perníkové chaloupce
3. 2. přijelo do školky divadlo a na pohádku se přišli po-
dívat i žáci z 1. a 2. třídy s paní učitelkou Kolenskou.

Výstava „Řemesla“
26. 2. navštívili žáci 5.–8. třídy Výstavu „Řemesla“na Vý-
stavišti v Lysé nad Labem s paní učitelkou H. Vašátovou,
E. Műllerovou a p. učitelem J. Boháčkem. 

Maškarní karneval v MŠ
3. 3. proběhl ve školce Maškarní karneval. Děti oblékly
různé masky ze světa pohádek a filmů.

Zápis dětí do školky
10. 3. měly děti i žáci jarní prázdniny, ale ve školce byla
přítomna vedoucí učitelka Danuše Skuhravá a přijímala
od rodičů přihlášky do školky. Paní ředitelka obdržela 28
žádostí o přijetí. Vzhledem k tomu, že bývalá ředitelka již
5 dětí do školky přijala a do školy odejde 11 dětí, je jisté,
že nemohou být všechny děti přijaty. Dle kritérií budou
přednostně přijaty děti z Přerova nad Labem a vzhledem
ke kapacitě si budou muset počkat i ty nejmladší. 

Divadelní představení Koloběžka
Děti se těšily na 15. 3., ale pro nemoc se divadelní před-
stavení Koloběžka nekonalo. Náhradní termín byl stano-
ven na 30. 3. Na pohádku přišli do školky i malí školáci. 

SCIO testy
Žáci z osmé třídy si 16. 3. s paní ředitelkou poprvé vy-
zkoušeli SCIO testy na klíčové kompetence, což jsou do-
vednosti. Reforma školství upřednostňuje dovednosti
před znalostmi. Řešili různé problémové úkoly a jak si ve-
dli, se dozvíme z výsledků na konci školního roku. Rodiče
žáků z osmé třídy zároveň dostali dotazník, ve kterém od-
povídali na otázky týkající se podmínek učení svého dítě-
te a pobytu ve škole. Škoda jen, že na dotazník bylo
vzhledem k jarním prázdninám málo času a nestihli ho
odevzdat všichni.

Plavecký výcvik 
Děti z mateřské školy a z 1. stupně základní školy jezdí od
17. 3. na plavání do Nymburka. Blíží se letní prázdniny,
proto je cílem naučit děti v 5–10 lekcích plavat nebo zdo-
konalit techniku plavání a zabránit tak možnému utonutí.
Již po první hodině se většina dětí na plavání těší.

Morena
S dlouhou zimou a paní Morenou jsme se rozloučili 18. 3.
po obědě průvodem k Labi. Děti z mateřské školky a žáci
ze školní družiny za zpěvu říkadel a bubnování vhodili do
Labe vlastnoručně vyrobené Moreny a poslali Paní zimu
po vodě. Zdá se, že jsme zimu skutečně vyprovodili…
Akce se zúčastnila D. Skuhravá, A. Havelková, L. Kloudová
a Y. Hrušková.

Velikonoční výstavka 
25. 3. uspořádali žáci 1. stupně Velikonoční výstavku, kte-
rá byla nainstalována ve třídě paní učitelky Malínské. Do-
stavilo se přes 30 rodičů a přátel školy. 

Exkurze na úřadě práce
Žáci 8. třídy absolvovali 25. 3. v rámci vyučování exkurzi
na Úřadě práce v Nymburce s paní učitelkou M. Svaško-
vou a T. Franke. Žáci se dozvěděli, na kterou školu by se
mohli hlásit, aby uspěli, a který obor je pro ně nejvhod-
nější.

Noc s Andersenem v Přerově nad Labem
V pátek 26. 3. se již po desáté v celé České republice pro-
měnilo mnoho knihoven a škol na čítárny a ložnice pro
malé i velké děti. K této akci se poprvé připojila Základní
škola a mateřská škola v Přerově nad Labem a zúčastnilo
se jí 42 dětí a 11 dospělých. Žáci ze školy s předškoláky se
sešli v 18 hodin v místní školce a organizátoři z řad učite-
lů, rodičů a přátel školy připravili pro děti pestrý a zají-
mavý program po celý pohádkový večer. Kromě poslechu
pohádek, ke kterým společně vytvářely ilustrace, měly
děti možnost si v tělocvičně zasportovat, nechyběly ani
kvízy o rodné zemi spisovatele Andersena Dánsku a další
hry a soutěže. V průběhu večera se zpívaly známé písnič-
ky za doprovodu kytary. Školáci se po 22. hodině zapojili
do internetové diskuse s ostatními účastníky knihovnické

Jak žije Základní škola a mateřská škola?
Yveta Hrušková, ředitelka Základní školy a mateřské školy v Přerově nad Labem 
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noci. Děti, které ve školce nocovaly, si před spaním po-
slechly na dobrou noc tolik pohádek a příběhů, dokud
neusnul poslední z nich. Malí i velcí usnuli únavou po do-
brodružném dnu. Pro velký úspěch plánujeme akci příští
rok zopakovat. Poděkování náleží především organizáto-
rům akce: paní Aleně Bakošové, Ireně Gregárkové, Yvetě
Hruškové, Danuši Skuhravé, Aleně Kolenské, Evě Müllero-
vé, Vratislavě Tomáškové, Jeronymu Boháčkovi, Kateřině
Višňovské, paní Ľudmile Puškárové ze Slovenska a dalším. 

Úklid dětského hřiště na Zámecké zahradě
I přes nepřízeň počasí se na dobrovolnou brigádu dosta-
vil hojný počet rodičů. Poděkování ředitelky školy patří
všem maminkám a tatínkovi za pomoc při hrabání a úkli-
du zahrady a paní učitelce Daně Skuhravé.

