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Každoroční rozsvěcení vánočního stromku a  předvánoční jarmark se opět po-
vedly. O příjemné zahájení adventu se postarala naše základní a mateřská škola. 
Přišlo mnoho rodičů a  přátel školy, všichni si poslechli koledy v  originálním po-
dání školního pěveckého sboru a  poté  vyrazili do školy na jarmark utrácet za 
krásné dětmi a  rodiči vyrobené dárky a dekorace. Úspěch měl horký čaj a grog. 
 FOTO: Josef Gregárek

I letos navštívil Přerov Mikuláš. Při pohledu na pána s vysokou čepicí a berlou, dru-
žinu čertů a andělů se dětem rozzářily oči. Odvážně zarecitovaly nebo zazpívaly, ty 
větší si zahrály partičku karet a všichni dostali balíčky. Na závěr obdivovaly úžasný 
ohňostroj.  Příjemnou akci připravily Maminky dětem za finanční podpory obecní-
ho úřadu. Všem dobrovolníkům patří poděkování. FOTO: Josef Gregárek
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Z jednání zastupitelstva obce

Vážení občané, 
do rukou se vám dostává první číslo Přerovských 

listů, které bude vydávat obec Přerov nad Labem. Šéf-
redaktor Petr Vilgus z občanského sdružení Přerováci 
nadlabáci nám totiž 7. listopadu oznámil, že nadále 
nebude pro obec vydávat Přerovský zpravodaj. Po-
žádal nás, abychom v případě zájmu o pokračování 
obecního občasníku zvolili jiný název. Proto jsem v lis-
topadu 2012 na Ministerstvu kultury zaregistrovala 
Přerovské listy.

Co se změní v novém časopise? Změní se pou-
ze název. Vzhledem k tomu, že jsem více než dva roky 
plně koordinovala vznik jednotlivých čísel, nevidím dů-

vod pro výrazné změny.  I okruh pisatelů zůstal stejný 
a věřím, že se bude dále rozrůstat. 

Touto cestou děkuji panu Vilgusovi za jeho práci 
pro obec, děkuji i všem pisatelům a fotografům, kteří 
se podíleli na vydávání Přerovského zpravodaje téměř 
sedm let. Pokud máte zájem rozšířit novou redak-
ci Přerovských listů, budete vítání. Nadále nabízíme 
prostor k diskuzi, nadále budeme pravdivě informovat 
o dění v obci. Na závěr mi dovolte, abych vám popřála 
klidné vánoční svátky a  mnoho štěstí v  novém roce 
2013.

Za redakci Přerovských listů Irena Gregárková

Z  veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem, konaného dne 
27. června  2012
Hlasování je uváděno jen v případě, že nebylo 
schváleno jednoznačně. 
Přítomni: P. Baumruk, L. Dvořák, I. Gregárko-
vá, D. Kocsisová, J. Vedral 
Omluveni: L. Jirouš, M. Trbušková, 
Zapisovatel: A. Bakošová 
ZO schvaluje:
• zprávu o kontrole úkolů z minulého veřej-

ného zasedání 
Úkol o doplnění údajů využití a pronájmu po-
zemků trvá od 29. června 2011. Zatékání do 
budovy školy se nevyskytuje, ale dosud není 
dořešeno. Úkol trvá, usnesení č. 36/2012 
splněno – viz příloha /2012 a  usnesení č. 
40/2012 a 41/2012 splněno – zápis doplněn. 
hlasování: PRO: P. Baumruk, L. Dvořák, I. Gre-
gárková, J. Vedral 
PROTI: D. Kocsisová / ZDRŽEL SE: 0 
• Závěrečný účet obce za rok 2011 ve slo-

žení: 
- výsledek hospodaření obce za rok 2011 v pl-
ném členění podle rozpočtové skladby 
- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu 
- s výsledkem hospodaření příspěvkové orga-

nizace Základní ško-
la a  mateřská škola 
Přerov nad Labem 
- kladný hospodář-
ský výsledek 192 
586,08 Kč a  uklá-
dá odvod do roz-
počtu obce podle 
zák. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pra-
vidlech územních 
rozpočtů, § 28 (6) 
písm. a) (její pláno-
vané výnosy překra-
čují její plánované 
náklady,) ve výši 
142 586,08 Kč 
- s výsledkem hospodaření příspěvkové orga-
nizace Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad 
Labem – kladný hospodářský výsledek 12 
192,41 Kč a ukládá odvod do rozpočtu obce 
podle zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, § 28 (6) písm. a) 
(její plánované výnosy překračují její plánova-
né náklady,) ve výši 6 192,41142 586,08 Kč. 
- zprávu o  výsledku přezkoumání hospoda-
ření obce KÚ Středočeského kraje – územní 
celek chybně účtoval o věcných břemenech 

na podrozvahovém 
účtu 986. Tento 
nedostatek nemá 
závažnost podle § 
10 odst. 3 písm. b) 
zk. č. 420/2004 Sb. 
Dokumenty byly 
řádně zveřejněny 
na úřední desce 
obce Přerov nad 
Labem a na elektro-
nické desce na ad-
rese www.prerovnl.
cz dne 23. Května 
2012 (kromě přílo-

hy č. 2 k závěrečné-

mu účtu obce). Audit hospodaření příspěv-
kových organizací byl vystaven na obecním 
úřadu k nahlédnutí. Nebyly vzneseny žádné 
připomínky. Projednání bylo uzavřeno vyjád-
řením souhlasu s  celoročním hospodařením 
a to s výhradou, územní celek chybně účtoval 
o  věcných břemenech na podrozvahovém 
účtu 986. Tento nedostatek byl napraven do 
27. června 2012. 
Poděkování pí Matějčkové za vypracování do-
kumentů. 
• Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 

2011 ve složení: 
- výsledek hospodaření Mikroregionu Polabí 
za rok 2011 v  plném členění podle rozpoč-
tové skladby 
- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu 
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
Mikroregionu Polabí 
Dokumenty byly řádně zveřejněny na úřední 
desce obce Přerov nad Labem a  na elektro-
nické desce na adrese www.prerovnl.cz dne 
1. června 2012. 
Projednání bylo uzavřeno vyjádřením sou-
hlasu s  celoročním hospodařením a  to bez 
výhrad. 

hlasování: PRO: P. Baumruk, L. Dvořák, I. Gre-
gárková, J. Vedral 
PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: D. Kocsisová 
• Uzavření smlouvy o  zřízení věcného bře-

mene mezi obcí Přerov nad Labem a RWE 
GasNet s.r.o. na zřízení stavby trasového 
a pobočkového uzávěru plynu na pozemku 
parc. PK č. 969 a parc. č. KN 1887/2 k.ú. 
Přerov nad Labem. Po vzájemné dohodě 
se zvyšuje cena za zřízení věcného bře-
mene v celkové výši na 1 600 Kč

hlasování: PRO: P. Baumruk, L. Dvořák, I. Gre-
gárková, J. Vedral 
PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: D. Kocsisová 
• pověření ing. Pavlačky jednáním s  ČRo 

ve věci stavebního řízení „Revitalizace 
obce Přerov nad Labem“. V případě neú-
spěšného jednání obec postoupí případ 
ombudsmanovi. 

ZO bere na vědomí:
• rezignaci předsedkyně finančního výboru 

paní Dariny Kocsisové. 
ukládá starostovi s okamžitou platností změnit 
organizaci práce obecního úřadu, zastupiteli 
L. Dvořákovi kontrolovat práci starosty 
• doporučuje zastupitelstvu na veřej-

ném zasedání v září předložit návrh obsa-
zení funkce předsedy finančního výboru 

hlasování: PRO: P. Baumruk, L. Dvořák, J. Ve-
dral / PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: I. Gregárková, 
D. Kocsisová 
Usnesení nebylo schváleno. 
ZO schvaluje:
• Rozpočtové opatření č. 7/2012 s  výsled-

ným přebytkem 1 908 Kč. Rozpočtové 
opatření č.7/2012 je jako příloha č. 3 
součástí tohoto zápisu 

• Rozpočtové opatření č. 8/2012 s  výsled-
ným přebytkem 4 220 Kč. Rozpočtové 

opatření č.8/2012 je jako příloha č. 4 
součástí tohoto zápisu 

hlasování: PRO: P. Baumruk, L. Dvořák, I. Gre-
gárková, J. Vedral 
PROTI: D. Kocsisová  / ZDRŽEL SE: 0 
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 8/2012 
z 26. ledna 2012 a žádá o změnu kontaktní-
ho mailu nutnou pro převod domény obce na 
nový hosting
hlasování: PRO: P. Baumruk, L. Dvořák, I. Gre-
gárková, J. Vedral 
PROTI: 0  / ZDRŽEL SE: D. Kocsisová 
ZO souhlasí:
• s  pokračováním administrace žádosti 

o  dotaci z  programu Zelená úsporám – 
zateplení veřejných budov 

hlasování: PRO: P. Baumruk, L. Dvořák, I. Gre-
gárková, J. Vedral 
PROTI: 0  / ZDRŽEL SE: D. Kocsisová 
• s přijetím dotace na obnovu drobných kul-

turních památek (panenka Marie v Novém 
Přerově) ve výši 78 660 Kč a doplatek obce 
ve výši 4 140 Kč 

