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Dny evropského kulturního dědictví v zámku Krátkodobě otevřený zámek v naší
obci přilákal za dva dny přes 2000 návštěvníků. Doufejme, že už brzy najde tato
budova důstojné využití. Naše obec podporuje záměr Středočeského kraje, který
má v plánu zámek koupit a vytvořit zde další expozici Polabského muzea. Více naj-
dete uvnitř tohoto čísla na straně 11.

Vítání nových občánků  V neděli 7. června 2009 se proměnila Bednárna místního
skanzenu v obřadní síň, kde bylo slavnostně uvítáno 18 nových občánků naší obce.
V Přerově nad Labem se narodilo 20 dětí (od května 2008 do dubna 2009). Nej-
mladší obyvatele Přerova nad Labem uvítal starosta obce Petr Baumruk společně
s místostarostkou Irenou Gregárkovou. Obřad přišli zpestřit žáci základní školy
s paní učitelkou Kolenskou. Milé a veselé vystoupení dětí se libilo dětem, rodičům
i dalším hostům. Na závěr se rodiče podepsali do pamětní knihy a na památku dos-
tali pamětní list a knihu pro děti. Poděkování patří Daně Matějčkové a zaměstnan-
cům skanzenu, kteří ochotně pomohli se zajištěním této krásné akce. Viz strana 4.
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UUssnneesseenníí zz vveeřřeejjnnééhhoo zzaasseeddáánníí
zzaassttuuppiitteellssttvvaa oobbccee PPřřeerroovv nnaadd LLaabbeemm 
pprroo vvoolleebbnníí oobbddoobbíí 22000066 aažž 22001100
kkoonnaannééhhoo ddnnee 2244.. 66.. 22000099 vvee šškkoollnníí jjííddeellnněě
vv PPřřeerroovvěě nnaadd LLaabbeemm oodd 1199..0000 hhoodd..

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

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
52. návrhový výbor ve složení p. Vašát, 
p. Jaksch, pí Bakošová a ověřovatele zápisu
– pí Gregárková, p. Vašát
5533.. rozpočtový výhled na rok 2009 až 2010 
5544.. příspěvek na letní tábor pro Jiřího
Dušku ve výši 3000 Kč
5555.. rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 
5566.. záměr rekonstrukce bytu č. p. 38 za
účelem získání bytu pro nového učitele –
výhledově krizový byt
5577.. zadání zadávacího projektu pro výběr
zhotovitele na skupinový vodovod
5588.. návrh darovací smlouvy pana Bočka
5599.. smlouvu o zřízení zpoplatněného
věcného břemene pro pana Kačírka 
v částce 1750 Kč 
6600.. smlouvy č. IP -12-6000576/001 
a č. IV-12-6004912/02 a č. IV-12-
6002432/001 o zřízení zpoplatněného
věcného břemene ČEZ Distribuce 
6611.. změnu úředních hodin České pošty 
v Přerově nad Labem
6622.. dohodu o partnerství k projektu
Technologická centra a elektronické spisové
služby mezi Městem Lysá nad Labem 
a Obcí Přerov nad Labem 
6633.. záměr podat žádost o přidělení dotace
z programu FROM v podzimním kole na
rekonstrukci zdravotního střediska a z
programu Ministerstva pro místní rozvoj
žádost o dotaci na projekt Územní plán
6644.. ohlášení stavby RD pana Kříže na 
p. č. 1180/2 a umístění vjezdu na pozemek
65. rekonstrukci RD manželů Fialových 
č.p. 190 
66. výstavbu RD a doprovodných staveb na
pozemku p. č. 1265/5
67. s výstavbou RD na pozemku p. č.
1180/8 s podmínkou, že obec nebude
investorem místní komunikace k této stavbě
68. Závěrečný účet obce za rok 2008 
s vyjádřením „s výhradou“. 
Při přezkoumání hospodaření Obce Přerov
nad Labem za rok 2008 bylo zjištěno:
porušení §4 odst. 4 a 5, zák. č. 250/2000
Sb., o pravidlech hospodaření ÚSC, neboť:
„není zřejmé, zda byl rozpočet roku 2008
schválen jako vyrovnaný, přebytkový 
nebo schodkový, z jeho návrhu je zřejmé,
že byl schodkový, není uvedeno, čím 
bude vzniklý schodek kryt“.
Zastupitelstvo obce přijalo toto nápravné
opatření: Rozpočet roku 2009 byl již
schválen jako přebytkový. To znamená, 
že náprava byla již v roce 2009 zjednána.
Při schvalování usnesení z jednání
zastupitelstva obce bude bod o schválení

rozpočtu definován dle zákona č. 250/2000
Sb. Rozpočet bude vypracovávat správce
rozpočtu Ing. Matějčková. Za správnost
usnesení zodpovídá starosta. 

• bere na vědomí a souhlasí:
69. s jmenováním zapisovatelky paní
Miroslavy Trbuškové
70. s informací o plnění úkolů z minulého
zasedání
71. s postupem prací na projektu
vodovodu
72. s informací o záměru firmy F. Jampílek
na těžbu štěrkopísku v lokalitě Pastva
73. s informací o připravovaných akcích –
podané žádosti o dotace 
74. s informací o ZŠ a MŠ

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 3. 8. 2009 na obecním
úřadě od 17.00.

Přítomni: p. Baumruk, pí Gregárková, 
pí Trbušková, pí Jarešová, p. Červák, 
p. Kolenský
Omluven: p. Vašát

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
75. návrhový výbor ve složen p.Červák, 
pí Gregárková, p. Kolenský a ověřovatele
zápisu – p. Červák, pí Gregárková
76. poskytnutí příspěvku na podtlakovou
kanalizaci pro paní Lindu Čmejlovou 
č. p. 245 ve výši 5000 Kč
77. příspěvek na spolufinancování
vícenákladů na provoz linky 230411 
ve výši 3692 Kč
78. přijetí dotace a uzavření smlouvy 
z fondu obnovy drobných kulturních
památek Středočeského kraje ve výši 
23 000 Kč na rekonstrukci božích muk 
na Vrších
79. přijetí dotace a uzavření smlouvy 
o projektu Moderní škola na venkově 
– rekonstrukce ZŠ v Přerově nad Labem –
reg. č. CZ.1.15/3.3.00/24/00468
80. spolufinancování projektu Moderní
škola na venkově – rekonstrukce ZŠ 
v Přerově nad Labem – reg. č. CZ.1.15/
3.3.00/24/00468 z rozpočtu obce ve výši
celkových nákladů 16 999 245 Kč. Schvaluje
vyčlenění částky 3 995 640 Kč, odpovídající
25 % celkových způsobilých výdajů na
projekt z rozpočtu obce na předfinancování
projektu.
81. výběrové řízení – výběr dodavatele 
a smlouvu o dílo na opravu části
komunikace v ulici u Bombéru
82. rozpočtové opatření č. 4 – příloha č. 1
83. udělení předchozího souhlasu 
s přijetím peněžitého daru účelově
neurčeného ve smyslu §39b odst. 1 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění, 
ve výši 4000 Kč

• bere na vědomí a souhlasí:
24. se jmenováním zapisovatelky paní
Dany Matějčkové

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 23. 9. 2009 ve školní
jídelně od 19.00.

Přítomni: p. Baumruk, p. Červák, p. Vašát, 
pí Gregárková, pí Jarešová, pí Trbušková
Omluven: p. Kolenský

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
85. návrhový výbor ve složení – p. Červák,
pí Gregárková, pí Bakošová a ověřovatele
zápisu – p. Vašát, pí Gregárková
86. Dodatek ke smlouvě o vícenákladech
opravy části cesty u Bombéru v novém
návrhu zastupitelstva zaslaném provádějící
firmě 
87. příspěvek na Zpravodaj Polabského
muzea výši 2000 Kč
88. rozpočtové opatření č. 5
Nedaňové příjmy zvýšeny o:
dotace od Středočeského kraje na 
kalovou koncovku   612 946 Kč
Výdaje zvýšeny o:
příspěvek na Polabský zpravodaj   2000 Kč
Komunikace u Bomberu – vícenáklady
50 000 Kč
89. bezúplatný převod pozemků PK 
č. 1378/3 o výměře 391 m2 , 1508 o výměře
1037 m2 a 1509/1 o výměře 172 m2

v k.ú. Přerov nad Labem ze státu na obec
90. záměr prodat část pozemku 
p. č. 1866/5 manželům Dovalilovým –
zaměření, převod a kupní smlouvu 
zajistí kupující 
91. změnu výše nájemného v obecních
bytech pro rok 2010 na 33,74 Kč/m2.
Výjimku pro učitele v pracovním poměru 
v ZŠ, MŠ – snížení na 50 %.
92. žádost o udělení výjimky z nejnižšího
počtu žáků 
93. udělení trvalého předchozího souhlasu
pro přijímání peněžitých darů účelově
neurčeného ve smyslu zák. č. 250/2000 Sb.
§39b odst. 1, o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění na
jeden školní rok
94. smlouvu č. 3036/ŽP/2009 o poskytnutí
dotace z Fondu životního prostředí
Středočeského kraje na vybudování kalové
koncovky ČOV Přerov nad Labem
95. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. IV – 12 – 600425/
1V5001 – p. č. 1164/16, 1164/18 k. ú.
Přerov nad Labem
96. záměr vyměnit část pozemku p. č. 33/1 
97. záměr nově prodat nemovitost č. p. 16
98. žádost paní Pavlíny Jungrové 
o vybudování kanalizační a plynové
přípojky k nově budované nemovitosti na
p. č. 81/15 za stávajících podmínek obce

Usnesení zastupitelstva 
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• bere na vědomí a souhlasí:
99. se jmenováním zapisovatelky paní
Mirky Trbuškové
100. odstoupení od koupě nemovitosti 
č. p. 16 zájemcem
101. informaci o vyhodnocení finančního
auditu v MŠ a ZŠ Přerov nad Labem 
102. s ústní informací o výsledku školní
inspekce ZŠ a MŠ Přerov nad Labem, 
která proběhla v září 2009