Rekonstrukce školy
Dne 4. 3. 2010 se v odpoledních hodinách konala schůz-
ka ohledně plánu rekonstrukce školy. Přítomni byli: stav-

byvedoucí J. Netík, vedení školy, zástupci obecního úřa-
du a zástupci firmy PMS. Rekonstrukce se bude skládat ze
dvou částí, stavební a vybavení tříd + úprava venkovní za-
hrady. Na co se můžeme těšit: na nové podlahy, okna,
WC, nábytek, světla, 2 interaktivní tabule, nové počítače,
tělocvičnu. Opravovat se začalo na levé straně budovy,
proto se musela neprodleně vystěhovat 5., 6. a 8. třída
a brzy na to i kabinety na levé straně a třída předškoláků.
Co se odstraní rekonstrukcí: staré rozvody, vlhké stěny,
plísně, zápach, uklidí se veškeré prostory a vyhodí se zby-
tečné, poškozené a nepotřebné věci.
Rekonstrukce školy začala dne 5. 3. 2010. Žáci společně
s učiteli v hodinách pracovní, tělesné, výtvarné výchovy či
občanské nauky vyklízeli ze skříní pomůcky, sešity a kni-
hy. Na vyklízení se aktivně podíleli učitelé: E. Müllerová,
H. Vašátová, J. Boháček a pan školník J. Řepa, pí R. Kout-
ská a pí I. Veselá. V. Vašát zajistil potřebné přepravky a fó-
lie na balení věcí. Paní místostarostka I. Gregárková zajis-
tila partu přerovských dobrovolných hasičů, která přišla

Fotografie: Yveta H
rušková

Fotografie: Yveta H
rušková

Fotografie: Tom
áš G

regárek
Fotografie: Yveta H

rušková

Fotografie z rekonstrukce základní školy Loučení s Morenou

Zápis do první třídy Loučení s Morenou
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PPrroočč jjssttee ssee rroozzhhooddllaa ppřřiihhlláássiitt
ddoo kkoonnkkuurrzzuu nnaa řřeeddiitteellee šškkoollyy
vv PPřřeerroovvěě nnaadd LLaabbeemm??
Byla to pro mne výzva. Nestag-
novat, ale poznávat nové věci,
seznamovat se a spolupracovat
s novými lidmi a naučit se ně-
čemu novému.

JJaakk jjssttee ssee oo nnaaššíí šškkoollee ddoozzvvěě--
dděěllaa?? ZZnnaallaa jjssttee jjii jjeeššttěě ppřřeedd--
ttíímm,, nneežž jjssttee ssee zzaaččaallaa uucchháázzeett
oo mmííssttoo řřeeddiitteellkkyy?? 

O konkurzu jsem se dozvěděla z inzerátu. Školu jsem do
té doby znala pouze z vyprávění.

PPrroočč jjssttee ssee uucchháázzeellaa oo mmííssttoo řřeeddiitteellkkyy pprráávvěě uu nnááss?? CCoo ssee
VVáámm nnaa nnaaššíí šškkoollee llííbbíí?? 
Školu jsem si před konkurzem prohlédla ve skutečnosti
i na obecním webu. Zjistila jsem si, zda se někdo ze školy
do konkurzu nehlásí, protože to by byl pro mne důvod se
na místo ředitelky nepřihlásit. Na škole se mi líbí, že je
spojena s mateřskou školou a má oba stupně, což je vý-
hoda pro žáky při přechodu z I. na II. stupeň. Změna je
pak tolik nestresuje, znají prostředí i zaměstnance a záro-
veň se jedná o školu rodinného typu, tudíž se všichni zna-
jí. Podstatnou výhodou je, že školu čeká rekonstrukce a je
zde možnost moderního vybavení. 

JJaakk ssee VVáámm llííbbíí oobbeecc?? 
Více se mi líbí v Polabí než v Pojizeří. Přestože mi cesta
z Předměřic do Benátek trvá 5 minut, raději jezdím do

Lysé a do Přerova, protože tato místa jsou mému srdci
bližší. Přerov se svým skanzenem učaruje každému. Sa-
mozřejmě, vždy je co zlepšovat, představovala bych si
lepší chodníky, vodovod, opravené památky a ne zchát-
ralé domy. Bylo by pěkné mít tu koupaliště, kino nebo
velký společenský sál, kde by se konaly různé plesy, školní
akademie, divadelní představení a jiná shromáždění. 

MMááttee nněějjaakkéé oossoobbnníí vvaazzbbyy nnaa PPřřeerroovv?? 
Asi vás zklamu, ale v Přerově jsem nikoho neznala. Pochá-
zím ze severních Čech, oba moji rodiče se narodili v Pra-
ze a po válce se přestěhovali do pohraničí. Ale jisté příbu-
zenské vztahy ve středních Čechách mám, příbuzné na
Nymbursku a v Čelákovicích. 

JJaakk ddlloouuhhoo uuččííttee?? CCoo ssee VVáámm nnaa šškkoollssttvvíí llííbbíí?? JJaakkéé mmááttee
zzkkuuššeennoossttii ss vveeddeenníímm šškkoollyy??
Učím od roku 1981, takže to bude v srpnu 29 let. Nejprve
jsem pracovala ve školce jako učitelka, zástupkyně, nako-
nec jako ředitelka. Pak jsem vyměnila školku za školu
a opět jsem postupně měnila pozice od učitelky k ředitel-
ce. Myslím, že je velmi důležité projít všemi funkcemi.
Kromě zkušeností poznáte jednotlivé potřeby a možnosti
zaměstnanců. Na práci ve školství je nejhezčí práce s dět-
mi, jejich bezprostřednost, vděčnost a žádný stereotyp. 

CCoo ssii mmyyssllííttee,, žžee ssee mmuussííttee jjeeššttěě nnaauuččiitt nnoovvééhhoo?? 
Člověk se učí celý život, proto jsem se do konkurzu přihlá-
sila, abych se mohla učit novým věcem, sestavování roz-
počtu, vytváření směrnic, znalosti vyhlášek, nyní i v sou-
vislosti se stavbou a rekonstrukcí školy, abych poznala
nové lidi a získala nové zkušenosti. To vše mě obohatí.