ZO schvaluje:
vyplacení druhé části plánovaného objemu 
peněz od obce již nyní, tj. výrazně dříve před 
původním termínem, než je ve smlouvě, a to 
z  důvodu nutnosti zajištění financování dal-
ších kroků vedoucích k  odstranění stávající 
havárie
------------------------------------------------------
Z  veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem, konaného dne 
26. září 2012
Hlasování je uváděno jen v případě, že nebylo 
schváleno jednoznačně. 
Přítomni: P. Baumruk, M. Trbušková, D.  Koc-
sisová, I.  Gregárková, J. Vedral,  L.  Jirouš
omluven: L.  Dvořák

Zapisovatel: D. Matějčková
ZO schvaluje:
• zprávu o kontrole úkolů z minulého veřej-

ného zasedání.
Úkoly trvají. 
- hlasování: PRO 2 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 4
• záměr na bezúplatný převod pozemků ve 

vlastnictví obce p. č. 1892/2 o výměře 399 
m2, 1892/3 o výměře 210 m2, oba zasta-
věny silnicí II/272, a dále pozemků 1892/4 
o výměře 29 m2, 1892/6 o výměře 2 m2, 
1892/8 o výměře 2 m2 a 1892/10 o výměře 
33 m2, zastavěných mostním objektem 
v  k. ú. Přerov nad Labem, do vlastnictví 
Středočeského kraje s podmínkou vyřešení 
případného vedení vodovodu 

- hlasování: PRO 6 / PROTI    0 / ZDRŽEL SE 0
• smlouvu o  budoucí smlouvě o  zřízení 

věcného břemene na pozemek za jedno-
rázovou úplatu 1000 Kč v  majetku obce 
p.č. KN č. par. 1741/30 v k.ú. Přerov nad 
Labem mezi obcí Přerov nad Labem jako 
budoucím povinným a  Helenou Nováč-
kovou, nar. 10. 12. 1958, bytem Přerov 
nad Labem č. p. 283 jako budoucím 
oprávněným  

- hlasování: PRO 4 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 2 
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Z veřejného zasedání 27. září 2012...

Z veřejného zasedání 7. listopadu 2012...

FO
TO

: D
ar

in
a 

Ko
cs

is
ov

á

Kalendář akcí
Prosinec 2012

•  23.12. Předvánoční setkání s Dyky-
tou  v  přerovském skanzenu. Bed-
nárna od 10:30 a od 14:00 hodin.

•  24.12. Setkání na Štědrý den v kos-
tele sv. Vojtěcha od 14:00 hodin.

•  25.12. Půjdem spolu do Betléma (se-
tkání dětí u jesliček). Kostel sv. Vojtěcha 
od 15:00 hodin.

Leden 2012
•  6.1. Novoroční mše v  kostele sv. 

Vojtěcha

Únor 2013
• 2.2. Masopustní průvod obcí
• 16.2. Masopustní zábava

Změna programu vyhrazena.

Pokud si přejete zveřejnit společen-
skou či kulturní akci na webu obce,  

v Přerovském zpravodaji a na vývěsce  
v obchodě, prosím, pište na  

irena.gregarkova@prerovnl.cz,  
nebo volejte 602 279 765.
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• nájemní smlouvu na pozemek p. č. 968/12, 
k. ú. Přerov nad Labem za cenu 15 Kč/m/
rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce. V nájemní smlouvě bude zapra-
cována podmínka nevybudování žádných 
objektů. V  případě ukončení smluvního 
vztahu nájemce všechny objekty odstraní

• zřízení školské rady usnesením ve smyslu 
§ 167, zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon. V souladu se zákonem vydal zřizo-
vatel volební řád pro volby členů školské 
rady (schváleno na VZ 11. března 2009) 
a určil počet členů školské rady na devět. 
Tři členy jmenoval zřizovatel, a to dva členy 
na VZ dne 7. prosince 2011 a jednoho na 
VZ dne 31. května 2012. Tři členy zvolili 
zákonní zástupci nezletilých žáků a  tři 
členy zvolili pedagogičtí pracovníci školy 
ve volbách. Na základě jmenování členů 
zřizovatelem a  výsledku voleb jsou členy 
školské rady při Základní a mateřské škole 
Přerov nad Labem pro funkční období 
2012 - 2015:

Trojek David (Přerov nad Labem), Širancová 
Lenka (Přerov nad Labem), Mohauptová Eva 
(Přerov nad Labem), Kodešová Lenka (Přerov 
nad Labem), Tomášková Vratislava (Přerov 
nad Labem), Marek Jiří (Přerov nad Labem), 
Mgr. Karásková Vlasta (Přerov nad Labem), 
Mgr. Višňovská Kateřina (Přerov nad Labem), 
Mgr. Kolenská Alena (Přerov nad Labem)
- hlasování: PRO 4 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 2
D. Kocsisová vysvětlila, že se složením a zříze-
ním školské rady souhlasí, ale zdrží se hlasová-
ní, s  ohledem na nevyjasněnost kompetencí 
(domnívá se, že toto rozhodnutí je vyhrazeno 
radě obce, resp. starostovi)   
• Zastupitelé nesouhlasí s  volbou předsedy 

finančního výboru z  důvodu nepřítom-
nosti navrženého ing. Luďka Dvořáka

ZO ukládá starostovi svolat do konce října mi-
mořádné veřejné zasedání, na kterém bude 
vyřešena funkce předsedy finančního výboru 
ZO schvaluje:
• prominutí poplatků za svoz TKO za Filipa 

Kodeše, č. p. 320 pro rok 2012 s účinností 
od 1. září 2012

• schvaluje použití výtěžku z  pronájmu 
tělocvičny ve výši 20 000 Kč na zakoupení 
myčky a koberce do mateřské školy

• použití rezervního fondu ve výši do 
20 000 Kč na opravy kuchyňských spotřebičů

• výjimku z  průměrného počtu žáků pro 
rok 2012/2013. Souhlasí s  uzavřením 
smlouvy na úhradu zvýšených nákladů na 
vzdělávací činnost školy a refundaci mezd 
zaměstnanců školy

• Rozpočtové opatření č. 9/2012 – zvýšení 
nákladů na rekonstrukci zdravotního stře-

diska ve výši 308 009 Kč  
 - hlasování: PRO 4 / PROTI  0 / ZDRŽEL SE 2
• Rozpočtové opatření č. 10/2012 s  celko-

vým přebytkem 846 421 Kč      
------------------------------------------------------
Z  veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem, konaného dne 
31. října 2012
Hlasování je uváděno jen v případě, že nebylo 
schváleno jednoznačně. 
Přítomni:  P. Baumruk, M. Trbušková, D. Kocsi-
sová, I. Gregárková, J. Vedral, L. Jirouš, L. Dvořák
Zapisovatel:  D. Matějčková
Zahájení a úvod
1a) Starosta zahájil veřejné zasedání, konstato-
val, že zasedání bylo řádně svoláno, program 
byl zveřejněn od 23. října 2012. Zveřejněný 
program je jako příloha č. 1 součástí tohoto 
zápisu. Program byl doplněn dne 30. října 
2012 o 1 bod – projednání odvolání starosty 
z  funkce (příloha č. 2). Je přítomno všech 7 

členů zastupitelstva obce, prezenční listina je 
jako příloha č. 3 součástí tohoto zápisu.
1b) Starosta navrhl změnu programu následov-
ně: Bod 3) bude vypuštěn proto, že v žádosti 
ze školy nebylo dostatečné vysvětlení. Body 
5), 6) budou vypuštěny vzhledem k tomu, že 
nebyly předem projednány na poradě starosty 
a zastupitelé s nimi nebyli seznámeni. Bod 4) 
nemusí být projednáván, starosta včera pode-
psal smlouvu na poskytnutí dotace na opravu 
drobných kulturních památek z  FODKP Stře-
dočeského kraje o přijetí dotace. 
Po všech těchto úpravách zůstávají tedy 3 
body programu:
1)   Zahájení 
2)   Volba předsedy finančního výboru
3)  Projednání odvolání starosty z funkce
ZO schvaluje
• program zasedání, jak byl zveřejněn od 

23. října 2012, doplněný 30. října 2012 
a dále upravený na jednání 

• Luďka Dvořáka jako předsedu finančního 
výboru a ukládá mu do příštího veřejného 
zasedání předložit zastupitelstvu obce 
složení finančního výboru 