• neessoouuhhllaassíí::
103. s předloženým rozpočtem vícenákladů
z vyúčtování provádějící firmy
104. s nabídkou autodopravy SAHITI
105. s odprodejem části pozemku 1866/2
p. Petru Hulanovi
106. s přemístěním kontejnerů na tříděný
odpad od č.p. 159
107. s vybudováním zpevněného 
chodníku u Obecního úřadu k ordinaci
MUDr. Tajovské v zámkové dlažbě v ceně
75 000 Kč.
108. s návrhem OZV na pojmenování
veřejných prostranství
109. s žádostí pana F. Skořepy na pronájem
pozemku před č. p. 219
110. s žádostí o poskytnutí prostoru pro
inzerci na webových stránkách obce

• ukládá:
111. starostovi a předsedovi finančního
výboru dořešit dodatek smlouvy 
o vícenákladech opravy komunikace 
u Bombéru 
112. starostovi odpovědět na žádost 
o přemístění kontejnerů od č. p. 159
113. starostovi vyzvat pana Skořepu 
k úklidu pozemku před č p. 219
114. zastupitelstvu dostavit se na poradu
dne 24. 9. 2009 v 17.00 hodin za účelem
projednání postupu řešení doporučení 
z auditu ZŠ a MŠ Přerov nad Labem
115. paní ředitelce přednést na
prosincovém zasedání zprávu o krocích,
které podnikla pro zvýšení počtu žáků
116. starostovi na dalším veřejném
zasedání informovat o ceně auditu 
a ověříl, zda bylo schváleno příslušné
rozpočtové opatření

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 7. 10. 2009 ve školní
jídelně od 17.00.

Přítomni: p. Baumruk, p. Červák, p. Vašát, 
pí Gregárková, pí Jarešová, pí Trbušková, 
p. Kolenský
Omluven: –

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
117. návrhový výbor ve složení 
pí Trbušková, pí Gregárková, p. Kolenský,
ověřovatelé zápisu – p. Vašát, p. Červák 
118. postup při realizaci doporučení
finančních auditů, inspekcí ČŠI 
a nadřízených orgánů středočeského
krajského úřadu a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ve věci řešení
problémů v ZŠ a MŠ Přerov nad Labem,
okr. Nymburk

119. zřízení příspěvkové organizace
Základní a mateřská škola Přerov nad
Labem k 1. 1. 2010. Vznikající subjekt
přebírá práva a povinnosti včetně
pracovněprávních k zaměstnancům od
rušené organizace Základní a mateřská
škola Přerov nad Labem, okres Nymburk, 
v části základní a mateřská škola 
120. zřízení příspěvkové organizace 
Školní jídelna a vyvařovna při Základní 
a mateřské škole Přerov nad Labem 
k 1. 1. 2010. Vznikající subjekt přebírá práva
a povinnosti včetně pracovněprávních 
k zaměstnancům od rušené organizace
Základní a mateřská škola Přerov nad
Labem, okres Nymburk, v části jídelna 
121. zrušení příspěvkové organizace
Základní a mateřská škola Přerov nad
Labem, okres Nymburk k 31. 12. 2009 
122. vyhlášení konkurzního řízení na
ředitele příspěvkové organizace Základní 
a mateřská škola Přerov nad Labem
123. vyhlášení konkurzního řízení na
ředitele příspěvkové organizace Školní
jídelna a vyvařovna při Základní a mateřské
škole Přerov nad Labem 
124. výši úhrady za prodej části pozemku 
p. č. 1866/5 v hodnotě 500 Kč/m2

s podmínkou, že kupující zajistí veškeré
potřebné úkony, zejména zaměření,
oddělení, návrh kupní smlouvy a převod 
se zápisem do KN a uhradí kupní cenu 
na účet prodávajícího před podpisem
smlouvy.

• bere na vědomí a souhlasí:
125. se jmenováním zapisovatelky paní
Dany Matějčkové

• ukládá:
126. starostovi odpovědět na petici občanů
předanou dne 7. 10. 2009
127. starostovi odpovědět panu Benešovi
ml. na jeho dotaz – jaké budou
ekonomické náklady zrušení příspěvkové
organizace Základní škola a zřízení dvou
nových příspěvkových organizací

Říjen 2009
• 25. 10.  Divadlo O neposlušných
kůzlátkách, hraje legendrní soubor: 
Buchty a Loutky. Pořádá: Mateřské
centrum, Taneční sál U Kotápišů od 16.00.
• 31. 10.  Haloweenská párty. 
Pořádají: Maminky dětem, Taneční sál 
U Kotápišů od 15.00.

Listopad 2009
• 7. 11. Vystoupení souborů Dykyta 
a Skanzen Plzeň a lidová zábava 
Aby nás Pánbůh miloval. 
Pořádá: DYKYTA, Taneční sál U Kotápišů 
od 19.00. 
• 14. 11.  Posvícenská zábava, pořádá: 
Sbor dobrovolných hasičů Přerov nad
Labem, Taneční sál U Kotápišů od 20.00.
• 15. 11. Posvícení 
• 29. 11.  Tradiční vánoční výstava Lidové
Vánoce v Polabí se v Polabském
národopisném muzeu – skanzenu
uskuteční v termínu od 28. 11. do 
30. 12. 2009. 

Prosinec 2009
• 19. 12.  Vánoční koncert, pořádá: 
Dykyta, Taneční sál U Kotápišů 

Leden 2010
• 16. 1.  Hasičský ples, pořádá: Sbor
dobrovolných hasičů Přerov nad Labem,
Taneční sál U Kotápišů od 20.00.
• 23. 1.  Myslivecký bál, pořádá:
Myslivecké sdružení, Taneční sál 
U Kotápišů od 19.00.

Únor 2010
• 6. 2.  Masopustní průvod obcí, pořádá:
TJ Sokol Přerov nad Labem.
• 13. 2.  Masopustní zábava, pořádá: 
TJ Sokol Přerov nad Labem, Taneční sál 
U Kotápišů od 20.00.
20. 2.  Dětský maškarní bál, pořádají:
„Maminky dětem“, Taneční sál U Kotápišů
od 15.00.

Kulturní kalendář

Fotografie: Tom
áš G

regárek
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Fotografie z akcí v Přerově nad Labem

Fotografie: Joseef G
regárek

Fotografie: Joseef G
regárek

Fotografie: Tom
áš G

regárek

Fotografie: Tom
áš G

regárek
Vítání nových občánků v Přerově nad Labem V neděli 7. června 2009 byli v Bednárně přivítáni tito občánci: Jana Brožo-
vá (červenec 2008), Eliška Čepičková (srpen 2008), Kamila Dospíšilová (leden 2009), Magdaléna Franke (říjen 2008), Ši-
mon Geleta (květen 2008), Štefan Geleta (květen 2008), Michala Jarolímová (prosinec 2008), Radek Martínek (leden
2009), Tereza Pánková (březen 2009), Karolína Svobodová (říjen 2008), Jan Šebesta (listopad 2008), Jan Tomášek (listo-
pad 2008), Anežka Trbušková (březen 2009), Magdaléna Trojková (říjen 2008), Marek Vedral (únor 2009), Petr Vojáček
(červen 2008), Kateřina Zemanová (listopad 2008), Filip Zich (říjen 2008).

Loučení s prázdninami  V neděli 30. 8. jsme se v Přerově nad Labem rozloučili společně s dětmi a rodiči s letošními letní-
mi prázdninami. Celou akci na Zámecké zahradě provázelo kouzelné babí léto. Pro děti připravily místní mamínky s po-
mocí místní mládeže odpoledne plné her a soutěží. V letošním roce byly novinkou trampolína, kriket a výroba indiánských
čelenek. Děti dostaly i pár vědomostních otázek na které s radostí odpovídaly. Dětem přejeme v nadcházejícím školním
roce mnoho úspěchů. Maminky dětem.

Fotografie: Josef G
regárek

Fotografie: Josef G
regárek

Dva snímky z návštěvy zámku v Přerově nad Labem během Dnů evropského kulturního dědictví.
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Dětské hřiště otevřeno po celý rok
Na žádost rodičů bude dětské hřiště na zámecké zahradě
otevřeno i v podzimních a zimních měsících, kdy bude
zkrácena provozní doba od 8.00 do 17.00. Žádáme o do-
držování provozního řádu.

Pomožte s úklidem listí na dětském hřišti
Prosíme rodiče, aby pomohli s úklidem listí, hrábě najde-
te u domečku. 

Nové dětské prvky v parčíku Pod Hůrou
Poděkování patří manželům Kocsisovým za zakoupení
dětských prvků do parčíku pod Hůrou, které dělají radost
malým i větším dětem. Manželé Kocsisovy je věnovali
obci Přerov nad Labem, která zajistila jejich instalaci díky
panu Průšovi a paní Dovalilové.

Kostel sv. Vojtěcha zpřístupněn veřejnosti
Na jaře letošního roku byla do kostela sv. Vojtěcha vyro-
bena a osazena replika barokní mříže z dotace Středočes-
kého kraje. Díky nové mříži je kostel zpřístupněn nepravi-
delně za příznivého počasí

Sbírka na opravu kostela
V září zahájila Římskokatolická farnost Čelákovice ve
spolupráci s Obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu
kostela. Vybrané peníze budou určeny na opravu střechy
a fasády. K 16. 10. 2009 bylo vybráno 3780 Kč. Děkujeme
za Váš příspěvek.