Představujeme: ředitelka ZŠ a MŠ Yveta Hrušková

v pátek v 16 hodin vystěhovat tři třídy. Brigády se zúčas-
tnil i pan učitel Boháček, pan školník a pan Vašát, který
zároveň poskytl místo pro desítky lavic a židlí a zajistil od-
voz a úschovu nábytku. Zatímco někteří užívali jarní práz-
dniny na horách, u babičky nebo doma, ve škole se pilně
pracovalo. Za vydatné pomoci pana Vašáta se vyklidily
další místnosti na levé straně budovy. S vyklízením třídy
MŠ pomáhala paní učitelka D. Skuhravá a A. Havelková. 
Schodiště bylo rozděleno na část pro zedníky a žáky.
V současné době jsou toalety pouze na pravé straně – pří-
zemí chlapci, ve školní družině dívky, 1. p. dívky, vše bylo
popsáno a žákům vysvětleno. 5. třída dočasně sídlí v ze-
měpisu (přízemí), 6. v přírodopise (2. patro) a 8. v češti-
ně (přízemí). Vzhledem k tomu, že se třída mateřské ško-
ly tzv. Žirafa nachází v objektu základní školy, neminula ji
též rekonstrukce. Přišla na řadu nečekaně už v 1. etapě.
Předškoláky jsme museli umístit do dvou tříd mladších
dětí, aby byli uchráněni od nepříznivých vlivů během re-
konstrukce. Tímto žádám návštěvníky školy o zvýšenou
opatrnost při pobytu ve škole i kolem školy a předcházeli

tak možnému nebezpečí, např. úrazu. Hlavním cílem
bude, abychom se mohli sejít v nové a krásné škole 1. září
2010. Všichni se o to mohou přičinit: pomocí, trpělivostí,
opatrností, dobrým nápadem.

Co nás čeká… 
Třídní schůzky 20. 4. v 17 hod., Den matek, vítání občán-
ků, Den dětí a samozřejmě stále probíhající oprava školy.
Prosím rodiče, žáky a zaměstnance o trpělivost a pocho-
pení po dobu rekonstrukce. Pro dospěláky máme připra-
ven počítačový kurz, zájemci se mohou hlásit u pana uči-
tele Boháčka. Nebudou chybět ani výlety, exkurze a další
akce a soutěže pro naše děti.
Budu ráda, když se budete zajímat o dění ve škole a po-
můžete nám s realizací vize nové moderní školy. Více in-
formací o našich aktivitách a fotografie můžete najít na
webových stránkách školy skola.prerovnl.cz.

Za pomoc a spolupráci vám předem děkujeme. 
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MMááttee zzkkuuššeennoossttii ii ssee šškkoollkkoouu?? 
Ano, po maturitě na Střední pedagogické škole v Liberci
jsem nastoupila do školky, kde jsem pracovala až do roku
1994, tedy 13 let jsem působila ve školce.

JJaakkéé mmááttee ddlloouuhhooddoobbéé aa kkrrááttkkooddoobbéé zzáámměěrryy ss nnaaššíí šškkoo--
lloouu?? PPrroossíímmee oo kkoonnkkrrééttnníí kkrrookkyy…… 
Nejprve nás čeká rekonstrukce školy, tudíž to je první
úkol, zdárně dokončit rekonstrukci, zprůhlednit hospoda-
ření školy a pravidelně zveřejňovat zprávy o dění ve škole.
Dlouhodobý záměr a cíl je zvyšovat počet žáků na škole.
Z nejbližších úkolů je potřeba změnit učební plán a školní
vzdělávací program Maxim a nabídnout žákům výuku
angličtiny už od 1. třídy a od 2. třídy zařazovat angličtinu
i do jiných předmětů, např. tělocvik v angličtině. Na dru-
hém stupni se zaměřit na přípravu žáků 8. a 9. třídy k při-
jímacím zkouškám. Výuku modernizovat a používat nové
technologie, které budou ve třídách k dispozici. Myslím,
že škola nemusí být nutně zaměřená na nějakou oblast,
může být všestranná, aby nabídka vyhovovala každému
žákovi, někdo rád sportuje, jiný se věnuje PC nebo studu-
je přírodu. Neprofilovat se jako škola pro žáky s SPU,
protože by to znamenalo nezvyšovat počty dětí ve tří-
dách. Rodiče by si ale sami měli říct, jakou školu chtějí,
dávat podněty, návrhy…

NNaa ccoo bbyy ppooddllee VVááss šškkoollaa kkrroomměě zzaahháájjeennéé rreekkoonnssttrruukkccee
ppoottřřeebboovvaallaa nneejjvvííccee ppeenníízzee ((jjaakk bbyy ssee ddaallyy vvyyuužžíítt ppřřííppaadd--
nnéé ssppoonnzzoorrsskkéé ddaarryy))?? 
Rekonstrukce školu vybaví novým nábytkem a počítači,
ale škola také potřebuje nové učebnice k interaktivním ta-
bulím, výukové programy do nových počítačů a moderní
názorné pomůcky, protože ty staré a poškozené se při re-
konstrukci vyřadí. Dále bychom potřebovali více jak 80 ti-
síc na desetiletý projekt ŠIK, který slouží k prevenci šika-
ny, drog a dalších patologických jevů dle aktuální situace.
Takže případné sponzorské dary je na co využívat a každý
sponzor by si určitě vybral dle svého uvážení. 

JJaakk ssii ppřřeeddssttaavvuujjeettee zzvviiddiitteellnněěnníí šškkoollyy nnaa vveeřřeejjnnoossttii??
Škola se zviditelňuje tím, že život ve škole je aktivní a akce
se zveřejňují. V dnešní době je samozřejmost prezentovat
svoji činnost na webových stránkách, ale vývěsky v obci
nezatracuji, ještě jsou lidé, kteří nemají přístup na inter-
net a je potřeba informovat všechny občany. K prezentaci
školy budeme využívat i Přerovský zpravodaj, Nymburský
deník a další periodika, tak aby o činnosti školy věděli jak
občané Přerova nad Labem tak i okolní obce a města.
Dále plánujeme přímo ve škole prezentaci našich aktivit
na velké obrazovce. Kdokoliv vejde do naší školy, bude si
moci prohlédnout akce žáků i učitelů. 