Darina Kocsisová doporučila, aby v práci finanč-
ního výboru pokračovali 3 současní členové, kteří 
se osvědčili, a dále aby byl rozšířen počet členů 
na lichý v souladu s §118 Zákona o obcích.
ZO obce bere na vědomí rezignaci starosty 
Petra Baumruka na funkci uvolněného starosty 

ke dni 31. října 2012 ze zdravotních důvodů. 
hlasování:  PRO 5 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 2
Na dotaz přítomných občanů z řad veřejnos-
ti, jaké jsou ty zdravotní důvody, P. Baumruk 
upřesnil, že nic vážného v poslední době sice 
neprodělal, ale že necítil podporu zastupitelů.
Starosta po přijetí rezignace předal vedení ve-
řejného zasedání místostarostce Ireně Gregár-
kové. Místostarostka Irena Gregárková v sou-
ladu s ustanovením § 103 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích vykonává pravomoc starostky až 
do zvolení nového starosty.
ZO ukládá místostarostce Ireně Gregárkové 
v co nejkratším termínu svolat veřejné zasedá-
ní zastupitelstva obce, na kterém bude prove-
dena volba nového starosty. 
hlasování:  PRO 5 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 2
O  slovo se přihlásila paní Mirka Trbušková 
a podala písemně rezignaci na funkci předse-
dy kontrolního výboru a současně i na mandát 
člena zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci 
paní Miroslavy Trbuškové na funkci předsedy 
kontrolního výboru a mandát člena zastupitel-
stva obce. 
hlasování: PRO 6 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 1
Místostarostka poděkovala paní Trbuškové za 
dlouholetou práci v zastupitelstvu. Dále zastu-
pitelé diskutovali o  způsobu předání funkce 
starosty. D.Kocsisová navrhla formu předáva-
cího protokolu. M. Trbušková poznamenala, 
že za takovou práci ale nedostane P. Baumruk 
odměnu. Proto D. Kocsisová znovu citovala 
§75 bod 4 Zákona o obcích, dle kterého uvol-
něnému členu zastupitelstva obce, který vy-
konával funkci starosty, za niž náleží odměna, 
a byl z této funkce odvoláni nebo se jí vzdal, 
bude tato odměna poskytována ještě po dobu 
3 měsíců ode dne vzdání se funkce nebo od-
volání z funkce. L. Dvořák dodal, že navíc u ta-
kové funkce se nelze zbavit odpovědnosti ze 
dne na den bez řádného předání.  
ZO ukládá Petru Baumrukovi připravit do 14. 
listopadu 2012 předávací protokol k předání 
funkce starosty, dokumentů a předmětů s tím 
spojených.
hlasování: PRO 6 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE   1
--------------------------------------------------------
Z  veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem, konaného dne 
7. listopadu 2012
Přítomni: D. Kocsisová, I. Gregárková, J. Ve-

dral, L. Jirouš, L. Dvořák, K. Višňovská
Omluveni: P. Baumruk
Zapisovatel: D. Matějčková
Hosté: jednání se účastnilo 55 občanů z  řad 
veřejnosti
Složení slibu nového člena zastupitelstva:
Kateřina Višňovská přečetla slib stanove-
ný v  § 69 odst. 2 zákona o  obcích „Slibuji 
věrnost České republice. Slibuji na svou čest 
a  svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce Přerova nad Labem 
a  jeho občanů a  řídit se Ústavou a  zákony 
České republiky.“ A podepsala ho na připra-
veném archu. 
Volba starosty
Místostarostka vyzvala přítomné k předložení 
návrhů na nového starostu. J. Vedral navrhl, 
aby se starostkou stala D. Kocsisová. D. Ko-
cisová vysvětlila, že je ochotná stát se pouze 
neuvolněnou starostkou za předpokladu, že 
se ušetřené peníze použijí na zvýšení počtu 
pracovních míst obecního úřadu o 1 pozici.
Zastupitelstvo obce volí Darinu Kocsisovou 
jako neuvolněnou starostku.
ZO schvaluje:
• rozšíření počtu pracovníků obecního 

úřadu od 1. ledna 2013 o 1 pracovní pozici 
s  pracovní náplní dle přiloženého návrhu 
pro vyhlášení výběrového řízení (příloha 4)

• schvaluje odměnu neuvolněnému staros-
tovi v  maximální výši dle platné přílohy 
k nařízení vlády č. 37/2003

• schvaluje Kateřinu Višňovskou jako před-
sedkyni kontrolního výboru a ukládá jí do 
příštího veřejného zasedání potvrdit zastu-
pitelstvu obce složení kontrolního výboru

• jednorázové navýšení příspěvku na provoz 
v roce 2012 o 200 000 Kč s tím, že o tuto částku 
bude snížen příspěvek obce v příštím roce

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2012 
s celkovým dopadem na hospodaření obce ve 
výši 271 000 Kč.
------------------------------------------
Z  veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem, konaného dne 
4. prosince 2012
Přítomni: D. Kocsisová, I  .Gregárková, J. Ve-
dral, L. Jirouš, L. Dvořák 
Omluveni: K.Višňovská, P. Baumruk 
Zapisovatel: A. Bakošová
Hosté:jednání se účastnilo 22 občanů z  řad 
veřejnosti a 3 hosté pozvaní k bodu 4 progra-
mu: F. Jašek, V. Kopecký z firmy Adduco, nad-
poručík Skálová – vedoucí oddělení městské 
policie v Lysé nad Labem
1b) odsouhlasení minulého zápisu  
a kontrola plnění úkolů a usnesení:
Zápis z minulého veřejného zasedání byl vy-
hotoven 14. listopadu 2012, projednán na 

poradě zastupitelů a předložen ověřovate-
lům k podpisu 15. listopadu. Výtah usnese-
ní byl zveřejněn na úřední desce 15. listopa-
du 2012, zápis v plné výši byl pak zveřejněn 
na webových stránkách obce 20. listopadu 
2012. Námitky nebyly dosud vzneseny. 
Na dotaz starostky, jestli má k  zápisu ze 
zasedání 7. listopadu 2012 někdo připo-
mínky, se přihlásil p. Beneš: Domnívá se, 
že místostarostka porušila §16 (odst. 2, 
písm. c) Zákona o obcích tím, že k otázkám 
na rezignaci P. Baumruka konstatovala, 
že komentář k  rezignaci není na dnešním 
programu. Starostka vysvětlila, že k  poru-
šení zákona nedošlo, protože rezignace 
nebyla projednávaným bodem, nýbrž byla 
na programu zasedání 31. října 2012. Mís-
tostarostka dodala, že ani nebylo vhodné 
probírat důvody rezignace, když ten, kdo 
rezignoval, nebyl přítomen. P. Baumruk je 
dlouhodobě nemocen a  nemá vycházky. 
Jiné připomínky k zápisu vzneseny nebyly.
Dále starostka konstatovala, že na dnešním 
zasedání bude provedena pouze kontro-
la úkolů z posledních dvou zasedání, tedy 
z 31. října 2012 a 7. listopadu 2012 – dle 
usnesení:
č.85/2012 měl L. Dvořák předložit složení 
finančního výboru – splnění viz dnes bod 2a)
č. 87/2012 měla místostarostka svolat ve-
řejné zasedání s volbou starosty – konalo se 
7. listopadu 2012
č. 89/2012 měl P. Baumruk připravit předá-
vací protokol k předání funkce starosty do 
14. listopadu. – Dokument s návrhem pře-
dávacího protokolu byl na OÚ zaslán v ter-
mínu, ovšem bez vazby na předávané do-
kumenty. Fyzické předání náležitostí funkce 
zatím provedeno nebylo přes opakovanou 
písemnou výzvu starostky.
č. 96/2012 měla K. Višňovská potvrdila slo-
žení kontrolního výboru - splnění viz dnes 
bod 2b)
O  komplexní kontrolu plnění usnesení 
z předchozích 6 zasedání v  roce 2012 a 9 
zasedání v roce 2011 požádala starostka již 
na předchozí poradě zastupitelů předsedky-
ni kontrolního výboru v souladu s hlavním 
posláním kontrolního výboru dle § 119 Zá-
kona o obcích. K. Višňovská zajistí kontrolu 
usnesení kontrolním výborem do 31. ledna 
2013, poté předloží zastupitelstvu.
ZO schvaluje doplnění finančního výboru 

novým členem ing. Jaroslavem Kratochvílem.
ZO ruší své usnesení č. 115/2010 a schva-
luje kontrolní výbor ve složení Mgr. Kateři-
na Višňovská - předsedkyně, Tereza Franke, 
Václav Kerda, Mgr. Marek Tomášek, Ing. 
Lenka Širancová.
ZO souhlasí se zpřísněním nároku na odmě-
nu zastupitelům obce, plné znění naleznete 
v usnesení č. 102 (k nahlédnutí na obecním 
úřadě či na www.prerovnl.cz).
ZO schvaluje výši stočného na rok 2013 pro 
občany ve výši 41,7 Kč/m3 + DPH, doplatek 
obce ve výši 214 000 Kč plus DPH.
ZO pověřuje Luďka Jirouše, aby zastupoval 
obec v roce 2013 při kontrolách vypouštění 
dešťových vod, které budou provádět pra-
covníci Vacuum Global, a aby zaznamená-
val výsledky těchto návštěv a kontrol. 
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2012 o  místním poplatku za provoz 
systému, shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů, která je přílohou č. 5 tohoto 
zápisu, a  tímto se ruší k 31. prosinci 2012 
Obecně závazná vyhláška č.1/2010.
ZO schvaluje mandátní smlouvu na zajiště-
ní dopravní obslužnosti obce v roce 2013, 
uvedenou v příloze č. 6, a pověřuje starost-
ku uzavřením této smlouvy s městem Měs-
tec Králové.
• ZO souhlasí s  proplacením faktury za 

inženýrské práce v září a říjnu 2012 Ing. 
Vernerové ve výši 8 000 Kč v  projektu 
pozemkových směn.