Svoz organického odpadu – podzim 2009
Termíny: pondělí dopoledne 19. 10., 26. 10., 2. 11., 9. 11.,
23. 11. 2009. Svoz nebude po Posvícení – tj. 16. 11. 2009.
Pytle na organický odpad si můžete vyzvednout u budo-
vy obecního úřadu u kontejnerů na tříděný odpad od
pátku 16. 10. 2009 (počet pytlů je omezen). Pytle s orga-
nickým odpadem umístěte před Vaše domy. Do pytlů je
možno dát listí a drobné zbytky rostlin (ne větve – z pyt-
lů se špatně vysypávají). Organický odpad nesmí obsa-
hovat plasty, kameny a stavební suť. Pytle nesmí přesáh-
nout hmotnost 20 kg z důvodu snažší manipulace při na-
kládání a vykládání.

Oznámení veřejného projednání konceptu územního
plánu Přerov nad Labem a vyhodnocení vlivu konceptu
na životní prostředí
Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad jako úřad
územního plánování příslušný dle §6 zák. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), na základě zadání územního plánu zajistil v soula-
du s §48 odst. 1 stavebního zákona zpracování konceptu
územního plánu Přerov nad Labem, jehož součástí je
i Vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu Přerov
nad Labem na životní prostředí. Pořizovatel v souladu
s §48 odst. 2 stavebního zákona oznamuje, že veřejné
projednání Konceptu spojené s výkladem zpracovatele
územního plánu a projednání Vyhodnocení vlivů kon-
ceptu územního plánu Přerov nad Labem na životní pro-

středí se koná ve středu dne 4. 11. 2009 v 17. 00 hodin
se schůzkou pozvaných ve školní jídelně v Přerově nad
Labem. Do 15 dnů ode dne veřejného projednání může
každý uplatnit své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a za-
stavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své ná-
mitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám
se nepřihlíží.
Koncept územního plánu Přerov nad Labem včetně Vy-
hodnocení vlivů konceptu územního plánu Přerov nad
Labem na životní prostředí je vystaven k nahlédnutí u po-
řizovatele a na Obecním úřadu v Přerově nad Labem po
dobu 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky. Textová část
konceptu územního plánu a Vyhodnocení vlivů koncep-
tu územního plánu na životní prostředí jsou zveřejněny
na na: http://www.mestolysa.cz/odbory/stavebni-urad/
informace/uzemni-planovani/prerov-koncept-up.

Paroplynová elektrárna u Záluží?
Na začátku léta letošního roku jednalo zastupitelstvo sou-
sedního Mochova o plánu společnosti RWE na výstavbu
paroplynové elektrárny na území jejich obce. Před několi-
ka týdny vyšly najevo podrobnosti připravovaného pro-
jektu: plánovaná elektrárna, která bude spalovat zemní
plyn, bude umístěna vedle trafostanice Čechy-Střed za
mochovskou železniční tratí. Trafostanice stojí při silnici
611 (Poděbradská) mezi obcemi Mochov a Čelákovice-
Záluží. Elektrárna má mít instalovaný výkon 850 MW, což
je strovnatelné s výkonem jednoho bloku jaderné elek-
trárny Temelín. Výrobní areál by měl rozlohu 200×300 m
a jeho výstavba by trvala 2–5 let. Vedení obce se bude
snažit získat více informací o tomto záměru a poté se roz-
hodneme, jak se k její výstavbě postavíme.

5. přerovská drakiáda
Sobotní odpoledne se neslo v Přerově nad Labem ve zna-
mení 5. přerovské drakiády. Ta se konala na poli Na Vr-
ších, kam dorazilo přes sedm desítek účastníků – dětí, ro-
dičů i prarodičů. S sebou si většina z nich přinesla draky,
které čekal těžký úkol – vznést se alespoň na chvíli v té-
měř bezvětrném počasí. Několik draků, kteří se dostali
vzhůru díky velké snaze účastníků, nakonec zdobilo oblo-
hu. Všichni odcházeli s účastnickým listem a pár dětí si
odneslo zasloužené diplomy a medaile. Už teď se těšíme
na příští rok. Pořádaly Maminky dětem.

30. let volejbalového oddílu „Sokolíci“ v Přerově n. L.
16. května se uskutečnila oslava 30. výročí od založení vo-
lejbalového oddílu v Přerově. Volejbalisté sehráli mistrov-
ské utkání okresního přeboru proti Loučeni. Poté si zahrá-
la „Stará garda“ proti „mladým“. Po odehrání zápasů se
slavilo a vzpomínalo v hospůdce Na hřišti.

Divadlo O neposlušných kůzlátkách
Srděčně vás zveme na divadelní představení O neposluš-
ných kůzlátkách – v neděli 25. října 2009 od 16.00 hodin
v sále U Kotápišů v Přerově nad Labem. Hraje legendární

Zprávy z Přerova nad Labem
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soubor Buchty a Loutky. Vstupné dobrovolné – výtěžek
bude věnován na nákup hraček na dětské hřiště na Zá-
mecké zahradě. Pořádá Mateřské centrum Přerováček za
finanční podpory Obecního úřadu.

Poděkování za péči o stromy u kapličky sv. Vojtěcha
Děkujeme všem občanům, kteří pomohli zalévat během
suchého léta stromy u kapličky sv. Vojtěcha. Bez vaší po-

Rekonstrukce budovy TJ Sokol  
Tělovýchovná jednota Sokol Přerov nad Labem zažádala
v roce 2008 středočeský krajský úřad, odbor tělovýchovy
a sportu, o dotaci na zateplení budovy TJ Sokol. V letoš-
ním roce TJ Sokol Přerov nad Labem obdržel od krajského
úřadu dotaci ve výši 248 000 Kč. S finanční pomocí obec-
ního úřadu Přerov nad Labem 124 000 Kč a TJ Sokolu Pře-
rov nad Labem 109 000 Kč jsme celkovou částku použili
na částečnou výměnu oken a na zateplení stropů na po-
kojích v budově TJ Sokol Přerov nad Labem. Děkujeme
všem za přidělení dotací a darů. (Jan Kolenský)

moci by zejména hrušně nad kapličkou nedokázaly přežít
letošní léto bez deště.
Včelaři – POZOR!
Středočeský krajský úřad, odbor životního prostředí, na-
bízí pro fyzické osoby a spolky dotaci na vybavení pro za-
čínající včelaře ve výši 10 000 až 50 000 Kč. Bližší infor-
mace obdržíte na obecním úřadu. Uzávěrka dotačního ří-
zení je na konci října 2009.

Zprávy z Přerova nad Labem

Fotografie: Tom
áš G

regárek

Oprava části cesty k Bombéru
Dlouho kritizovaný stav komunikace mezi č. p. 400 a pen-
zionem Bombér vedl zastupitelstvo obce k rozhodnutí,
opravit část nejvíce používanou a nejvíce poškozenou na
náklady obce. I přes předběžný odhad, že podklad pod
poničeným živičným povrchem nebude kvalitní, byla
skutečnost překvapivá. Podklad nebyl žádný. To zname-
ná, že živičná vrstva byla položena přímo na vrstvu zemi-
ny. Obecní zastupitelstvo vybralo pro opravu zhotovitel-
skou firmu, která nabídla nejnižší cenu, nejkratší termín
realizace a technologii umožňující značnou variabilitu při
postupu stavby.

To se ukázalo jako klíčové. Stavební firma po odstraně-
ní vrchní živičné vrstvy a zjištění, že chybí jakýkoliv pod-
klad, operativně navrhla zpevnění podkladu použitím
geotextilie a vrstvy zhutněného štěrku. Následně zhotovi-
la vrstvu podkladního betonu a povrch je zhotoven z ma-
sivní zámkové dlažby. I přes značné potíže s nerovnostmi
terénu, s různou šířkou komunikace je výsledek velmi
pěkný. Navíc firma provedla na straně s nižší výškou dre-
nážní zakončení, které odvede povrchovou vodu z komu-
nikace. Při realizaci stavby zhotovitel částečně upravil
v prodloužení ulice i polní cestu tak, že vznikla nouzová
obchvatová komunikace.

Pevně věříme, že obyvatelé Přerova nad Labem bydlící
v místě opravené komunikace si ji budou chránit, aby do-
bře sloužila k jejich spokojenosti. 

V blízké budoucnosti připravujeme projekt na opravu
ulice na Pískách. Na tuto akci budeme žádat o dotaci. Na
jejím získání záleží realizace. 

Petr Baumruk

Fotografie: Tom
áš G

regárek
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V průběhu měsíce března 2009 byla zahájena rekonstruk-
ce střechy obecního úřadu. I přes nepřidělení dotace na
tuto akci se zastupitelstvo rozhodlo realizovat opravu,
protože technický stav střechy nebyl dobrý. Po výběro-
vém řízení byla uzavřena smlouva o díle s firmou Miros-
lav Lepka. Po započetí prací bylo zjištěno značné poško-
zení konstrukce střechy přesahující předpokládaný roz-
sah. Odborný technický dozor stavby provedl posouzení
a stanovil nové položkové výměry pro dodatek smlouvy.
Zhotovitelská firma přes nepříznivé povětrnostní pod-
mínky dodržela termíny realizace a navíc provedla odvo-
dnění objektu zavedením střešních okapových svodů do
trativodů. To přispělo k snížení vlhkosti sklepa.

Celkově potvrdili odborníci, že oprava byla provedena
kvalitně a dá se říci, „za pět minut dvanáct“. Její odklad
by mohl znamenat, že by došlo k dalším škodám na ob-
jektu. Kolemjdoucí potvrzují, že se jedná o unikátní archi-
tektonický prvek v naší obci a proto nelitujeme značných
finančních prostředků vynaložených na jeho záchranu. 

V současné době je hotov koncept územního plánu obce
Přerov nad Labem a je připraven k veřejnoprávnímu pro-
jednávání – zároveň s tímto konceptem bude projedná-
vána dokumentace SEA (vyhodnocení vlivů územního
plánu na udržitelný rozvoj území).

Veřejné projednávání konceptu územního plánu obce
Přerov nad Labem se uskuteční ve středu 4. listopadu ve
školní jídelně základní školy v Přerově nad Labem; v zá-
konných lhůtách se ke konceptu a k SEA budou moci vy-
jádřit všichni – dotčené orgány státní správy, správci sítí,
občané, majitelé pozemků.