CCoo bbyy mměěll ppooddllee VVááss uumměětt „„aabbssoollvveenntt““ VVaaššíí zzáákkllaaddnníí šškkoo--
llyy,, tteeddyy ddeevvááťťáákk?? 
Především by se měl umět slušně chovat a mít všeobecný
přehled. Pak by měl mít nějaký obor, který ho baví.
V dnešní době nejsou důležité znalosti, ale dovednosti
(tzv. klíčové kompetence), proto by měl být ve svém obo-
ru zdatný a chtít se uplatnit právě ve svém oboru a věno-
vat se mu na maximum. Měl by mít také dobré charakte-

rové vlastnosti, ale ty se nedají naučit, ty se formují v ro-
dině a ve škole by se měly jen upevňovat.

JJaakk ssii mmyyssllííttee,, žžee vvyyppaaddáá ddoobbrráá šškkoollaa?? CCoo dděělláá ddoobbrroouu
šškkoolluu ddoobbrroouu šškkoolloouu?? 
Dobrá škola je ta, která žije, do které žáci chodí rádi a rádi
se do ní vracejí, i když už nemusí. Z dobré školy se žáci
uplatní v dalším životě. Škola je ale o lidech. Pokud ve
škole učí dobří učitelé, spolupracují s dobrými rodiči, pak
všichni společně mají skvělé děti. Škola by měla být ote-
vřená veřejnosti, mladým lidem, důchodcům, mamin-
kám s dětmi, ale samozřejmě podle určitých pravidel. 

MMááttee rrááddaa dděěttii?? 
Kdybych je neměla ráda, nemohla bych ve školství praco-
vat již 29 let. Děti, pokud jsou dobře vedené, jsou vděčné
za každou maličkost, např. scénku s maňáskem, pochvalu
či pohlazení od maňáska, zajímavou činnost,… a rozzáře-
né dětské oči a úsměv je pro mne tou největší odměnou
a důvodem, proč přes různé těžkosti a překážky ve škol-
ství setrvávám.

JJaakkéé vvllaassttnnoossttii ssii nneejjvvííccee cceennííttee uu lliiddíí vv pprrááccii?? 
Ráda bych, kdyby lidé kolem mě byli aktivní a nadšení
pro svou práci, se smyslem pro humor, spravedlnost
a odpovědnost, empatičtí a kreativní. V práci ve školství
je důležitý vztah k dětem a odpovědnost.

CCoo ooččeekkáávvááttee oodd rrooddiiččůů dděěttíí nnaavvššttěěvvuujjííccíícchh ZZŠŠ aa MMŠŠ?? 
Od rodičů očekávám konkrétní spolupráci. Byla bych
ráda, kdyby se zajímali o dění ve škole a navrhovali různé
změny, akce, … ale zároveň, aby se sami zapojovali do re-
alizace těchto návrhů. Kritizovat umí každý, ale říct, co
sám mohu pro školu udělat, co mohu nabídnout, zařídit,
to už je těžší. Spolupráce je podmínka pro dobré fungo-
vání. Ředitelka může mít různé plány, nápady, ale bez
vzájemného přispění a pomoci učitelů, rodičů a obce se
neobejde. Škola by se měla účastnit akcí obce, rodiče by
měli pomáhat s organizací akcí školy a obec vše garanto-
vat. Jsou to takové spojené nádoby. Výsledkem by měly
být spokojené děti.

KKtteerréé ppřřeeddmměěttyy vvee šškkoollee uuččííttee aa pprroočč?? 
Učím český jazyk na II. stupni, protože češtinářka ze školy
odešla. V pololetí odešlo více učitelů a díky ochotě PhDr.
Vašátové, Mgr. Franke vstoupit do rozjetého vlaku, jsem
výuku zajistila. Brzy nám vyjde inzerát, tak snad od září
budeme učitelku českého jazyka a dalších předmětů mít.
Na venkovské škole je těžké mít odborně kvalifikované
učitele na všechny předměty, protože úvazek učitele je 22
hodin týdně a pokud jsou na II. stupni dvě nebo tři třídy,
pak např. matematika vyjde na 8–12 hodin týdně a těch
zbývajících 10 hodin pak učitel učí jiné předměty, na kte-
ré odbornou kvalifikaci nemá. 

CCoo pprroo VVááss zznnaammeennáá ssppoojjeenníí mmaatteeřřsskkéé aa zzáákkllaaddnníí šškkoollyy ddoo
jjeeddnnoohhoo ssuubbjjeekkttuu?? 
Spojení základní a mateřské školy je opět velká výhoda,
podobně jako u spojení I. a II. stupně, zejména pro děti,
které prostředí znají a pokud se uskutečňují společné
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akce ZŠ a MŠ, pak znají i učitele a spolužáky, v nichž spat-
řují vzor a naopak starší žáci se učí pomáhat mladším. 

JJaakk vviiddííttee ssppoolluupprrááccii ssee ssaammoossttaattnnoouu šškkoollnníí jjííddeellnnoouu??
Byla bych velice ráda, kdyby jídelna a škola spolu úzce
spolupracovaly a měly společný zájem na tom, aby byli
spokojení strávníci. Nevýhoda malé jídelny je v tom, že
nemůže nabízet více druhů jídel, salátů a dezertů. Nemů-
že vařit, když počty strávníků klesnou pod dvacet, ale na-
opak může zjišťovat přání dětí a dospělých a jídelníček
inovovat a své služby rozšiřovat. 