• ZO ruší část usnesení č. 36/2012 týkající 
se podmínky směny pozemků a pověření 
řízením projektu. ZO ukládá starostce 
analyzovat dosažené výsledky projektu 
a  předložit návrhy na možné pokračo-
vání v projektu do 28. února 2013.

ZO bylo informováno - smlouva o smlouvě 
budoucí na odkoupení části tří parcel okolo 
zámku od ČRo.
Místostarostka informovala o  tom, že po 
mnohaletém úsilí získat od Českého roz-
hlasu části pozemků pod komunikacemi 
okolo zámku nastal konečně zlom. ČRo 
předložil obci návrh smlouvy o  smlouvě 
budoucí kupní, včetně návrhu této kupní 
smlouvy. Týká se části 3 pozemků o celko-
vé výměře 637 m2. Obec vrátila smlouvu 
k projednání do ČRo se zapracováním při-
pomínek k některým částem a nyní čeká-

Rozpočtové opatření 11/2012

Výdaje – zvýšení Souběh odměn starostů 41 000 Kč

Výdaje – zvýšení Škola – dočasné profinancování grantu 200 000 Kč

Výdaje – zvýšení Stravenky zaměstnancům OÚ 30 000 Kč

Celkem 271 000 Kč

Rozpočtové opatření č.12/2012:

Výdaje Knihovna – SW 16 000 Kč

Výdaje Pozemkové směny (proplacení 3 faktur) 78 000 Kč

Výdaje Nemovitosti – údržba bytového fondu 18 000 Kč

Celkem 112 000 Kč
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Proč jsem rezignovala na funkci 
předsedkyně finančního výboru
a proč jsem se stala starostkou

Z jednání zastupitelstva 
obce

V  listopadu 2010 jsem byla zvolena jako 
předsedkyně finančního výboru. Ten se ve 
svém tříčlenném a posléze čtyřčlenném slo-
žení ukázal jako velice kompetentní a užiteč-
ný orgán. Finanční výbor mimo jiné zajišťoval 
organizaci pravidelných čtvrtletních kontrol 
v  obou příspěvkových organizacích. Tyto 
finanční kontroly se v  roce 2011 úspěšně 
rozjely podle směrnice odsouhlasené v  roce 
2010 předchozím zastupitelstvem. A  nejen 
to, finanční výbor se zabýval také finančním 
hospodařením obce, poskytoval podněty 
například v  otázkách financování provozu 
kanalizace a  ČOV a  další.  Práce ve finanč-
ním výboru mě bavila a vážila jsem si toho, 
že v něm můžu spolupracovat s  lidmi, kteří 
financím rozumí a mají zájem o dění v obci. 
Přesto jsem dne 7. června 2012 předala za-
stupitelům rezignaci na funkci předsed-
kyně finančního výboru. Mimo jiné jsem 
v ní uvedla „po pečlivém zvážení Vám tímto 
dopisem podávám s okamžitou platností re-
zignaci na funkci předsedkyně finančního vý-
boru při obecním zastupitelstvu Přerova nad 
Labem. Důvodem jsou okolnosti a praktiky, 
se kterými jsem se setkala při svém působení 
v  roli zastupitelky, a  které mi brání vykoná-
vat svěřenou funkci předsedkyně finančního 
výboru odpovědně, v  zájmu obce a  jejích 
občanů.“ O této rezignaci pak byla veřejnost 
informována prostřednictvím veřejného za-
sedání zastupitelstva na konci června 2012. 
V  souvislosti s  touto mou rezignací zastupi-
telstvo projednávalo usnesení, ve kterém se 
ukládá starostovi s okamžitou platností změ-
nit organizaci práce obecního úřadu a zastu-
piteli L. Dvořákovi kontrolovat práci starosty. 
V říjnu jsem pak byla některým zastupitelům 
oznámit, že zvažuji celkovou rezignaci na své 
členství v  zastupitelstvu. Vzhledem k dobré 
spolupráci s nimi jsem považovala za vhod-
né jim to říct předem.  Přitom jsme zjistili, 
že rezignaci již několik měsíců zvažují i další 
a  důvod máme všichni stejný – to jak fun-
guje, respektive nefunguje starosta. A  také 
jsme se shodli v tom, že naši voliči považují 
rezignaci za zklamání vložených očekávání. 
Proto v pondělí 29. října ráno zašli L. Jirouš 
a J. Vedral za P. Baumrukem a oznámili mu, 
že na svolaném veřejném zasedání  zařadí-
me do programu návrh na odvolání staros-
ty. Tím dostal bývalý starosta šanci zaujmout 
k dané situaci vlastní postoj. Využil ho tak, 
že 30. října rozeslal občanům rozšíření pro-
gramu zasedání o jeden bod – odvolání sta-
rosty. Přímo na zasedání 31. října pak změnil 
obsah tohoto bodu na svou rezignaci. Více 

se můžete dočíst v zápise ze zasedání na we-
bových stránkách obce.
O týden později při volbě nového staros-
ty na veřejném zasedání dne 7. listopadu 
2012 jsem před hlasováním zastupitelstva 
předstoupila před přítomné občany, abych 
vysvětlila, proč se svou kandidaturou souhla-
sím. Přestože bylo přítomno mimořádně hod-
ně hostů, myslím, že si toto vysvětlení zaslou-
ží i ti, kteří přijít nemohli. O mé kandidatuře 
na funkci starosty jsme mluvili se zastupiteli 
v pondělí 5. listopadu na poradě. Všichni, kte-
ří o mně posléze hlasovali, znají mě a můj pří-
stup k práci už minimálně dva roky. Volba sta-
rosty je důležitá pravomoc zastupitelstva, ale 
jako ke každé projednávané věci, se k  tomu 
mají nárok vyjádřit občané.  Veřejnost znala 
do té doby pouze mé důvody,  proč jsem po 
volbách nechtěla být starostkou, jak jsem je 
uvedla ve Zpravodaji č.2/2010. Dovolím si je 
připomenout, stejně jako jsem to udělala na 
veřejném zasedání nyní v listopadu: „V přípa-
dě mého zvolení do zastupitelstva rozhodně 
nemám po volbách v úmyslu kandidovat na 
funkci starosty ze dvou důvodů: 
1)  Je to odpovědná práce na plný úvazek, 

který nyní nemohu vykonávat kvůli péči 
o děti. 

2)  Práce starosty vyžaduje především ma-
nažerské zkušenosti a  zkušenosti s  prací 
v zastupitelstvu. To druhé mám zatím jen 
krátce a nepřímo.“  

O dva roky později mohu nyní konstatovat, 
že stále platí důvod 1, ale důvod 2 již po 
dvou letech intenzivní práce v zastupitelstvu 
a finančním výboru pominul. Později jsem si 
uvědomila i další důvody, proč jsem o funkci 
neuvažovala: 
3)  zaměření práce – část pracovní náplně je 

úřednická práce, po které netoužím, 
4)  odměna – neodpovídá tomu, jaký výkon 

jsem zvyklá a schopná ve své práci podávat, 
5)  pomluvy – čekala jsem, že nastanou a ří-

kala jsem si, že je nemám zapotřebí. 

Manžel měl však pravdu, když mě upozor-
nil, že pokud budeme jako zastupitelstvo 
fungovat nadále, jak jsme fungovali dosud 
a  budeme dál tolerovat chyby našeho nej-
vyššího představitele, pak nás stejně budou 
mnozí pomlouvat.  Práce samotné se nebo-
jím, proto jsem začala přemýšlet, jestli exis-
tují i opačné důvody, tedy proč bych měla 
nabídnout svou kandidaturu. A zjistila jsem, 
že jich je několik. Takto jsem je prezentovala 
na zasedání 7. listopadu ve čtyřech bodech: 
1)  zastupitelé – sešlo se několik lidí s různými 

zkušenostmi, kteří mají zájem o obec,
2)  lidé na OÚ – budu ráda spolupracovat se 

všemi zaměstnankyněmi i  dobrovolníky 
obecního úřadu,

3)  bydlím tady 14 let a mám tři děti PŘERO-
VÁKY – hájím zájmy celé mojí rodiny,

4)  důvěra a očekávání 276 voličů -  ve vol-
bách v  říjnu 2010 jsem měla celkově 
druhý nejvyšší počet hlasů ze všech kan-
didátů (z  toho více než polovinu tvořily 
preferenční hlasy). 