Výsledné souborné stanovisko z veřejnoprávního pro-
jednání bude schváleno zastupitelstvem obce a stane se
výchozím podkladem pro návrh územního plánu Vaší
obce. Návrh územního plánu bude projednán s dotčený-
mi orgány státní správy a podle pokynů, vzešlých z toho-
to projednání, bude vypracován upravený návrh územní-
ho plánu. Tento upravený návrh bude znovu veřejnop-
rávně projednán – proběhne řízení o územním plánu.
(Podrobně je celý proces popsán v §43 až §54 stavebního
zákona – zákona č. 183/2006 Sb.)

Ivan Plicka

Šestá informace o územním plánu

Rekonstrukce střechy obecního úřadu
Petr Baumruk

Vydání stavebního povolení se komplikuje. Stavební říze-
ní je přerušeno do 30. 11. 2009. Do té doby musí Mikro-
region Polabí dodat potřebné podklady. Chybí souhlasy
občanů – majitelů pozemků. Podle slov projektantů opa-
kovaně upomínali občany o podepsání souhlasu. Chybí
1 podpis v Lysé, 1 podpis v Semicích a 16 podpisů v Pře-
rově. U nás je půdní držba velice rozdrobená, někde exis-
tuje tzv. duplicitní vlastnictví, hlavně u cest. Majitelé mají
pak obavy cokoliv podepsat. Dále je potřeba vyhotovit
smlouvy o věcném břemeni mezi Mikroregionem a Povo-
dím Labe na vrt a pozemek na stavbu úpravny vody
a smlouvu o dodávce pitné vody pro zaměstnance Povo-

dí Labe. 12. 10. 2009 proběhlo jednání Mikroregionu Po-
labí – Povodí Labe, kde bylo vše potřebné dohodnuto.
Dále byl problém s povrchem cesty na Hůru s příčnými
kanálky na odvod dešťové vody proti erozi. Povrch cesty
nakonec nebude asfalt, ale přírodní materiál. To jsou asi
veškeré doklady, které jsou potřeba k vydání stavebního
povolení. Je to otázka 2–3 týdnů, v tom asi nebude pro-
blém. Velkou komplikací je, že nestihneme letošní pod-
zimní termín podání žádosti o dotaci ze SZIF. Termín je
do 26. října 2009. Stavební povolení musí být v právní
moci. To se bohužel už nedá stihnout. Tím se nám stavba
vodovodu o rok posouvá.

Vodovod: chybí souhlas 16 majitelů
Vít Vašát, Jakub Jaksch, Ivan Zajíček

Fotografie: Tom
áš G

regárek
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V tomto článku bych rád Vám, občanům Přerova nad La-
bem, vysvětlil rozhodnutí zastupitelstva ve věci základní
školy. Z jakého důvodu jsme se rozhodli zrušit stávající
příspěvkovou organizaci a nahradit ji dvěma novými? 

Obec poskytuje škole dotaci jednak na provoz školy,
dále na režijní náklady spojené se školní jídelnou z důvo-
du nízkého počtu žáků dotuje obec také část mzdových
nákladů.Příspěvková organizace ZŠ a MŠ provozuje ve
svých prostorách školní jídelnu.

Při auditu hospodaření s finančními prostředky a po-
travinami byly zjištěny závažné nedostatky. Kontrolou
hlavních knih byl zjištěn rozdíl mezi tržbami za stravné
a hodnotou potravin. Ve sledovaných letech hodnota po-
travin překročila tržby za stravné od žáků a zaměstnanců. 

Tato situace znamená, že příspěvek byl použit v rozpo-
ru s vyhláškou číslo 84/2005 Sb., o nákladech na závodní
stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích
zřízených územními samosprávnými celky na úhradu po-

travin. Jak vím z předběžných výsledků inspekční činnosti
České školní inspekce je pedagogická činnost na naší ško-
le hodnocena velmi vysoko.

Z toho důvodu jsme se rozhodli oddělit provoz jídelny
od pedagogické činnosti, neboli vytvoření dvou příspěv-
kových organizací, z nichž jedna bude plnit funkci základ-
ní a mateřské školy a druhá funkci školní vyvařovny a jí-
delny.

Změnou struktury školských zařízení v Přerově nad La-
bem se nemění podmínky pro vzdělávání žáků, podmín-
ky pro práci pedagogických ani nepedagogických pra-
covníků a bude zajištěna kontinuita činností. 

Změny ve struktuře školských zařízení by měly zjedno-
dušit a zprůhlednit finanční toky ve vztahu zřizovatele
a příspěvkové organizace a usnadnit jejich kontrolu. Tím
chceme zabránit riziku případného opakování porušo-
vání předpisů a neefektivnímu vynakládání prostředků
obce. 

Zastupitelstvo Přerova nad Labem
schválilo změny

Petr Baumruk

Oznámení Obce Přerov nad Labem – vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ředitelku školy

Obec Přerov nad Labem oznamuje, že vyhlašuje v říjnu 2009 konkurzní řízení na ředitele Základní a mateřské
školy Přerov nad Labem. Předpokládaný termín uskutečnění konkurzu je stanoven na prosinec 2009 s tím, že
termín pro podání přihlášek je 9. listopadu 2009. Očekávaný nástup do funkce po 1. lednu 2010.

Škola v Přerově nad Labem je vesnická škola s dlouholetou tradicí a zahrnuje mateřskou školu se třemi tří-
dami, základní školu v obou stupních a školní družinu. Obec získala v roce 2009 ke svému běžnému rozpočtu
dotaci z regionálního operačního programu na rozsáhlou rekonstrukci školy, která bude probíhat v roce 2010.
Provedení rekonstrukce během školního roku je reálné, neboť základní škola má ve školním roce 2009/2010
dlouhodobě nejnižší počet tříd. V dalších školních letech pak Obec Přerov nad Labem očekává nárůst počtu
žáků a zvyšování počtu tříd i ročníků.

Od kandidátů očekáváme, že budou splňovat nejen kvalifikační a odborné požadavky dle zákona č.
563/2004 Sb., ale dále osobnostní a jiné předpoklady: zkušenosti z oblasti školství, manažerské schopnosti pro
řízení organizace, ekonomické předpoklady pro efektivní zacházení s rozpočtem, flexibilita a odolnost vůči
stresu, zodpovědnost a schopnost vysokého pracovního nasazení, schopnost zvládat operativní řízení a záro-
veň koncepční přístup, dobré komunikační a prezentační schopnosti, iniciativa, ochota dále se vzdělávat,
ochota spolupracovat se zřizovatelem na rozvoji školy, upřímný zájem o žáky, jejich rodiče, pracovníky školy a
dění v obci, schopnost udržet, správně motivovat a posilovat pedagogický sbor školy, zájem zachovat vesnický
ráz školy a přitom zajišťovat i její průběžnou modernizaci, zájem zvyšovat počet žáků a to nejen udržením mís-
tních dětí, ale i získáním žáků z okolí, zájem pracovat na prezentaci školy mezi rodiči i širokou veřejností,
schopnost skloubit při řízení potřeby a zájmy mateřské a základní školy, schopnost úzce a kvalitně spolupraco-
vat s organizací Jídelna a vyvařovna působící ve školní budově, dobré zvládaní Office, zejména Excel a Word.

Obec Přerov nad Labem nabízí: Prestižní funkci v jedné z dominant obce s cca 1000 obyvateli, příjemné pra-
covní prostředí v centru obce, finanční ohodnocení také podle výkonu a plnění úkolů zřizovatele, příležitost
ovlivňovat a zvýšit úroveň prezentace školy na veřejnosti a podílet se na dlouhodobém navyšování využité ka-
pacity základní školy, unikátní možnost podílet se na rekonstrukci budovy školy a možnost ovlivňovat její prů-
běh. Přerov nad Labem je v širokém okolí známý a hojně navštěvovaný zejména kvůli místnímu skanzenu. Na-
bízíme možnost podílet se na kulturním a sportovním dění v obci.

Oficiální vyhlášení konkurzního řízení, kontakty a více informací na Obecním úřadu Přerov nad Labem (tel.
+420 325 565 274, http://www.prerovnl.cz/).
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V přerovském zpravodaji už proběhla zpráva o ustanove-
ní školské rady a že se skládá z devíti členů. Tři byli jme-
novaní zřizovatelem na veřejném zasedání dne 29. dub-
na 2009, tři členky byli zvoleny zákonnými zástupci ne-
zletilých žáků a tři členky zvolili pedagogičtí pracovníci
školy ve volbách dne 7. 5. 2009. 

Ale co má vlastně školská rada na starosti a za co je
zodpovědná? V prvé řadě je její funkce schvalovací – má
na starosti schválení výroční zprávy, znění školního řádu,
hodnocení. Kromě schvalování dále projednává inspekč-
ní zprávy České školní inspekce či se podílí na zpracování
koncepce rozvoje školy. Také se zabývá ekonomickou
stránkou školy – analyzuje návrh rozpočtu školy na příští
rok, navrhuje opatření ke zlepšení jejího hospodaření,
apod. V neposlední radě také může podat podněty
a oznámení řediteli školy, zřizovateli, dalším školským in-
stitucím či orgánům státní správy.

Školská rada ZŠ Přerov nad Labem se za dobu svého tr-
vání, tedy za uplynulých pět měsíců, sešla celkem čtyři-
krát – 25. května, 15. června, 18. srpna a 21. září. Frekven-

ce zasedání byla poměrně značná, uvážíme-li, že zákon
stanovuje zasedání školské rady alespoň dvakrát ročně. 