JJaakkýý bbyyll pprrvvnníí mměěssíícc vv nnoovvéé pprrááccii?? 
První měsíc byl velice náročný na administrativu. Vzhle-
dem k tomu, že jsme v podstatě nová organizace, museli
jsme uzavírat smlouvy se všemi subjekty, posílat hlášení
na všechny pojišťovny a úřady a protože v našem státě se
administrativa neustále zvyšuje, tak si dovedete předsta-
vit, kolik času jsme agendě museli věnovat. Díky zkušené
Mgr. Evě Průšové a šikovné Jitce Milaniakové jsme tento
nápor zvládli. Zároveň s administrativou jsem poznávala
nové prostředí, nové zaměstnance, nové žáky a jejich ro-
diče a celý provoz školy a školky. Z toho je patrné, že není
možné změnit styl řízení školy během několika dní či týd-
nů a první měsíc byl pro vedení školy časově náročný.

PPooppiiššttee pprroossíímm VVáášš bběěžžnnýý pprraaccoovvnníí ddeenn…….. 
Do práce přijíždím v půl sedmé ráno. Nejprve v ředitelně
vyřídím elektronickou poštu, pak projdu školou až do
školky, pozdravím se s kolegy a zjistím, zda je vše pořád-
ku. Většinou učím dopoledne a mezitím vyřizuji telefony
a věnuji se pedagogické a kontrolní činnosti. Po obědě je
větší klid na práci, tak vyřizuji různé žádosti nebo na PC
sepisuji články na webové stránky či jiné zprávy o žácích,
výkazy a dotazníky o škole, apod. Zpravidla v půl čtvrté

odcházím ze školy. Pokud je porada nebo jiná schůzka,
domů jedu až večer. Tím pro mne práce nekončí. I večer
vyřizuji služební maily a na PC sepisuji směrnice a plány. 

PPrroozzrraaddííttee nnáámm nněěccoo zzee ssvvééhhoo ssoouukkrroommíí??
Narodila jsem se v Děčíně a své dětství jsem strávila v Be-
nešově nad Ploučnicí. Bydlím v Předměřicích nad Jizerou,
kam jsme se přestěhovali z České Lípy a koupili domek se
zahradou. Jsem vdaná, mám dvě dospělé děti. Syn je vo-
ják z povolání a dcera studuje na UJEP pedagogickou fa-
kultu. Náš domácí mazlíček je japonský chin. Můj profes-
ní profil si každý může přečíst na skola.prerovnl.cz.

JJaakk ttrráávvííttee vvoollnnýý ččaass??
Vzhledem k mému zaměstnání mi mnoho volného času
nezbývá. S přibývajícími lety již aktivně nesportuji. Zamě-
řuji se více na kulturní vyžití. V zimě se věnuji četbě knih,
navštěvuji divadelní a filmová představení, pokračuji
v dalším vzdělávání a ráda vařím. V létě se věnuji turisti-
ce, navštěvuji hudební festivaly a dle počasí pracuji a po-
bývám na zahradě. Celoročně pečuji o svou rodinu. 

JJaakkéé mmááttee pplláánnyy nnaa lleettnníí pprráázzddnniinnyy?? 
Zdárně dokončit rekonstrukci školy, vytvořit nové směrni-
ce a dokumenty, změnit učební plán školního vzdělávací-
ho programu s platností od 1. září, tudíž moje prázdni-
ny budou ryze pracovní, ale už se těším na září, kdy děti
usednou do školních lavic v nových třídách a učitelé je
budou učit pomocí moderní techniky. Vše bude vonět
novotou, všude bude vymalováno, čisto a my všichni bu-
deme spokojeni a do školy budeme chodit s nadšením.

PPaanníí řřeeddiitteellkkoo,, dděěkkuujjeemmee VVáámm zzaa VVáášš vvzzááccnnýý ččaass aa ppřřeejjee--
mmee VVáámm mmnnoohhoo ssiill aa nnaaddššeenníí ddoo VVaaššíí pprrááccee……..

Na zřizovateli je pak financování provozu školy tedy
např. úhrada elektrické energie, plynu, materiálu a slu-
žeb, telefonních poplatků apod. Objem peněz na provoz
od vzniku právní subjektivity kolísavě rostl. Z částky blíz-
ké 1 mil. Kč vzrostla tato část rozpočtu během 6 let na
1,6 mil. Kč v roce 2009. A to v tom nebyly žádné větší in-
vestiční výdaje. (Na to už v rozpočtu školy ani obce pení-
ze nezbývaly, ale naštěstí se podařilo získat obci mimo-
řádnou dotaci na jednorázovou velkou rekonstrukci školy
v roce 2010.)

Peníze ze státního rozpočtu se přidělují podle striktních
pravidel a do značné míry závisí na počtu dětí ve škole.
K tomu, aby škola mohla otevírat třídy s nízkým počtem
dětí a platit pro ně učitele, nestačí v Přerově nad Labem
peníze ze státního rozpočtu. Obec podle zájmu a svých
možností tedy dále ještě přispívá na tzv. refundace mezd.

V minulém čísle Zpravodaje jsme v grafech měli možnost
vidět, jak v základní škole v Přerově nad Labem již několik
let klesá počet tříd, ročníků i žáků. V tomto školním roce
je otevřeno pouze 5 tříd s historicky nejmenším počtem
dětí. Těch je v ZŠ nyní méně než 70. Z hlediska právě pro-
bíhající rekonstrukce je to dobře, z hlediska hospodaření
už ne.

Pro místní školu jsou dva hlavní zdroje příjmu: peníze ze
státního rozpočtu a od zřizovatele z obecního rozpočtu.
Celkem škola (vč. školky a jídelny) hospodařila v posled-
ních 5 letech každý rok s rozpočtem kolem 8 mil. Kč. Pro-
středky ze státního rozpočtu se již několik let pohybují ve
výši nad 5 mil. Kč a tvoří tedy zhruba 2/3 celkového roz-
počtu školy. Přidělují se podle striktních pravidel a slouží
především na úhradu platů a dalších osobních nákladů
pedagogických pracovníků. 