Shrnu-li to, důvodem pro byli a  jsou lidé. 
A s pomocí lidí se dají překonat i ty důvody 
proti.  Nemůžu a nechci být uvolněnou sta-
rostkou s odměnou 38 tisíc korun měsíčně. 
Práce se však dá přerozdělit, zorganizovat 
jinak, řešení je vlastně jednoduché.  Pokud 
se funkce ujmu jako neuvolněná starostka, 
můžu mít odměnu jen 21 tisíc korun a  za 
ušetřené peníze se může přijmout jeden nový 
pracovník na obecní úřad. A ušetří se nejen 
na odměně, ale i  na odstupném, takže pro 
nové místo máme 19 tisíc korun. Navíc by ta-
kové řešení přispělo k vyšší zastupitelnosti na 
obecním úřadě, která je v úředních záležitos-
tech nyní velmi nízká s ohledem na jedinou 
stálou administrativní pracovní pozici.
Další průběh už nejspíš znáte. Zvolena jsem 
byla jednohlasně, výběrové řízení na novu 
pozici jsem vyhlásila hned druhý den. Do 
konce listopadu se do něj přihlásilo 16 kandi-
dátů a mnozí velmi nadějní.   ■

darina Kocsisováme na stanovisko k  těmto změnám. Padl 
návrh, aby smlouva ve znění obsahujícím 
připomínky obce byla zveřejněna na we-
bových stránkách obce k  možnosti vyjá-
dření občanů. Ve smlouvě není uvedená 
cena za pozemky, neboť ta se stanoví až 
při prodeji znalcem. Nyní dle předběžné 
informace z pozemkového úřadu může jít 
o  částku zhruba 50 až 150 Kč/m2. Tato 
smlouva umožní projekt revitalizace, 
ovšem záleží ještě na schválení projektu 
na vodovod.
• ZO schvaluje záměr na prodej části 

pozemku parc. č. 1899/1 PK o  výměře 
6 m2 s  umístěním specifikovaným na 
nákresu v  příloze č. 7, druh pozemku 
ostatní plocha, k. ú. Přerov nad Labem.

• ZO vyhlašuje na leden 2013 inventarizaci 
majetku a  závazků obce k  31. prosinci 
2012 v  souladu se směrnicí o  inventari-
zaci a  schvaluje inventarizační komisi ve 
složení Luděk Dvořák – předseda, Jitka 
Milaniaková, Miroslava Kadeřávková, Irena 
Gregárková, Luděk Jirouš, Jaroslav Vedral.

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
12/2012 s celkovým dopadem na hospoda-
ření obce ve výši  112 000 Kč.
Rozpočet vyvěšený na úřední desce dne 19. 
listopadu 2012 byl na dnešním zasedání do-
plněn o tyto položky:
příspěvek obce na provoz kanalizace a ČOV 
ve výši 252 000 Kč
investiční výdaje na opravu ČOV ve výši 550 000 Kč
bezpečnost ve výši 300 000 Kč
rozšíření osvětlení (začátek komunikace 
k ČOV, osvětlení přechodu) ve výši 150 000 Kč
knihovna – přesun 16 000 Kč z  rozpočtu 
2013 do roku 2012
 ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2013, jak 
byl vyvěšen v příloze č. 3 a doplněn na dneš-
ním zasedání – zvýšení výdajů o 1 252 000 
Kč, snížení výdajů o 16 000 Kč, tedy s celko-
vými příjmy ve výši 10 509 421 Kč a celkový-
mi výdaji 9 660 200 Kč.
ZO schvaluje zřízení obecního časopisu pod 
názvem Přerovské listy a bere na vědomí re-
gistraci periodika u příslušných orgánů.
ZO schvaluje redakční radu nového peri-

odika v  tomto složení: Irena Gregárková 
– šéfredaktor, Jitka Dvořáková, Darina Ko-
csisová, Alena Bakošová, Vít Vašát – jako 
členové a místostarostka vyzývá občany ke 
spolupráci. 
- zdravotní středisko – problémy s  rosením 
oken a vyjádření stavebního inženýra ukazují, 
že bude nutná reklamace střešních oken kvůli 
špatnému vsazení do sádrokartonu. P. Bau-
mruk podepsal dvojí pronájem jedné ordi-
nace bez souhlasu stávajícího nájemce - pe-
diatra. Nová nájemkyně již začala vyřizovat 
potřebná povolení, zmenšila svůj dosavadní 
úvazek, protože s ordinací počítá. Situaci je 
potřeba řešit
- REGIONWEB – 5. upomínka: starostka 
ukázala přítomným dlouhou korespondenci 
firmy Regionweb (poskytující základní infor-
mace o  obci a  obecním úřadu na portálu 
CZREGION) s  bývalým starostou a  posléze 
korespondenci s novou starostkou kvůli neu-
hrazené faktuře. Opakované upomínky zača-
ly v dubnu kvůli faktuře na 840 Kč. ■

Poděkování
Kulturní komise při OU Přerov nad Labem děkuje dlouholeté knihovnici paní Kadeřábkové za její 
činnost pro Obecní knihovnu, kterou  vykonávala s laskavým přístupem nejen vůči malým, ale 
i dospělým čtenářům.  Hlavně díky ní se tak dařilo udržet knihovnu živou a otevřenou několik po-
sledních let. Velice si vážíme jejího přístupu, kdy pravidelně otvírala knihovnu čtenářům během 
pondělních odpolední  i přesto, že by si již mohla užívat klidu a pohodlí  plynoucí z důchodového 
věku. Paní Kadeřábková předala pomyslné žezlo knihovníka do rukou mladších, kteří se budou 
snažit nezklamat „její“ dlouholeté pravidelné čtenáře. Ještě jednou jí velice děkujeme a přejeme 
jí pevné zdraví a plno radosti v rodinném kruhu.

Volba správného stromu čeká na jaro. Dva zvolené nové stromy 
budou vysazeny na místo pokácených topolů na konci Sluneční 
ulice. To je úkol pro majitele pozemku Ministerstvo zemědělství 
ČR, který zároveň v souladu s  rozhodnutím obce Přerov nad La-
bem staré topoly kácel. Samotnému pokácení předcházelo řádné 
administrativní šetření obce Přerov nad Labem včetně ohledání 
stavu stromů. Celá přípravná fáze před vlastním pokácením trvala 
cca 11 měsíců. Jedním z  podkladů pro rozhodnutí povolení k po-
kácení byl i odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR, který poukazoval na stáří topolů. I když stromy vykazovaly stále 
vysokou životnost zelené hmoty, díky svému stáří byly již větve 
značně křehké a docházelo k lámání i živých větví.
Samotné kácení bylo v kompetenci správce vodoteče, protože to-
poly rostly na jejím břehu, za kterou zodpovídá ministerstvo země-
dělství - PF ČR, SSVD. To na celou akci vyčlenilo finanční prostřed-
ky a zajistilo odborné pokácení včetně zajištění následného jarního 

vysazování nových 
stromů.
Vždy je těžké roz-
hodnout se pokácet jakýkoliv strom, malý či velký, ale vzhledem 
k  tomu, že topoly jsou charakteristické svým rychlým růstem, 
brzy dosahují velkých rozměrů, jsou však nízkověké, zhruba ve 
věku šedesáti let začínají odumírat a to byl hlavní důvod k vydání 
souhlasu k pokácení. Včasnost takového rozhodnutí může zame-
zit následným těžkým škodám na zdraví či majetku. Příklady klad-
né i záporné můžeme najít i v blízkém okolí Přerova nad Labem. 
Stejně těžké rozhodnutí udělalo v rámci prevence i město Bran-
dýs nad Labem, kdy v posledních letech cíleně měnilo výsadbu 
starých vzrostlých stromů v centru města jako například kaštanů 
v parku u zámku za novou mladou výsadbu. Tím negativním pří-
kladem může být Vestec u Prahy, kde naopak průtahy o to, zda 
a kdy a kdo má pokácet topoly u cesty, vedly ke zbytečné smrti 
dvou mladých lidí.
Samotné kácení probíhalo s ohledem na minimalizaci škod, které 
mohly nastat při nesprávném dopadu vzrostlých stromů na zem. 
Jak je vidět z přiložené fotografie pořízené po pokácení, byl tento 
zásah oprávněný. Na řezu stromu je vidět pokročilý proces trouch-
nivění vnitřní části kmene.
Volba nové výsadby vychází z posudku. Bude zohledněna dlouho-
věkost nových stromů, jejich pomalejší růst a zároveň mohutnost 
ve vzrostlém stavu. Doporučené stromy pro výsadbu zohledňují 
také potenciál rozrůstajících se okrajových částí Přerova nad La-
bem.
Zde se nabízí možnost zohlednit i  váš názor k  výsadbě nových 
stromů v  místě původně pokácených topolů. Svůj hlas vhoďte 
do schránky obecního úřadu do 31. ledna, na lístek napište jeden 
z těchto stromů: lípa, buk, dub. ■

Lípa, dub  
nebo buk?