Na prvním zasedání jsme zvolili předsedkyni a stano-
vili jednací řád. Od druhého zasedání už řešíme záleži-
tosti bezprostředně se týkající naší školy. Diskutovali jsme
závěry 4leté koncepce rozvoje školy, která platila k datu
30. 8. 2009 a připomínkovali koncepci novou, která bude
platit do 31. 8. 2013. Koncepce je na www.prerovnl.cz.
Z jejích cílů jmenujme alespoň zlepšit propagaci školy na
veřejnosti, navýšit počet žáků ve škole, zapojit se do
mezinárodních projektů a hlavně zabezpečit udržitelnost
projektu modernizace školy. 

Poslední zasedání se neslo v duchu schvalování výroč-
ní zprávy Základní školy a mateřské školy Přerov nad La-
bem. 

Co nás, členy školské rady, čeká nadále? Určitě rozbor
hospodaření, analýza dotazníků o spokojenosti se školou,
vyjádřit se k prezentaci školy na internetu a další. O tom,
čím se v následujícím období budeme zabývat, se určitě
dočtete v některém dalším zpravodaji.

Co má na starosti školská rada?
Kateřina Višňovská

Cílem tohoto článku není dát jednoznačnou odpověď,
protože není tak úplně jednoduchá. Ráda bych Vám po-
skytla pouze pár čísel k zamyšlení. Budoucnost školy totiž
závisí mj. na tom, kolik bude mít škola dětí. Snad se shod-
neme na tom, že by jich nemělo být ani moc (aby si ško-
la uchovala svůj vesnický ráz a výhodu nepřecpaných
tříd) ani málo (aby nemusela být zavřena, případně
zmenšena, a aby byla dost velká pro udržení kvalitního
pedagogického sboru), jenom tak akorát. Ale kolik to je? 
Podle informací dostupných na internetu počet dětí

v místní ZŠ již několik let ubývá. To samo o sobě není nic
překvapujícího, protože je to celorepublikový stav. Na
druhou stranu média byla kolem 1. září plná informací,
jak alespoň do 1. tříd nastoupilo letos více dětí. Teda nej-
spíše na mnoha jiných školách, ale ne do té v Přerově nad
Labem. Může se tento trend poklesu zvrátit nebo bude
pokračovat? V souvislosti s úbytkem dětí ubývá i počet
tříd v důsledku slučování dvou ročníků do jedné třídy na
1. stupni nebo proto, že v 5. ročníku končí tak málo dětí,
že není možno pro ně otevřít 6. ročník (na 2. stupni nelze
ročníky slučovat do jedné třídy). Ještě před pár lety bylo
ve škole osm tříd (naplněno všech 9 ročníků), v roce
2006/07 klesl počet na sedm, další rok pak na šest
a v tomto školním roce je jich jen pět.

Co všechno ovlivní, kolik dětí bude v místí ZŠ třeba za
tři roky, tj. ve školním roce 2012/13? V prvé řadě je potře-
ba vzít do úvahy, že přes 10 dětí z 68, které v současnosti
navštěvují místní školu, z ní odejde v následujících 3 le-
tech kvůli normálnímu ukončení základní docházky. Na-
opak do školy může v následujících letech 2010 až 2012
přibýt přes 40 dětí, které se narodily v letech 2003–2006
a navštěvují místní MŠ. Přejdou všechny do místní ZŠ?
Nebude se opakovat situace z června 2009, kdy na besíd-
ce MŠ se loučilo 7 školáčků a z nich pouze 2 zůstanou
v Přerově nad Labem? 

Skóre vypadá přesto pozitivně, nesmíme však zapome-
nout, že školáci neodcházejí ze školy jenom z devátého

Na čem závisí budoucnost školy?
Darina Kocsisová
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Počty tříd a ročníků v ZŠ Přerov n. L.

Sloupce udávají počet tříd na prvním a druhém stupni, šedá lin-
ka počet ročníků celkem. Ročníků může být maximálně 9, sku-
tečný počet je podle toho, jestli je v ročníku aspoň jedno dítě.
Počet tříd může být menší než počet ročníků, pokud jsou žáci na
1. stupni spojeni ze dvou ročníků do jedné třídy. 
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ročníku, ale často také z pátého. Z posledních třech škol-
ních let je vidět, že nejde o malé číslo, které sníží počet
žáků ve škole. V následujících třech letech bude postupně
do šestého ho ročníku přecházet cca 28 dětí, kolik jich
zůstane? Jeden odejde minimálně, protože je v ročníku
nyní sám. Může se škola při těchto předpokladech dostat
v blízké budoucnosti opět nad 100 žáků? Teoreticky
může, protože ji mohou navštěvovat i děti z jiných měst
a obcí. A pokud by se podařilo udělat školu atraktivní na-
tolik, že rodičům bude stát za to sem své děti vozit, proč
ne? Muselo by to ale vypadat v číslech jinak, než říkají
poslední výroční zprávy: z 93 dětí v roce 2005/06 jich do
Přerova dojíždělo odjinud jen 3, o rok později 7, v roce
2007/08 jich ze 79 dojíždělo do místní školy 5.

Zpátky k původní otázce z nadpisu. Podívejme se na
školu nejen přes počty dětí, ale i dalších osob. Komu na
místní škole vlastně může záležet? Ve škole je dohromady

(MŠ + ZŠ) přes 120 dětí. I když všechny nejsou z Přero-
va troufám si odhadnout, že tady bydlí přes 240 příbuz-
ných dětí ze školy. Škola má celkem přes 20 zaměstnan-
ců. V obecním zastupitelstvu je 7 lidí, kterým v roli zřizo-
vatele školy nemůže být škola lhostejná. Dohromady to
máme kolem 400 lidí, kterým by na škole mělo záležet
a to není vše. Jsou tady další, kteří třeba místní školu sami
kdysi navštěvovali a nyní je pojí nostalgické vzpomínky.
I lidem, kteří v obci bydlí krátce, může na škole záležet
třeba proto, že školní budova je jedna z dominant v cen-
tru hojně navštěvované obce. Určitě nebude také malá
skupina lidí, kteří státu odvádějí daně, a škola je jedna
z věcí na „dosah ruky“, kde můžeme vidět, jak se se stát-
ními penězi nakládá, ať už tam připluly přes rozpočet mi-
nisterstva školství nebo rozpočet obce. 

A to je vlastně moje odpověď na úvodní otázku. Bu-
doucnost školy závisí na všech, kterým není lhostejná
a kteří s ní budou v nějakém vztahu. Ať už proto, že do ní
pošlou své děti, nebo že ji přímo ovlivňují z titulu vyko-
návané práce, nebo proto, že škole nabídnou sponzorský
dar, své aktivity apod., či proto, že nejsou lhostejní k ve-
řejným záležitostem. Více než polovině obce by to nemě-
lo být jedno. Ovlivnit přitom mohou mnozí lidé, byť i jen
malým kouskem, jaká škola tady bude. Někdy ovlivňuje-
me třeba jen tím, že mluvíme nebo mlčíme. 

Číselné podklady použité k přípravě článku byly použity z výroč-
ních zpráv školy zveřejněných mj. na internetu.

Fotografie: archiv
Fotografie: Josef G
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Přes 2000 návštěvníků zavítalo o víkendu 20. a 21. září
2009 do přerovského zámku. V rámci Dnů evropského
kulturního dědictví přistoupil majitel zámku – Český roz-
hlas – na jeho krátkodobé zpřístupnění.

Unikátní příležitosti využili jak místní obyvatelé, tak
návštěvníci skanzenu polabské architektury. Zájemci měli
možnost prohlédnout si klenutý kamenný mostek přes
vodní příkop, nádvoří, místnosti prvního a druhého pa-
tra, Rytířský sál a hradní sklepení. Uzavřena zůstala jen
zámecká kaple sv. Salvátora.

„Velice nás potěšila ochota majitele zámku – Českého
rozhlasu – dočasně jej zpřístupnit pro Přerováky i turisty.
S celým vedením ČRo byla perfektní spolupráce,“ řekla
místostarostka Irena Gregárková.

Na sobotní odpoledne organizátoři připravili koncert
žesťového kvintetu Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Pě-
tice hudebníků pod vedením dirigenta Václava Blahůnka
nejprve přilákala zájemce o klasickou hudbu fanfárami ze
zámeckého balkonu. Poté v Rytířském sále předvedli vý-
běr z evropské barokní hudby, mimo jiné díla od Johanna
Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händela. Dvě stov-
ky dospělých a přes padesát dětí vyprovodili hradní hu-
debníky dlouhým potleskem. 

„Děkujeme řediteli Hudby Hradní stráže, že přijel se
svým kvintetem k nám do Přerova. Byl to nádherný umě-
lecký zážitek,“ prohlásila organizátorka koncertu Ivana
Cabrnochová. Videozáznam a fotografie z této akce naj-
dete na webových stránkách obce www.prerovnl.cz.

„Náš“ zámek je dvoupatrovou renezanční stavbou,
která stojí naproti skanzenu polabské architektury. Dneš-
ní čtvercovou podobu mu dali stavitelé Bonifác Wolmut,
Matteo Borgorelli a Ettore de Vaccani v druhé polovině
16. století. Do současné doby se dochovala polovina
zámku, severozápadní křídlo pobořili za třicetileté války
vojska švédského generála Johana Gustafssona Banéra.

Nejzajímavějším majitelem přerovského panství byl
toskánský Habsburk Ludvík Salvátor, který jej držel mezi
roky 1870 až 1915. Z jeho iniciativy vzniklo v místní Staro-
české chalupě první etnografické muzeum v českých ze-
mích, v jehož tradici pokračuje Polabské muzeum.
V těchto týdnech jedná vlastník zámku ČRo se Středočes-
kým krajem o jeho prodeji a využití pro účely Polabského
muzea.

„Mám radost, že zámek se po letech spánku opět pro-
bouzí k životu. Věřím, že jeho budoucností je trvalé zpřís-
tupnění pro veřejnost a využití těchto prostor pro účely
Polabského muzea. Velice se nám líbí navrhovaná expozi-
ce V zámku a podzámčí společně s připomínkou historic-
ky nejvýznamnějšího Přerováka – Ludvíka Salvátora Tos-
kánského,“ dodává Gregárková.