Škola a peníze
Darina Kocsisová 
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Tato část školního rozpočtu zaznamenala od roku 2003
nejdramatičtější vývoj. Do r. 2008 peníze na refundace
mezd postupně vzrostly zhruba 7x až na 768 tis. Kč.
V roce 2009 tato položka rozpočtu klesla zejména díky
dvěma faktorům: škola získala na rok 2009 více peněz ze
státního rozpočtu díky většímu počtu dětí v MŠ (vzrostl
počet tříd ze 2 na 3) a v základní škole bylo ke konci roku
2009 potřeba méně peněz na pedagogické pracovníky
díky nižšímu počtu tříd. Vzhledem k tomu, že peníze ze
státního rozpočtu nekopírují přesně vývoj počtu dětí bě-
hem roku, byl rok 2009 z tohoto hlediska nejspíše mimo-
řádný. Letos může nastat opačný trend – pro obecní roz-
počet a školu negativní – v roce 2010 bude asi potřeba
dotace na refundace mezd zase větší. 

Školní rozpočet má ve své struktuře příjmů ještě další po-
ložky:
• Na stravném se vybralo v posledním roce 525 tis. Kč.
Objem stravného v posledních 5 letech mírně kolísal, ale
stále byl nad 400 tis. Kč a tvořil významnou část rozpo-
čtu.

• Úplata v MŠ (poplatky od žáků/rodičů) dosáhla v roce
2009 téměř 81 tis. Kč. V předchozích letech hodně kolísa-
la v závislosti na tom, jak byl stanoven poplatek na 1 dítě,
kolik bylo ve školce dětí a kolik z nich bylo platících.
V roce 2005 byla tato částka např. pouze 29 tis. Kč.
• Školní rozpočet má ještě další příjmové položky. Větši-
nou se jedná o menší částky, jako např. úroky z bankov-
ních vkladů, sponzorské dary, zapojení rezervního fondu.
Celkem se tyto ostatní položky pohybovaly v posledních
5 letech mezi 54 tis. Kč (v roce 2009) až 248 tis. Kč (v roce
2006).

Hospodaření školy je většinou vyrovnané tedy má zisk
blízký nule. To znamená, že příjmy školy odpovídají zhru-
ba tomu, jaké má škola v daném kalendářním roce také
výdaje. Použité údaje o hospodaření školy byly čerpány
z výročních zpráv školy. V nich se také můžete dozvědět
více podrobných informací. 

Představení školy podle školní kroniky
Jeronym Boháček

Kroniky si za první republiky nevedla jen obec, ale také
škola. Jedna z těch, které se v Přerově zachovaly, pokrývá
období let 1929 až 1954. Začíná tedy krátce před hospo-
dářskou krizí, popisuje období okupace a odráží se v ní
i nástup komunistické strany k moci. Dočteme se ale také
o ostatních událostech, které stály mimo velké dějiny
a politiku, běžných dnech i oslavách během školního
roku, výletech do hor, chorobách, o počátku školní jídel-
ny, péči o chudé i divadelních představeních. V neposled-
ní řadě dokládá kronika také úsilí o zachování školy v Pře-
rově, které vedlo k úspěšné přístavbě budovy počátkem
třicátých let. Udržet si školu nebylo ani tenkrát vůbec
jednoduché. Nejprve, když se dětí nedostávalo, byla zde
pravděpodobně zřízena tzv. kolonie. Zřejmě to znamena-
lo, že v rodinách v obci žil určitý počet legionářských si-
rotků, kteří navštěvovali zdejší školu. Pak však dětí přibylo

a třídy se přeplnily. Úřady šetřily, v jednu chvíli tak první
třídu navštěvovalo přes padesát žáků (1932–1933). Tak
vysoký počet však byl výjmečný. 

Obec Přerov přestavovala školu za krize a musela si půj-
čit víc jak pět set tisíc Kčs plus úroky, přes polovinu z ceny
celé přístavby. O tom, že nešlo zrovna o malou částku,
svědčí i potíže a průtahy se získáním půjčky.

Pro značnou nákladnost celé akce a nejistotu ohledně fi-
nančního zajištění navrhl školský úřad obcím Mochov
a Přerov stavbu jedné společné školy namísto dvou samo-
statných. Tato myšlenka se však neujala a Mochovští se
po několika letech vydali vlastní cestou.

Po zmatených a dlouhých jednáních o plánu byl zvole-
ný projekt, přesněji pouhý náčrtek, odmítnut a výběrové
řízení se muselo opakovat. Každý měl trochu jinou před-
stavu, tehdejší ředitel se zasazoval o stavbu celé nové ško-
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Příjmy ZŠ a MŠ Přerov n. L. (v mil. Kč)

Tmavý sloupec = obecní rozpočet a další příspěvky, světlý slou-
pec = státní rozpočet. Poznámka ke grafu: údaje o čerpání ze
státního rozpočtu za rok 2003, 2004 se nepodařilo do vydání
Zpravodaje dohledat.

Struktura příjmů Základní a mateřské školy v roce 2008

Státní rozpočet 64 %

Obecní rozpočet na provoz v odp. DHM 18 %

Obecní rozpočet na refundace mezd 10 %

Stravné 6 %

Poplatky od žáků / rodičů 1 %

Ostatní (úroky, sponzorské dary...) 1 %



Přerovský zpravodaj 1_201016

ly, oproti tomu obec se obávala přehnaně vysokých ná-
kladů. Asi právem, protože se musela zadlužit a nebylo
zcela jisté, zda li Přerovu někdo půjčí. Povolení k stavbě
záleželo i na školském úřadě, který měl také své předsta-
vy o moderní škole. Takto vypadá jeden z pokynů obci:
“Aby učebny netrpěly hřmotem a prachem, nechť obec
naléhavě žádá o vyasfaltování silnice před školní budo-
vou.” 

Stavělo se od půlky května přes celé prázdniny a ještě
měsíc navíc. Přestože výuka skončila předčasně 17. červ-
na, slíbené předání budovy začátkem září se zpozdilo
a školní rok tak zahajovali shromážděním pod širým ne-
bem. A to navzdory skutečnosti, že se v obci objevilo ně-
kolik případů záškrtu. Nakonec, po několika letech jedná-
ní, příprav, zmatků a úsilí byla 1. října 1933 přístavba
slavnostně předána. A slouží již téměř osmdesát let. 