Bakošová alena, dospíšilová Jaroslava
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Pozemkové úpravy a pozemkové směny
Obec stejně jako řada dalších vlastníků pozemků v extravilánu (tj. 
mimo zastavěné území) katastru Přerov nad Labem se přihlásila již 
před rokem 2012 do projektu pozemkových úprav. Tento projekt 
organizuje Pozemkový úřad v Nymburce a je velice pravděpodobné, 
že tento několikaletý projekt bude zahájen v průběhu roku 2013. 
Vedle toho zastupitelstvo obce schválilo v dubnu 2012 projekt po-
zemkových úprav v obci.  Mělo jít o směny pozemků pod místními 
komunikacemi za pozemku v majetku obce určené k zemědělskému 
využití. Projekty mají téměř stejné názvy, ovšem souvisí spolu jen 
okrajově. Vzhledem k tomu, že projekt pozemkových úprav v obci 
se od počátku nevyvíjel zcela v  souladu se závěry porad a  jednání 
zastupitelů a do listopadu 2012 ani zatím nedošlo k žádné směně, 
rozhodlo zastupitelstvo na veřejném zasedání v prosinci, že projekt 
bude přerušen. Starostka dostala za úkol analyzovat dosažené vý-
sledky projektu a předložit návrhy na možné pokračování v projektu 
do 28. února 2013. Více se o obou projektech pozemkových úprav 
dozvíte v dalším čísle Listů.

Stočné 2013, provoz kanalizace a ČOV  
– kontrola vypouštění dešťových vod
Dle kalkulace předložené provozovatelem kanalizace a ČOV, tedy Va-
cuum Global (VG), se stočné na rok 2013 počítá z částky 1 988 000 
korun bez DPH rozpočítáním na 41 788 m3 a přidáním DPH. To před-
stavuje stočné 47,58 Kč/m3 bez DPH. Občanům bude část této výše 
kompenzována doplatkem obce, podnikatelé budou platit v  roce 
2013 stočné v plné kalkulované výši stejně jako v roce 2012. Na zá-
kladě posouzení ve finančním výboru zastupitelstvo schválilo dopla-
tek obce snížený proti předchozímu roku na 214 tisíc korun bez DPH 
s ohledem na další nutné investice do ČOV a kanalizace. Do rozpočtu 
obce na rok 2013 byla tedy (s  ohledem na nejasnosti kolem výše 
DPH) přidána částka 252 tisíc korun na doplatek obce ke stočnému 
a 550 tisíc korun na investiční výdaje. Díky této kompenzaci obce by 
stočné pro obyvatele mělo být 41,7 Kč/m3 bez DPH.
Zároveň se zastupitelstvo v posledních týdnech zabývalo společně 
s  VG hledáním opatření, jak zmenšit problémy, které způsobují 
někteří producenti odpadních vod – jedním z nich je vypouštění 
dešťové vody. Za tímto účelem bude obec spolupracovat při kon-
trolách vypouštění dešťových vod do kanalizace. Proto zastupitel-
stvo obce pověřilo Luďka Jirouše, aby zastupoval obec v roce 2013 
při kontrolách vypouštění dešťových vod, které budou provádět 
pracovníci Vacuum Global, a aby zaznamenával výsledky těchto 
návštěv a  kontrol. Prosíme tedy všechny občany o  spolupráci – 
umožnění přístupu pracovníků údržby od VG a našeho zastupitele 
na vaše pozemky k provedení kontroly. Obecní úřad i zastupitel-
stvo se bude v průběhu roku zabývat řešením také dalších problé-
mů spojených s kanalizací a ČOV, uspořádáme besedu s občany 
i žáky školy na toto téma, zajistíme den otevřených dveří na ČOV 
a podobně.

dvě výzvy – nabídky pro podnikatele k prezentaci 
prostřednictvím obce
Webové stránky obce nyní na dvou místech (dvěma způsoby) umož-
ňují prezentaci právnických osob. Tato možnost je nyní využita jen 
několika málo subjekty. Vyzýváme proto všechny ostatní právnické 
osoby, či podnikatele působící jako fyzické osoby, aby prostřednic-
tvím webových stránek obce nabídli občanům své služby, zveřejnili 
odkaz na své webové stránky, či jen popsali předmět svého působe-
ní. Nabídka se týká osob, které trvale žijí nebo podnikají na území 

obce Přerov nad Labem. Stačí zaslat na obecní úřad stručnou žádost 
s uvedením informací, které chcete zveřejnit.
Dále nabízíme možnost prezentace obdobných informací na letáku 
obce v únoru 2013 na výstavě v Lysé nad Labem „Regiony České 
republiky 2013“. Mikroregion Polabí bude mít svůj stánek na této 
12. společné výstavě měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů celé 
České republiky, která se koná pod záštitou ministerstva pro místní 
rozvoj a  ministerstva průmyslu a  obchodu. Naše obec, jako člen 
Mikroregionu Polabí, má možnost dát na stánek také svůj mate-
riál. Pokud se tedy sejde dostatečný počet zájemců tak, abychom 
společně vytvořili a vytiskli leták, můžeme ho na únor připravit. Váš 
zájem můžete projevit písemně na adresu obecního úřadu do 15. 
ledna 2013. 

Poskytování právních služeb občanům obce
Obec stále nabízí možnost konzultace v  právních otázkách. Mgr. 
Marečková bývá přítomna na obecním úřadě každou třetí středu 
v měsíci od 13:00 do 17:00 hodin. V prosinci 2012 to bylo výjimeč-
ně 12. prosince, v lednu pak opět standardně 16. ledna. Žádáme ob-
čany, kteří chtějí tuto službu využít, aby si svou konzultaci v daném 
termínu předem objednali na přesný čas.

Výzva – pomoc při řešení sněhových kalamit
Žádáme občany, kteří mají zájem za finanční odměnu pomoci 
s úklidem sněhu, přihlaste se na OÚ. Přivítáme osoby, které mají 
vlastní techniku a nářadí. Jedná se o úklid chodníků a místních ko-
munikací.

rozpočet na rok 2013
Na veřejném zasedání 7. listopadu byla zveřejněna výzva k předání 
žádostí o příspěvek z rozpočtu obce v roce 2013 do termínu 14. lis-
topadu 2012. Před projednáním a vyvěšením návrhu rozpočtu dne 
19. listopadu (příloha č. 3 zápisu) dorazily na OÚ tyto požadavky, 
které byly zapracovány v následující výši:
p. Beneš SPCCh – bez upřesnění požadované výše, v rozpočtu 1 000 
korun jako předchozí roky
ZŠ a MŠ – 1 173 500 korun příspěvek na provoz + 1 449 092 korun 
refundace mezd – zařazeno do rozpočtu zatím v plné výši s ohledem 
na to, že v září byla schválena zastupitelstvem výjimka z počtu žáků 
na školní rok 2012/13, výše refundací v rozpočtu 2013 bude zno-
vu projednána zastupitelstvem obce v 3-4/2013 po upřesnění výše 
prostředků z MŠMT, zároveň v souladu s usnesením č. 97/2012 byla 
výše příspěvku snížena o 200 000 korun
SDH – předložili návrh na 390 000 korun, v rozpočtu nyní 210 000 
korun, zatím nezahrnuta položka na výměnu garážových vrat, bude 
posouzeno později s ohledem na další priority
MC požádalo o 7000 korun – v rozpočtu zatím uvedena plná výše, 
prostředky na vybavení MC mohou být uvolněny až po dořešení 
formálních záležitostí s pronájmem
Takto sestavený rozpočet je zejména provozní, protože pokrývá 
zajištění běžného chodu obce a obecního úřadu – celkové příjmy 
10  509 421 korun, celkové výdaje 8  424  200 korun. V  rozpočtu 
zatím nejsou zahrnuty větší investiční akce, nové záležitosti, jedno-
rázové akce, zejména: investice a opravy, odpisy, doplatek obce na 
provoz kanalizace a ČOV, opravy místní komunikace Na Pískách, vý-
daje na bezpečnost, vodovod, zateplení školy, zateplení obecního 
úřadu či výměna oken OÚ, projekt pozemkových směn, navýšený 
rozpočet pro ŠJ (zatím jen hodnota z roku 2011), oprava bytu nad 
OÚ, opravy v obecním bytovém domě čp. 210, rekonstrukce býva-

Výdej známek na popelnice
Známky se budou vydávat v budově obecního úřadu. Prosíme,
vyzvedněte si známky pouze v níže uvedených termínech. Kdo
nebude mít po 11. březnu 2013 vylepenou známku, tomu popeláři
nádobu nevyvezou.