Velké poděkování patří správci zámku panu Františko-
vi Kladivovi za vstřícnost a pomoc během celé akce. Panu
Kotápišovi za zapůjčení židlí. Mládeži a občanům za stě-
hování židlí na koncert. Zvláštní poděkování patří Ivaně
Cabrnochové, která zajistila koncert Hudby Hradní stráže
a Policie České republiky. 

Přerovský zámek byl na dva dny přístupný
Petr Vilgus (na základě článku z Nymburského deníku)

Fotografie: Petr Baum
ruk

Fotografie: Tom
áš G
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Turnaj přípravek „O pohár Babinecký Pidiždíků“
V sobotu 13. 6. 2009 uspořádal Sokol Přerov nad Labem 35. ročník turnaje O pohár Babineckých Pidiždíků. Turnaje se zú-
častnilo celkem 6 fotbalových týmů přípravek. Již od rána se jednotlivá družstva sjížděla s nadějí, že po deštivých dnech
nám počasí vyjde a že určitě i pro ně je připravena nějaká cena. Hrálo se systémem 2×10 min. Po rozpačitém zápasu s Li-
tolí, kdy jsme remízovali, jsme ostatní zápasy za vydatné podpory fanoušků vyhráli a získali 1. místo. Nejlepším střelcem
turnaje byl vyhlášen náš Jaroslav Jíra. Byla rozdána spousta cen a tašky sladkostí. Nezapomněli jsme na nejmladší „rytíře
a rytířky“. Všem organizátorům, sponzorům a maminkám, bez kterých by nebylo možno turnaj uspořádat, patří dík. V pří-
štím roce se těšíme, že titul obhájíme. Všichni přijďte povzbudit, atmosféra byla úžasná.  (Jitka Milaniaková)

Pan Jaroslav Bašus – ředitel turnaje – dodává: Všechna utkání řídili rozhodčí: František Drobný a František Kodeš. TJ So-
kol Přerov nad Labem by tímto chtěl poděkovat sponzorům za finanční příspěvek na tento turnaj mládeže. Bez jejich po-
moci by nešel turnaj pro děti uspořádat. Celý turnaj řídili Jaroslav Bašus a František Skuhravý st., kteří títmto děkují za po-
moc členům výboru TJ., dále kuchařkám ze školní jídelny a všem nadšeným maminkám dětí.

Oba jmenovaní se tímto turnajem rozloučili s aktivní činností u sportu a odchází do fotbalového důchodu. Pomyslné
žezlo bylo předáno podstatně mladší generaci fotbalových činovníků a rodičů. Organizační výbor děkuje všem trenérům
družstev a malým fotbalistům za krásný výkon a nádherné zážitky.
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Podle smlouvy o spolupráci mezi obcí Přerov nad Labem
a těžební organizací František Jampílek (která zatím ne-
byla podepsána – pozn. red.) bude vytěžený prostor při-
pravované pískovny rekultivován na vodní plochu. Po
ukončení rekultivace budou pozemky nebo jejich části,
na kterých bude vzniklé jezero, včetně přilehlých břehů
v katastru obce Přerov nad Labem, které budou ve vlast-
nictví těžební organizace popř. jiné společnosti, která
bude pozemky vykupovat a vlastnit a jejímž jednatelem
je pan František Jampílek, darovány obci. 

Po ukončení rekultivace jezera po těžbě dojde v jeho
prostoru i v okolí ke zlepšení krajinného rázu, k posílení
systému ekologické stability, k posílení druhové rozmani-
tosti rostlin a živočichů a k celkově pozitivnímu vlivu re-
kultivovaného území na životní prostředí, včetně vytvoře-
ní možnosti rekreace pro občany. 

Rekultivace jezera bude provedena, aby jezero mohlo
být využíváno víceúčelově. Část břehů bude ponechána
jako písčité pláže, bude vyspádována tak, aby umožňova-
la snadný přístup do vody a rekreaci občanů. Příjezdová
komunikace do pískovny a plocha oploceného sociálně
technického zázemí, na které bude studna, žumpa a soci-
ální buňka, se zavedenou elektřinou, může po ukonče-
ní těžby sloužit jako zázemí pro řízenou rekreaci u vody.
Kolem další části břehů budou vytvořena pásma mělčin
vhodná pro vytvoření potravní základny pro ryby a pro
život ryb. Na jezeře může být po ukončení těžby zřízen
soukromý rybářský revír. Jak řízená sezónní rekreace, tak
provozovaný soukromý rybářský revír může být dlou-
hodobým zdrojem příjmů. Umožnění rekreace u vody,
která bude mít na rozdíl od vody v Labi velmi dobrou
kvalitu, i možnost využívání jezera k lovu ryb, přispěje ke
zkvalitnění života občanů v obci. 

Kromě výše uvedeného se zrekultivované jezero po
těžbě promítne i do ceny nemovitostí v obci. Podle zku-
šeností z obcí, kde jsou jezera po těžbě využívána k rekre-
aci (Sadská nebo Lhota), dochází ke zvýšení atraktivity
obce a tím i ke zvýšení cen nemovitostí v obci. Též tržní
cena pozemků, na kterých se zrekultivované jezero po
těžbě bude nacházet, bude několikanásobně vyšší než
cena původní zemědělské půdy.

Miroslav Mužík

Jakákoli těžba nerostných surovin je samozřejmě více či
méně viditelným zásahem do krajiny. Znamená změnu
krajinného rázu, minimálně po několik let likvidaci vege-
tace, prakticky nenávratné zničení zemědělské půdy i ne-
zanedbatelný vliv na životní prostředí obyvatel okolních
obcí. Vždy musíme také posuzovat daný záměr v kontex-
tu jeho okolí. V některých oblastech, kde je již obdobných
těžebních prostorů více, se může jejich negativní vliv ku-
mulovat. Na druhou stranu je třeba uvést, že nově vytvo-
řená krajina může být nakonec v řadě ohledů hezčí a za-
jímavější než před těžbou. Proto nelze hodnotit nějaký
těžební projekt bez podrobných studií, které bývají sou-
částí procesu EIA (hodnocení vlivů na životní prostředí).

Těžba štěrkopísku nebo jiné suroviny nesmí zničit nic
cennějšího, než sama vytvoří. To je podle mého názoru
první a nepřekročitelná podmínka všech těžebních zámě-
rů. Pokud jsou na místě těžby a kolem ní rozsáhlá pole,
může naopak opuštěný těžební prostor krajinu oživit, vy-
tvořit enklávu zeleně a prostředí pro řadu vzácných dru-
hů organismů a v neposlední řadě i možnost pro rekreaci
obyvatel. Vše ovšem záleží na podmínkách, které jsou pro
těžbu a následnou obnovu krajiny na různých úrovních
závazně přijaty.

Nezastupitelná je zde role obcí a jejich občanů. Prak-
ticky od počátku se obec stává účastníkem všech důle-
žitých rozhodovacích procesů a totéž mohou učinit i ob-
čané (nejlépe prostřednictvím občanských sdružení). Na
aktivitě obce záleží, zda se podaří s investorem a zodpo-
vědnými orgány státní správy vyjednat výhodné podmín-
ky, rozhodne-li se těžbu umožnit. S využitím odborných
studií, které vznikají během procesu EIA, musí dobře uvá-
žit vliv na životní prostředí. Nejčastěji bývá problémem
nárůst hlučnosti a prašnosti, zvýšení provozu na místních
komunikacích, významný je zábor půdy, kam je po dobu
těžby zakázaný vstup. V ideálním případě obec se svými
občany a místními spolky postupuje společně a vyjed-
návají s investorem o podmínkách, pokud těžbu na svém
katastru připustí.

Velmi často zůstává na pokraji zájmu všech zaintereso-
vaných jeden důležitý aspekt – obnova území po těžbě.
Ačkoli se u nás vžil pojem „rekultivace“, používám radě-
ji slovo „obnova“, které poněkud lépe vystihuje uvedení
území do dobrého stavu. Sebenákladnější rekultivace ne-
vrátí území do původní podoby. Zvláště v okolí řeky Labe
se štěrkopísek nejčastěji těží pod hladinu podzemní vody,
takže výsledkem bývají rozsáhlá jezera. Aby ovšem byla
skutečným přínosem pro přírodu, krajinu i člověka, je tře-
ba dodržet některé podmínky. Předně by takové jezero
mělo mít rozsáhlé příbřežní mělčiny a členité pobřeží. Ta-
ková jezera jsou nejen hezčí na pohled, ale vytvářejí také
vhodnější podmínky pro mnoho druhů rostlin a živoči-
chů. V ideálním případě se při těžbě nebo při následných
úpravách terénu vytvoří i několik menších mělkých jezírek
v blízkém okolí hlavního jezera. 

Pokud zůstanou v blízkém okolí těžebního prostoru
zachovány ostrůvky původní vegetace (lesy a remízky,
louky, pobřežní porosty vodních toků apod.), bývá nej-
vhodnější ponechání nezatopených částí území samovol-

Pískovna u Labe: ano nebo ne?

Evropsky významná Přerovská hůra
Na návrh ministra životního prostředí Ladislava Mika roz-
hodla česká vláda 5. října 2009 o rozšíření seznamu pří-
rodních rezervací soustavy Natura 2000. Mezi evropsky
významné lokality byly zařazeny Polabské hůry – trojvrší
sestávající z Přerovské, Semické a Břístevské hůry. Smys-
lem ochrany je zachování unikátních teplomilných rostlin
na jižních svazích. Tyto svahy od této chvíle nelze využí-
vat jinak než s ohledem na ochranu přírody (např. je ne-
lze zastavět). Naopak vyhlášení ochrany v budoucnu
zjednoduší přístup vlastníků k dotacím na údržbu chrá-
něných míst. Úprava byla provedena i u dříve vyhlášené
evropsky významné lokality Káraný-Hrbáčkovy tůně. 
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nému zarůstání (tzv. spontánní sukcesi). Když pískovnu
obklopují ze všech stran pole, můžeme obnovu podpořit
např. dosadbou původních druhů dřevin (nejlépe listná-
čů). Tento postup je levnější a šetrnější k přírodě, než do-
sud převažující rekultivace, které často končívají vysáze-
ním borové monokultury. Pozornost musíme věnovat
také šíření invazních druhů rostlin, v pískovnách střední-
ho Polabí hlavně akátu.