Školní kronika v elektronické podobě
Aby byla kronika zpřístupněna veřejnosti a aby byla lépe
chráněna před neočekávanou nepřízní osudu, převádíme
ji na škole do elektronické podoby. V současnou chvíli si

můžete ze školních stránek skola.prerovnl.cz stáhnout zá-
pisy z let 1929–1940. Zatím se sice jedná o pracovní verzi
dokumentu, přesto je bez problémů čitelná. Při čtení do-
poručujeme využít zvětšeného náhledu (obvykle stiskne-
te Ctrl a +).

PŘÍJMY v tis. Kč
daň z příjmů fyzických osob (FO) ze záv. činnosti 1 533
daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 237
daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 130
daň z příjmů právnických osob (PO) 1 637
daň z příjmu PO za obce 117
daň z přidané hodnoty 3 287
poplatky ze znečišťování ovzduší 5
poplatek za likvidaci komunálního odpadu 486
poplatky ze psů 21
poplatek za užívání veřejného prostranství 37
poplatek z ubytovací kapacity 8
poplatek za provozovaný VHP 170
odvod z výtěžku provozování loterií 128
správní poplatky 142
daň z nemovitostí 590
daňové příjmy celkem 8 528
pronájem zemědělských pozemků 68
pitná voda 233
pronájem K + ČOV 50
pronájem rybníka 5
základní škola – pronájem 99
bytové hospodářství – pronájem 105
nebytové hospodářství – pronájem 120
přijaté platby za plyn – byty 97
příjem z pronájmu pozemku – věcné břemeno 10
pronájem pozemků 6
sběr a svoz komunálních odpadů 70
platby za třídění odpadu od Eko-komu 40
úroky z finančních operací 25
nedaňové příjmy celkem 928
Dotace 396,3
Dotace – rekonstrukce ZŠ 13 706
Příjmy celkem 23 558,3

VÝDAJE v tis. Kč
Silnice 135
Provoz veřejné silniční dopravy 214
Pitná voda 234
Odvádění a čištění odpadních vod 1 177
Základní škola 16 658
Školní jídelna 500
Knihovna 19
Kultura 30
Zachování a obnova kulturních památek 65
Ostatní záležitosti kultury 45
Ostatní tělovýchovná činnost 25
Využití volného času dětí 3
Ostatní zájmová činnost 10
Bytové hospodářství 202
Nebytové hospodářství 80
Veřejné osvětlení 154
Pohřebnictví 8
Územní plánování 96
Mikroregion Polabí 22
Územní rozvoj 53
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 70
Sběr a svoz komunálních odpadů 725
Péče o vzhled obce 942
Sociální péče 160
Hasiči 104
Obecní zastupitelstvo 907
Správa 1 466
Pojištění 65
Daň za obec 117
výdaje celkem 24 286
Příjmy obce 23 558,3
Výdaje obce 24 286,0
Rozdíl -727,7

Rozpočet Přerova nad Labem na rok 2010 v tis. Kč
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U nás v Přerově nad Labem proběhla knihovní noc letos
poprvé a podle radostného nadšení dětí věříme, že ne
naposledy. Azyl pro zdárný průběh akce jsme našli v pro-
storách naší mateřské školy, školní jídelny a školní těloc-
vičny.

Pátek 26. 3. 2010 po 17.00 ... Poslední přípravy organi-
zátorů před příchodem dětí... 

Pátek 26. 3. 2010 po 17.45 ... Logo Andersenovi noci
jsme natiskli na samolepky a každý účastník jej dostal
k nalepení na tričko jako “vstupenku“ hned po podpisu
na pamětní arch... i když tam se někteří v tom radostném
očekávání věcí příštích zapomněli podepsat, jak jsme
ráno po přepočítání podpisů zjistili...

Naší Noci se zúčastnilo 41 dětí a 9 organizátorů. Účast-
nily se nejen děti, které již sami čtou, ale i ty ze školky,
které zatím jen příběhy poslouchají a číst se teprve bu-
dou učit. Tomu jsme přizpůsobili i náš hlavní program
v době od 18.00 do 22.00 hodin, i když jak nám průběh
akce ukázal, nadšení z pohádek, čtení a soutěží bylo
u předškoláků stejné jako u těch starších.

Na začátek než jsme se všichni sešli jsme si pěkně s ky-
tarou zazpívali. Pak už jsme si povídali o knížkách, čtení
a knihovnách. Taky jsme si svou donesenou, oblíbenou
nebo právě rozečtenou, knížku zkoušeli sami ilustrovat.
Na další část programu jsme se rozdělili na dvě party –
na malé a ty větší děti. Tedy ne podle výšky, ale podle
věku. V první skupině byli všichni až po druháky. V té
starší od třeťáků po šesťáky. A začalo se soutěžit ... „Hlav-
ně nenapovídat, ruku před pusu“ ... správnou odpověď
musí najít každý sám... Ti menší správné odpovědi hleda-
li v pohádkách. Pro ty větší byla připravena soutěž s tes-
tem na znalosti o Dánsku, zemi H. Ch. Andersena. Ale
aby to nebylo tak těžké a aby se ukázalo jak pozorně děti
čtou, bylo možné si správné odpovědi najít v textu infor-
mačních letáčků, důmyslně rozvěšených na různých mís-
tech školy.

Noc s Andersenem
Alena Bakošová

Fotografie: Irena G
regárková

Fotografie: Josef G
regárek

Ze soutěží nám vyhládlo a tak bylo potřeba doplnit síly
dobrou svačinkou. Buchty, jablíčka, popcorn a také něco
k pití, to vše přišlo vhod.