Středa 27. 2. 8.00–11.30 13.00–17.00

Sobota 2. 3. 8.00–12.00

Středa 6. 3. 8.00–11.30 13.00–17.00

Sobota 9. 3. 8.00–12.00 

Novelizovaná OZV – poplatek za nakládání  
s komunálním odpadem 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 4. prosince schválilo mimo jiné 
aktualizovanou obecně závaznou vyhlášku č.1/2102 (OZV) o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. S účinností 
od 1. července 2012 došlo k  novelizaci zákona č. 565/1990 Sb. 
o  místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Proto obce, 
které chtějí nadále v  roce 2013 vybírat místní poplatek za systém 
nakládání s komunálním odpadem, musí vydat nové OZV s účinností 
od 1. ledna 2013. 
Novelizace zákona zejména zvyšuje horní hranici pro stanovení 
poplatku z 500 korun na 1 000 korun a rozšiřuje okruh poplatníků. 
Zastupitelstvo nevyužilo možnost zvýšení poplatku, protože k tomu 
nevidí ekonomické důvody a naopak upřesňuje a rozšiřuje proti mi-
nulé vyhlášce systém úlev a osvobození od poplatků. Navržené úlevy 
mají ekonomické opodstatnění a zároveň přinášejí podporu rodinám 
s malými dětmi. Základní poplatek se mírně snižuje z 500 na 492 Kč 
pouze z důvodu rozpočitatelnosti na 12 měsíců kvůli poplatníkům, 
kteří mají platit poplatek pouze za část roku. 

Poplatek za psa na rok 2013
Poplatek bude vybírán společně s výdejem známek na popelnice.
Každý pes by měl být v zájmu majitele opatřen identifikační
známkou. Poplatek činí:
a) za jednoho psa – 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa – 150 Kč
c)  za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným

zdrojem příjmu – 0 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba
uvedena v písmenu c) – 100 Kč

Omezení ověřování
V době vydávání známek na popelnice se bude ověřovat jen
v úřední den – pondělí.
Ve středu 27. 2. a 3. 3. 2013 se ověřovat nebude.

Uzavření místní komunikace z bezpečnostních důvodů
Dne 29. listopadu 2012 proběhla kontrolní prohlídka rodinného 
domu č. p. 58 na pozemku st. p. 21 v katastrálním území naší obce. 
K prohlídce vyzval stavební úřad s ohledem na dlouhodobě špatný 
stav budovy. Při vnější prohlídce bylo přítomnými konstatováno, že 
narušená statika budovy a celkově špatný stav nemovitosti ohrožuje 
osoby a předměty na přilehlé místní komunikaci (viz. přiložený kata-
strální plánek) potenciální možností zřícení. Proto obec přijala oka-
mžité preventivní provizorní opatření a místní komunikaci zahradila 
páskou a upozorněním na nebezpečí. Dne 30. listopadu 2012 byl 
odeslán z OÚ dopis na dopravní inspektorát s žádostí o posouzení 
návrhu na trvalé uzavření této krátké místní komunikace. Procházení 
osob v tomto místě může ohrožovat jejich život či zdraví, projíždění 
dopravních prostředků, zejména nákladních automobilů, může na-
víc dále narušovat statiku objektu č. p. 58. Stavební úřad se touto 
záležitostí dále také zabývá.

Úřední dny – pondělí a středa
Na webových stránkách obce, na dveřích obecního úřadu nalez-
nete aktualizovaný přehled úředních hodin. Stále platí, že obec-
ní úřad má pro jednání s  veřejností vyhrazeno pondělí a  středu. 
V  těchto dnech můžete podávat osobně své podněty, předávat 
žádosti přes podatelnu, nechat si ověřit podpis, zaplatit místní po-
platky, přihlásit se k pobytu aj. Vzhledem k tomu, že představitelky 
obce – starostka a místostarostka – vykonávají  své funkce jako neu-
volněné ze svého zaměstnání, nemohou Vám být k dispozici v tyto 
úřední dny kdykoliv. Zároveň ale obě nabízejí možnost domluvit si 
schůzku i mimo úřední dny. Kdy jsou na obecním úřadě automa-
ticky a kdy tam pro vás také mohou být, zjistíte právě z přehledu 
úředních hodin. 

Podávání žádostí a Kniha návštěv
Od února letošního roku byla na obecním úřadě zavedena kni-
ha návštěv. Do ní zapisují občané, kteří přišli jednat na obecní 
úřad, cíle nebo téma své návštěvy. Pochopitelně se do ní ne-
zapisují ti, kteří přišli ověřit podpis, zaplatit poplatek nebo se 
přihlásit k pobytu. Tyto úřední úkony jsou podchyceny jinak. 
Kniha návštěv slouží k zachycení toho, co všechno naši obča-
né chtějí řešit – například hlášení o toulavém psovi, nefunkční 
lampa veřejného osvětlení, projednání nějakých majetkových 
záležitostí, předložení návrhů, dotazů podobně. Kniha návštěv 
je ovšem jen stručná evidence, přehled toho, s čím občané na 
úřad přicházejí. Nemůže zachytit obsah složitějších podnětů, 
dalších dotazů či žádostí, které vyžadují písemnou reakci. V ta-
kových případech je nutné předání požadavku písemnou for-
mou. To je možno udělat minimálně dvojím způsobem: buď 
přinesete z domu již připravený dopis – žádost k vyřízení, nebo 
na místě vyplníte jednoduchý formulář.FO
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V sobotu 3. listopadu se na přerovské 
zámecké zahradě konalo strašidelně 
laděné odpoledne pro děti i dospělé. 
Sraz všech zúčastněných byl v 15:30, 
kdy se začaly vyřezávat dýně do stra-
šidelných i veselých tvarů. Ty se v zá-
věru programu vyhodnotily a  jejich 
tvůrci dostali hodnotné ceny. Zuzana 
Kratochvílová rozmíchala své kouzelné 
barvy, kterými malovala na obličeje 
dětiček i matiček to, co si zrovna uma-
nuly. Ostatní děti, které čekaly na dal-
ší program, pobíhaly po hřišti a hrály 
hry. K  tomu všemu byla zařízena hu-
dební produkce (děkujeme Václavovi 
Červinkovi za vyřízení, Václavovi No-
vákovi za zapojení, Tomášovi Peterovi 
za obsluhu a také přerovskému sound-
systému COMOR TEROR za zapůjčení 
techniky).
Po setmění se začal tvořit průvod, 
který s  lampiony prošel Přerovem. 
Vyšel ze zámecké zahrady, pokračoval směrem k místnímu krá-
mu, kde se otočil, prošel městečkem a  zase zpět kolem muzea 
Moto Velo. U něj začínala stezka odvahy, na které musely děti ne-
bojácně projít kolem dvou děsivých bludiček, skřehotavého vodní-

ka s ukvákaným žabákem, strašidelného skřeta z hluboké propasti 
za zámkem a kosti natřásajícím kostlivcem. Konečná zastávka byla 
u strážce kouzelného ohně, který všem předal diplom za prokáza-
nou statečnost. ■
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Lucie Černá

Vratislava Tomášková

Lukáš Zajíček

V  sobotu dne  13. října  se konala již sed-
má přerovská drakiáda, kterou uspořádaly 
Maminky dětem za finanční podpory obec-
ního úřadu. Nad Přerovem létali draci zhru-
ba od 15 do 16 hodin a protože počasí nám 

opravdu přálo, dorazila celá řada rodičů 
s dětmi a všichni si letový den užili.
Rozdalo se celkem 24 čísel pro dětské sou-
těžící a  na konci akce se  vyhlašovaly me-
daile za mimořádné výkony jako je třeba 
Nejkrásnější doma vyrobený drak, Nejvytr-
valejší letec, Nejoriginálnější drak a jiné.
Akce má mezi Přerováky už léta tradici 

a pokud vyjde počasí bývá to opravdu pěk-
ný zážitek a vlastně i  společenská událost, 
kde máte možnost potkat své známe a po-
povídat si. Tentokrát drakiáda začala hodi-
nu po uzavření volebních místností, takže 
se vedly řeči také politické. V Přerově nad 
Labem, to zkrátka žije. ■

Od 5. listopadu probíhá nábor do oddílu Taekwon-Do Čelákovice, tréninky jsou 
otevřené všem účastníků bez věkového omezení. 