Ani rekreace nemusí být v opuštěných těžebních pro-
storech překážkou ochrany přírody. Někdy je to právě na-
opak. Existují totiž (často vzácné a chráněné) druhy, kte-
ré vyžadují prostředí s nedostatkem živin a nesnášejí kon-
kurenci jiných druhů. V dnešní živinami bohaté, doslova
„přehnojené“ krajině nacházejí poslední útočiště právě
v pískovnách nebo lomech. A sešlapávání vegetace rekre-
anty může v takových místech dlouhodobě udržovat pro-
středí příznivé pro tyto druhy.

Rozhodně bych si netroufl radit, zda je pro Vaši obec
přínosnější těžbu štěrkopísku připustit či zamítnout. Pro
oba přístupy se jistě najdou pádné argumenty, navíc
k těžbě samotné ani k následné obnově území zatím ne-
existují podrobnější studie. Jsem zastáncem přístupu,
který ponechává v pravomoci obcí, co se na jejich katas-
tru děje (samozřejmě za předpokladu dodržování plat-
ných zákonů). Pokusil jsem se pouze otevřít témata, která
by při každém podobném projektu měla být důkladně
prodiskutována. A upozornit na problémy, které mají být
vyjasněny ještě předtím, než se na místě budoucí pískov-
ny poprvé hrábne do země.

Jiří Řehounek

Autor je biolog. Působí v občanských sdruženích Děti
Země a Calla, kde se mimo jiné zabývá i přírodě blízkou
obnovou území po těžbě surovin. Další informace o těž-
bě štěrkopísku a obnově těžbou narušených území nalez-
nou zájemci na specializovaném webu Jihočeské pískov-
ny (www.calla.cz/piskovny).

Rekonstrukce božích muk v Rovinách
V letních měsících byla dokončena oprava kulturní památky Boží muka v Rovi-
nách. I tentokrát jsme vsadili na akademického restaurátora pana Kracíka.
Oprava tohoto objektu v jarních měsících poněkud rozbouřila veřejné mínění
v naší obci. Jednalo se o odstranění javoru v sousedství Božích muk. Nakonec
zůstal strom stát na svém místě. Při demontáži památného sakrálního objektu
bylo zjištěno, že kořenový systém stromu přímo neohrožuje stabilitu objektu.
Podobně jako kříž na křižovatce u hostince, byla kamenná stavba rozebrána v
atelieru pana Kracíka vyčištěna, opravena a znovu sestavena. 

Požádali jsme krajské instituce o dotaci na opravu památky. Bylo nám vy-
hověno a z Fondu obnovy památek Středočeského kraje jsme obdrželi dotaci
100 000 Kč. Obec se podílí na úhradě částkou 43 880 Kč.

Pevně věříme, že se tato péče o dědictví našich předků projeví kladně ve
vztahu našich občanů ke svému bydlišti a navíc přispěje k dobrému jménu
naší obce mezi návštěvníky skanzenu či nedalekých Školek Montano.

Rekonstrukce památek budou pokračovat i v příštím roce. Po dokončení
oprav studánky sv. Vojtěcha a božích muk u Školek Montano, u křižovatky u
Indiána a na Vrších přistoupí obec k opravě křížku na Městečku a Panny Ma-
rie na Plácku v Novém Přerově. Dlouhodobým cílem je obnova kostela sv. Voj-
těcha, který už hodně poznamenal zub času.

Boží muka na Vrších a svatovojtěšská kaplička
Do svého závěru se blíží rekonstrukce kapličky sv. Vojtě-
cha na Vrších. V závěru léta byla na základě požadavku
památkářů položena olověná střecha, v říjnu dojde na in-
stalaci nové mříže. Potom už bude kaplička vypadat tak,
jak tomu bylo v dobách Ludvíka Salvátora Toskánského
před více jak 100 lety. Děkujeme touto cestou všem, kteří
v rámci procházky „k Vojtěchovi“ pomáhají se zaléváním
vysazených stromů. Těšíme se na jaro 2010, kdy bude
kaplička znovuvysvěcena.
Obec také přistoupila k rekonstrukci božích muk pod pa-
mátnými lípami na Vrších. Na tuto rekonstrukci jsme zís-
kali dotaci 23 000 Kč z fondu obnovy drobných památek
středočeského krajského úřadu. Obec doplácí jen DPH.
Ze stavby byla odstraněna tlustá vrstva nátěrů a bude do-
plněn kamenný kříž. Obě rekonstrukce provádí restaurá-
tor Josef Červinka z Nymburku. 

Fotografie: Petr Vilgus

Fotografie: Tom
áš G
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V tomto článku Vám přinášíme všehochuť informací his-
torických, technických o našich věžních hodinách, ale
i o tom, jak to vůbec s hodinami na věžích bylo...

Přesto, že o našich věžních hodinách není žádná pís-
nička tak jako o těch Rožnovských, jsou naše hodiny vý-
znamnou součástí historie obce. O pořízení a umístění
hodin na kostelní věž rozhodovalo před více jako 100 lety
celé tehdejší zastupitelstvo obce velmi důkladně, protože
pořízení věžních hodin nebyla levná záležitost. Aby vy-
brali dobře a neutratili moc peněz, uspořádali cosi jako
výběrové řízení. Dojeli se dokonce podívat na již fungují-
cí hodiny od firem, které dávali cenovou nabídku. Nako-
nec byla zvolena firma pana Krečmera. Václav Krečmer
byl stavitel věžních hodin z Královských Vinohrad, které
tehdy byly ještě samostatným městem, ač dnes jsou sou-
částí hl. města Prahy a takřka jeho centrem.

Hodiny na věži kostela v Přerově nad Labem pocházejí
z roku 1905. Stroj hodin je umístěn ve věži v úrovni půdy
kostela. Je osazen ve dřevěné hodinové skříni, jejíž horní
část s hodinovým strojem je opatřena prosklenými dvířky.
Vlastní hodinový stroj má tuhý litinový rám, ve kterém
jsou osazeny dva samostatné mechanismy – stroj jicí (to
aby nám pochodovali hodinové ručičky) a stroj bicí, který
zajišťoval, že hodiny „odbíjeli“. Oba stroje jsou postave-
ny velmi úsporně, každý stroj má pouze dvě hřídele. Prá-
vě technická jednoduchost strojků je velice zajímavá.

Znalci Krečmerova díla říkají, že byl experimentátorem
a precizním konstruktérem jednoduchých provedení. Ve
své době byla Krečmerova firma významným dodavate-
lem hodinových a bicích strojků v celých centrálních Če-
chách. Jeden exemplář fy Krečmer podobný tomu naše-
mu vlastní a vystavuje Národní technické muzeum v Pra-
ze. Další byl například na věži ve Vrchotových Janovicích
nebo Voticích – všechny tyto jsou již z doby kolem roku
1894. Krečmerovi hodiny na Vinohradské kostelní věži
byly ještě starší.

Šířka rámu hodinového stroje na naší věži je 72 cm,
hloubka 33 cm, výška 39 cm. Délka kyvadla je cca 170
cm. Na rámu na straně kyvadla je hodinový stroj signo-
ván, proto víme, kdo a kdy jej vytvořil. Nápis „V. Krečmer
K. Vinohrady 1905“ je vytvořen v litinovém odlitku rámu
hodinového stroje. Pohon hodinového stroje je zajišťován
závažím zavěšeným přes volné kladky na ocelových la-
nech. Závaží je nutné denně zdvihat pomocí ruční nata-
hovací kliky. Už od počátku byla vždy určena zodpověd-
ná osoba, která měla natahování na starosti. Dnes se
o každodenní natahování stará paní Hana Dovalilová. Ta
vlastně zajišťuje, že na cifernících na věži vidíme denně
správný čas. 

Ciferníky jsou čtyři. Jsou ocelové s ocelovým rámem na
rubové straně. V ploše ciferníků jsou oválná okénka pro
snadný přístup k ručkám zevnitř věže. Ciferníky jsou na-

Věžní hodiny kostela sv. Vojtěcha 
Alena Bakošová
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Koncem září jsme se zúčastnili Výroční konference Regio-
nálního operačního programu Střední Čechy za účasti zá-
stupců Ministerstva pro místní rozvoj a financí, dále zde
bylo přítomno vedení Středočeského kraje.

Mj. bylo konstatováno, že největší zájem o dotace je
v prioritní ose 3.3. tj. rozvoj venkova, která bude brzy vy-
čerpána. V této prioritní ose je nejvíce žádostí. Vedení
ROPu bude žádat Evropskou komisi o převod 570 mil. Kč
z kapitoly Cestovní ruch (2.1., 2.3.) na rozvoj venkova.
Tím, že je velké množství žádostí, chce vedení ROP Střed-
ní Čechy zvednout spoluúčast obcí ze současných 7,5 %
až na 20 %. Zavádí se nové hodnocení projektů zaměřené
na efektivní vynakládání prostředků. Drahé a luxusně vy-
projektované stavby se nebudou podporovat. Připravuje
se přímé financování, přímá platba faktur na ROPu. 

Projekt Moderní škola na venkově
Jak asi všichni víte, Obec Přerov nad Labem získala dotaci
na rekonstrukci budovy školy ve výši 14,6 mil Kč a k tomu
musíme dofinancovat 1,2 mil Kč z obecního rozpočtu.