Po svačině jsme se zase rozdělili. Menší poslouchali po-
hádku „O ošklivém káčátku“ a ty starší „O ledové králov-
ně“ – pouštěli jsme si je z CD, namluvené tak, jak je kdy-
si nahráli v Českém rozhlasu známí čeští herci. Museli
jsme pořádně poslouchat, protože pak na to téma byla
další soutěž: Namalovat pro tu druhou skupinu obrázky
z poslouchané pohádky. A aby to měly starší děti těžší,
malovaly pohádku společně jako komiks – i s těmi „bubli-
nami“! 

Pátek 26. 3. 2010 po 22.00 ... Loučíme se s těmi, co ne-
budou spát v naší knihovně ...

Než přišlo čtení na dobrou noc, tak jsme si museli při-
pravit své knihovní pelíšky. Ve čtení se v obou místnos-
tech střídali organizátoři... byla mezi nimi i paní ředitelka
z naší školy... četli jsme si nejen česky, ale i ve slovenštině.
Jedna z organizátorek byla rodilá Slovenka a tak nám čet-
la slovensky vydané pohádky. Byla to hotová hádanka po-
znat některá slova ve slovenštině, když se česky třeba i ta-
kové brambory jmenují jinak. Taky jsme si přečetli ukázku
z Lichožroutů a mnozí přiznali, že s nimi mají své zkuše-
nosti – nejčastěji po návratu z tábora... a četli jsme si ješ-
tě po půlnoci, i když někteří z nás již během poslouchání
pomalu a jistě usínali...

Taky jsme se mezitím postupně prostřídali na chatu
s ostatními knihovnami. 

Ráno v sobotu 27. 3. 2010 jsme sbalili své spacáky
a před snídaní jsme si dokonce udělali protahovací roz-
cvičku (alespoň někteří z účastníků). Ještě během snída-
ně někteří dokončovali své ilustrace... a protože celou
akci jsme absolvovali s plným nasazením, tak ani snídani
jsme neošidili, vánočku k čaji nám nestíhali ani krájet. No
a pak už si začali chodit rodiče pro své „čtenáře“ a tím
byla naše první Andersenova noc s knížkami u konce. 

Andělská zábava V neděli 6. 12. 2009 se konala Anděl-
ská zábava. Pro děti připravily maminky dětem nejen dis-
kotéku, hry a soutěže, ale i soutěž pro dospělé o nejchut-
nější štrúdl. Vítězem soutěže se stala se svým vynikajícím
štrúdlem pí Vojáčková.
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AAnngglliiččttiinnaa pprroo nneejjmmeennššíí
Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem. Asi až tak důkladně to pořekadlo v praxi uplatňovat nemusíme. Ale snad už větši-
na lidí věří tomu, že ovládat alespoň jeden cizí jazyk dobře je výhodou a stále častěji i nutností. A čím dříve se s výukou
začne tím lépe. Malým dětem se učí slovíčka i výslovnost mnohem snadněji než dospělým. „Angličtina od 1. třídy“ může
být i předvolebním heslem, jak ukazují nyní politické plakáty třeba v Praze. 
Co se děti naučí před vstupem do základní školy, jim už z té hlavičky jen tak snadno nevypadne. Proto je výborné, že již
třetí školní rok probíhá výuka angličtiny také v místní mateřské škole. Přes některé počáteční obavy pedagogů, že to bude
pro rodiče cenově neúnosné, pro lektory neatraktivní na dojíždění a vhodné tak maximálně pro děti těsně před nástupem
do 1. třídy, dokazuje lektorka z Lysé nad Labem pravý opak. V tomto školním roce už byl zájem o angličtinu tak velký, že
se děti musely rozdělit do dvou skupin. A i ty nejmenší děti skvěle zvládají spoustu slovíček, recitují, baví se. 
Proto bude výborné, pokud se podaří paní ředitelce Hruškové naplnit její záměr z otevřeného dopisu. Plánuje zavést vý-
uku angličtiny již od 1. třídy. To by umožnilo nejen pokračování nabytých znalostí ze školky, ale také co nejrychlejší od-
straňování rozdílů dětem, které se angličtinu začnou učit teprve ve škole. A co vy dospěláci? Rozumíte svým dětem, když
na vás začnou mluvit anglicky? (Darina Kocsisová)

HHrraavvéé ccvviiččeenníí pprroo ppřřeeddšškkoolláákkyy
Spousta rodičů vozí své předškolní děti na kroužky do okolních měst. Proč má ale několik rodičů jezdit několika auty, když
může jeden lektor dorazit do Přerova? Ušetří se tím čas, peníze a koneckonců to má pozitivní dopad i na přírodu. Příkla-
dem může být pohybové cvičení pro děti ve věku 2–6 let, které se koná v pátek odpoledne v tělocvičně místní ZŠ. Lektor-
ka, která vede několik takových kroužků v mateřském centru Parníček v Lysé nad Labem, byla ochotna začít dojíždět
i k nám do Přerova n. L.
A tak se od 5. 11. 2009 schází několik dětí v odpoledních hodinách, aby si společně zpestřily páteční odpoledne skupino-
vým cvičením. Zejména v období nevlídného zimního počasí a krátkých dnů je určitě příležitost dalšího pohybu zdraví
prospěšná. Děti mají možnost se na kroužku seznámit s různými cvičebními pomůckami a náčiním, která jsou v tělocvičně
k dispozici, nebo, které lektorka vozí s sebou. Děti si nejen zlepšují své pohybové dovednosti, ale navíc obohacují i slovní
zásobu díky říkadlům, písničkám a básničkám.
Návštěva kroužku se nijak neváže na předchozí docházku. Pokud jste tedy ještě nebyli a máte chuť nebo jste jen zvědaví,
přijďte si to s dětmi do konce dubna vyzkoušet. A nevíte náhodou o někom, kdy by takhle mohl vyučovat přímo v Přerově
třeba hru na zobcovou flétnu nebo vést jiné kroužky? Zájem mezi rodiči o kroužky tady bezesporu je, což dokládá hojná
návštěvnost kroužků přímo v MŠ. (Darina Kocsisová)