Rekonstrukce zahrnuje jen budovu ZŠ bez přístavby jí-
delny a mateřské školy. Jedná se o rekonstrukci střechy,

rozvody vody, elektro, nová sociální zařízení a zdravo-
techniku dle norem, podlahy ve třídách, nové osvětlení
ve třídách dle norem. Dále opravu tělocvičny, zemní izo-
lace stěn, venkovní cvičební prvky na tělesnou výchovu
a celé soubory movitých věcí pro kvalitní vybavení tříd.
Projekt také předpokládal opravy stávajích oken. Po při-
pomínkách našich občanů se obecní zastupitelstvo roz-
hodlo pro nová plastová okna v celé budově. Rozdíl ceny
mezi opravou a novými okny zaplatíme z rozpočtu obce.
Tato skutečnost byla projednána s právníky poskytovatele
dotace. V měsíci září byl komisí vybrán stavební dozor,
pan ing. Borecký z Nymburka. Technickou pomoc při vy-
řizování písemností z ROPu vede pan Mgr. Rambousek.
Na posledním jednání jsme požádali stavební projektan-
ty, aby znovu prošli budovu školy a připravili položkový
rozpočet a výměry tak aby nemohlo dojít k mimořádným
vícenákladům. Je připravena zadávací dokumentace pro
výběr dodavatele stavby. Je připraveno 5 členů komise
a 5 náhradníků. Pan starosta do komise navrhl tři staveb-
ní inženýry a dva zkušené lidi z řad občanů Přerova nad
Labem. Stavba začne v lednu – únoru 2010 a bude trvat
12–13 měsíců. Držte nám palce.

Evropské dotace
Vít Vašát, Jakub Jaksch, Ivan Zajíček
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třeny černou barvou, na ploše ciferníků jsou namalovány
bílé římské cifry. Ručky zvláštního tvaru charakteristické-
ho pro hodiny z dílny V. Krečmera jsou rovněž bílé.

V současné době jsou hodiny udržovány v provozu za
pomoci pravidelné odborné péče, kterou jim poskytuje
pan Petr Skála, restaurátor věžních hodin. Díky jeho zna-
lostem se daří udržet technicky strojky „živé“. V součas-
nosti funguje ale pouze jicí stroj, otáčející ručkami ciferní-
ků. Ve věži se, bohužel, nedochoval paličkový stroj, slou-
žící k odbíjení, takže strojek bicí, který by odbíjení řídil,
není na co napojit. Není zcela jisté, jak byl původně zvu-
kový signál odbíjen. Snad na ocelový cimbál nebo na
zvon zavěšený ve věži v patře nad hodinovým strojem.
Proto tedy naše hodiny nemohou odbíjet smutně jako
Rožnovské, ale ani vesele, protože nemají jak. Nemohou
ten tolik charakteristický zvuk „BIM-BAM“ vydávat, když
nám část původního technického zařízení chybí. Tady se
naši čtenáři a občané jistě rozdělí do dvou táborů – mezi
zastánce tichého chodu, který nikoho nebudí a neruší tím
daleko slyšitelným zvukem, a mezi zastánce odbíjení, kte-
rým bude líto, že jedna hmotná část finanční investice
našich předků zmizela a s ní i to odbíjení. Pokud tedy ně-
kdo z našich starších spoluobčanů pamatuje dobu, kdy
Přerovské hodiny nahlas odbíjeli či dokonce si vzpomíná
na to, co se s mechanismem pro odbíjení stalo, rádi uví-
táme, když se s redakcí nebo zastupitelstvem o tyto infor-
mace podělí. 

Jak jsme uvedli, oba stroje jsou technicky jednoduché
a základem jsou dvě hřídele. Jicí stroj (hodinový strojek)
má hřídel s lanovým bubnem a hlavním (minutovým) ko-
lem a druhou hřídel s kolem tzv. krokovým. Krokový me-
chanismus je zhotoven na principu kolíčkového kroku
Amantova s Lepautovou úpravou (s půlenými kolíčky).
Palety kotvy jsou osazeny na horní kovové části kyvadlové
tyče. Rychlost kývání kyvadla a tedy chodu (kroku) hodin
se reguluje otáčením mosazné kulaté matice na kovové
části kyvadlové tyče pod paletami kotvy, čímž se dociluje
zkracování nebo prodlužování délky kyvadla. Jicí stroj je
vybaven Harrisonovým vyrovnávačem tahové síly, který
dodává energii krokovému mechanismu během nata-
hování závaží. Zkracování nebo prodlužování kyvadla se
provádí s ohledem na zpožďování nebo předcházení ru-
čiček tedy času na věži oproti tomu přesně měřenému
a řízenému.

Stroj bicí má hřídel s lanovým bubnem a šnekovým ko-
lem, které otáčí svislou hřídelí opatřenou šnekem. Na
svislé hřídeli je nahoře osazen větrník, který zpomaluje
otáčení bicího stroje a tím zvětšuje interval mezi jednotli-
vými údery paličky na cimbál. Náš bicí stroj je nastaven
tak, že by odbíjel každou půli jedním úderem a každou
celou hodinu tolika údery, kolik je hodin. 

Zhotovování věžních hodin má v Čechách velmi dlou-
hou historii, sahající do doby Karla IV. Zpočátku kovářské
zhotovování jednotlivých hodinových strojů se postupně,
hlavně pak koncem 19. století, přeměnilo na malosério-
vou výrobu hodinových strojů. Umožnily to nové techno-
logie a rozšíření výroby věžních hodin si vyžádal také vel-
ký stavební boom, který začal v osmdesátých letech
i v Čechách po odeznění velké finanční krize z roku 1873. 

Na přelomu 19. a 20. století zde působily firmy jako
Ludvík Hainz – jeho hodinářská firma byla založena roku
1836, výroba věžních hodin vycházející z produkce mni-
chovské firmy Johann Mannhardt zde začala roku 1880,

v Čáslavi vyrábí od roku 1883 věžní hodiny další význam-
ný výrobce Karel Adamec, později pak jeho syn, rovněž
Karel. Ve Vyškově působí od roku 1900 A. Dvořák, v Kras-
licích staví hodiny Josef Kohlert, v Brně František Mora-
vus, v Pečkách Jindřich Grubský. V Bruntále vyrábí věžní
hodiny již ve třetí čtvrtině 19. století F. X. Schneider, jeho
synové pak zakládají továrnu na hodiny. Nad všemi pak
po konstrukční stránce vynikal Václav Krečmer. Typický
pro Krečmerovy stroje je šnekový převod do rychla s hna-
ným šnekem, který před ním používal již v polovině 19.
století také klatovský hodinář Johann Buschek, koncem
století i vídeňský hodinář Eduard Liebing nebo později ve
století 20. Rudolf Thöndel z Uničova. Věžní hodiny, které
spolehlivě fungují dodnes, stavěl pravděpodobně dříve
než L. Hainz i pan K. Adamec a s jejich výrobou pokračo-
val nejméně do roku 1910. Tady je vidět, že v době kdy
naši radní vybírali dodavatele hodin do Přerova bylo
opravdu z čeho vybírat. 

Zdroje: 
článek a informace od pana Petra Skály, internetové informace a
farní kronika Přerova nad Labem. Pokud vás historie věžních ho-
din zaujala můžete další informace najít mj. na internetových
stránkách: www.veznihodiny.cz .

Fotografie: Petr Vilgus
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Mateřské centrum Přerováček
Srdečně vás zveme do Mateřského centra v Přerově nad Labem. Místo pro seznámení maminek
a dětí. Místo pro společné hry vašich nejmenších. Vítáme rodiče s dětmi od 0 do 4 let. MC najdete
v budově školy – po schodech dolů pod MŠ.

Program: 9.00–9.20  Zpíváníčko s obrázky. Vede Hanka Veselá.
9.30–10.00  Tělocvik s říkadly pro nejmenší. Vede Jiřina Fárková.

Provoz jsme zahájili v úterý 20. října 2009. Dále bude otevřeno každé úterý od 8.00 do 11.00 ho-
din. Příspěvek na provoz MC činí 10 Kč za návštěvu. Program zdarma. MC finančně podporuje
Obec Přerov nad Labem. Provoz je zajišťován ve spolupráci s místní ZŠ. Uvítáme další dobrovolni-
ce pro otevírání a zavírání MC i v jiných dnech nebo organizování dalších akcí či programu.

Fotografie: Tom
áš G

regárek

V sobotu 29. 8. se opět, jako každoročně, konal fotbalový zápas Místní krásky vs. Stará Garda se stavem 7:4 pro Místní krá-
sky. Počasí nám přálo, nálada byla výborná. Letošní dresy Staré Gardy měly velký úspěch. Publikum i hráči se dobře bavi-
li. Pánové se snažili svými ladnými pohyby v tak krásných košilkách bojovat proti našim Místním kráskám, ale marně. Svůj
boj prohráli!!! Doufáme, že se zase příští rok opět sejdeme v hojném počtu a užijeme si spoustu legrace!!
Místní Krásky: Lenka Zvěřinová, Erika Benešová, Jitka Jarolímová, Martina Jírová, Iva Veselá, Marcela Svašková, Jitka Mar-
tínková, Malvína, Veronika Balíková ml., Petr Klusoň/Petruška Klusoňová, brankářka: Pavel Veselý/Pavlínka Veselá. Góly:
Verča Balíková 1×, Marcela Svašková 2×, Lenka Zvěřinová 1×, Petruška Klusoňová 1×, Erika Benešová 1. 
Stará Garda: Jaroslav Jírů, Pavel Veselý, Petr Šíma, Radek Jarolím, Zdeněk Kadeřábek, Josef Hamet, Martin Suchý, Luboš
Balík, bránkář: Richard Horák. Góly: Martin Suchý 2× + jeden vlastní, Radek Jarolím 1×, Luboš Balík 1. Stav hra: 7:4 pro Krá-
sky, penalty: 5:3 pro Krásky. Rozhodčí: Aleš Pospíšil. (Veronika Balíková)