Trénink vedou  bývalí reprezentanti ČR 
v Tekwon-Do Michal Machota II.Dan a Lu-
káš Zajíček I.Dan. Oddíl spadá pod Českou 
Národní Unii Taekwon-Do, která má v Če-
chách dlouholetou tradici.   Tréninky v od-
díle Čelákovice probíhají v prostorách SOŠ 
TOS Čelákovice, U Učiliště 1379 a to každý 
týden v  pondělí od 18:00 do 19:00 a  ve 
středu od 17:00 do 18:00 hodin.
Pro více informací volejte 721  614  535 
nebo na www.machota-sport.cz
Těšíme se na Vás 

Přerovská  
drakiáda 2012

Oddíl Taekwon-do 
Čelákovice 

lého dětského ZS, garážová vrata pro SDH, chodníky v centru obce 
– projekt revitalizace. Některé z  těchto položek jsou předmětem 
dnešní schůze, a  proto schválení rozpočtu proběhne až ke konci 
zasedání.
Starostka citovala z  dopisu P. Baumruka, který spolu s  omluvou 
za neúčast na zasedání zaslal svůj názor na rozpočet. Na informaci, 
že je proti zvýšení příspěvku pro SDH, protože v minulých letech 
byli vybaveni, reagoval L. Jirouš: vybavení v minulosti neřešilo všech-
ny potřeby, stále jsou nedostatky ve vybavení. Text ze zápisu VZ 4. 
prosince.

rozpočet vyvěšený na úřední desce dne 19.11.2012 
byl na zasedání 4.12. doplněn o tyto položky:
• příspěvek obce na provoz kanalizace a ČOV ve výši 252.000 Kč
• investiční výdaje na opravu ČOV ve výši 550 tis. Kč
• bezpečnost ve výši 300.000 Kč
• rozšíření osvětlení (začátek komunikace k ČOV, osvětlení pře-

chodu) ve výši 150 tis. Kč
Zastupitelstvo obce usnesením č. 112/2012 schválilo rozpočet obce na 
rok 2013 s celkovými příjmy ve výši 10.509.421 Kč a celkovými výdaji 
9.660.200 Kč. Tento rozpočet není možno považovat za finální, proto-
že ho zastupitelstvo bude upřesňovat v průběhu roku 2013 formou roz-

počtových opatření. Složení výdajů a příjmů rozpočtu můžete již nyní 
nalézt na webových stránkách obce, otiskneme ho v příštím čísle Listů

Sbírka na opravu kostela sv. Vojtěcha dočasně 
pozastavena
V září 2009 zahájila římskokatolická farnost Čelákovice ve spolupráci 
s obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu kostela sv. Vojtěcha. K 20. 
červnu bylo vybráno 110 tisíc 77 korun. Za příspěvky děkujeme. 105 
tisíc korun bylo použito ke zhotovení projektové dokumentace na 
komplexní rekonstrukci kostela.
Sbírka je pozastavena, vzhledem k tomu, že se na přelomu června 
a července ztratila pokladnička. Požádali jsme o pomoc pana Kop-
pa ze Stavebního odboru Arcibiskupství pražského o zajištění nové 
pokladničky, která by měla být pevně přidělaná k mříži v kostele.

 Schránka na příspěvky na OÚ  
Příspěvky do Přerovských listů můžete vhazovat do schránky na 
obecním úřadě.

Pokud si přejete dostávat zprávy z obecního úřadu  
elektronickou poštou, zašlete prosím žádost  

na adresu obecni.urad@prerovnl.cz

Nestala se tak 
převratná udá-
lost, jak by se 
zdálo. Zastu-
pitelstvo obce 

Přerov nad Labem na návrh starosty přijalo jeho rezignaci.
Stalo se tak na mimořádném zasedání zastupitelstva obce svolaném 
na 31. října 2012 v 8:30 hodin dopoledne. To je sice nezvyklá doba, 
ale vzhledem k tomu, že část členů zastupitelstva dává přednost do-
poledním jednáním a  ostatní se pro tento případ uvolnili, nikoliv 
nemožná. Pouze to znamená, že většina občanů je v  zaměstnání 
a nemůže se projednávání účastnit. To ovšem těmto zastupitelům 
nevadí a starostu přehlasovali.
Nebudu obšírně rozebírat příčiny odstoupení z funkce, nic by to ne-
přineslo. Jen cítím potřebu se občanům omluvit, že jsem zklamal je-
jich důvěru, kterou mi svými hlasy dali. Právě velká podpora občanů 
způsobila, že jsem získal více než 80 % odevzdaných hlasů a záro-
veň od prvé chvíle se vytvořil jistý odstup ostatních zastupitelů. Při 
projednávání záležitostí řízení obce jsem necítil podporu ostatních 
zastupitelů a nevytvořil se v zastupitelstvu kolektiv, který by táhl za 
jeden provaz. 
Za uplynulé dva roky se podařilo realizovat rekonstrukci budovy 
zdravotního střediska. Vysadili jsme větrolam podle cesty k pramenu 
sv. Vojtěcha a započali s restaurováním drobné sakrální památky. Zá-
sahová jednotky SDH dostala díky realizaci dotace z Fondu podpory 
hasičů Středočeského kraje nové vybavení v  hodnotě 200 tisíc. Je 
připraven projekt na výstavbu veřejného vodovodu. 
Opozice v  zastupitelstvu brzdila projednávání důležitých projektů, 
jako jsou směny pozemků pod místními komunikacemi a naopak se 
stále dokola vracela k  dříve již zamítnutým záležitostem jako jsou 
hlídky městské policie. Za tohoto stavu by se těžko podařilo reali-
zovat výstavbu veřejného vodovodu nebo revitalizaci centra obce. 
Stejně jako mnoho občanů mě překvapil rychlý spád událostí a koneč-
né řešení. O týden později byla zvolena neuvolněná starostka paní 
Kocsisová. Před komunálními volbami v roce 2010 se vyjádřila v Pře-

rovském Zpravodaji na otázku „Máte v úmyslu v případě zvolení do 
zastupitelstva kandidovat na funkci starosty?“ doslova: „NE - V případě 
mého zvolení do zastupitelstva rozhodně nemám po volbách v úmyslu 
kandidovat na funkci starosty ze dvou důvodů: 1) Je to odpovědná 
práce na plný úvazek, který nyní nemohu vykonávat kvůli péči o děti. 
2) Práce starosty vyžaduje především manažerské zkušenosti a zkuše-
nosti s prací v zastupitelstvu. To druhé mám zatím jen krátce a nepří-
mo. Velice ráda bych ve funkci podpořila opět pana Baumruka, který 
se projevil v zastupitelstvu jako velice pracovitý člověk.“
Pravděpodobně se její názor změnil anebo má jiné důvody, o kte-
rých se v Přerově potichu spekuluje. V pozadí za vším stojí i paní mís-
tostarostka, která velmi prosazovala odvolání starosty, který podle ní 
nemá potřebné vzdělání a podporuje novou starostku.   
Zároveň tvrdím, že si osobně nedovedu představit výkon jakékoliv 
volené funkce, pokud dotyčný necítí respekt k voličům. Obec sku-
tečně není firma. Není to akciová společnost s  představenstvem 
a dozorčí radou, je to společenství všech občanů, kteří si v demokra-
tických volbách volí své zastupitele. Nedovedu si představit, že by 
dlouhodobě mohl zastávat jednu z nejvyšších funkcí ve vedení obce 
člověk, který není ochotný ctít vůli občanů a  který by prosazoval 
změny bez veřejné podpory většiny obyvatel obce. Obec nelze řídit 
z pozice manažera, třeba i špičkového.
Nemohu tvrdit, že jsem neudělal žádné chyby při výkonu funkce. 
Měl jsem vždycky na mysli jen prospěch obce a rozhodoval jsem se 
podle zákonů a nejlepšího vědomí a svědomí. 
Za celou dobu výkonu funkce starosty jsem neobdržel žádné výtky 
od nadřízených orgánů a obec Přerov nad Labem byla hodnocena 
velmi dobře. Ani kontrolní výbor zastupitelstva, kromě formálních 
chyb, neměl důvod k řešení mých pochybení.
Věřím, že občané naší obce sami posoudí a zhodnotí spor o to, zda 
jsem ve funkci starosty na svou práci stačil, nebo nikoliv, zda jsem 
vykonával svou práci s plným nasazením a ku prospěchu všech ob-
čanů. ■

                                             Děkuji všem za podporu     
 Petr Baumruk

Říjnová revoluce  
v Přerově nad Labem

Zábavné Halloweenské odpoledne  
na Zámecké zahraděKrátké zprávy z obecního úřadu 1010 1111



dožínková slavnost  
v zámku a podzámčí

O  existenci folklórního souboru Dykyta pravděpodobně už dávno 
vědí všichni přerovští obyvatelé. Soubor si svými dobrými výsledky 
však zajistil i to, že povědomí o jeho činnosti daleko přesahuje hra-
nice Přerova.

Vše, co diváci na představeních souboru viděli a slyšeli, je sa-
mozřejmě vyváženo spoustou času a energie při zkouškách. 
Nejinak je tomu i v současné době. Po dožínkových vystou-
peních soubor odjel na víkendové soustředění na chalupu 
v  Jizerských horách. Ačkoli venku bylo nádherné slunečné 
počasí, uvnitř chalupy to vypadalo, že kalendář náhle po-
skočil o několik týdnů vpřed. Zněly zde totiž vánoční skladby 
a  tančily se tance s vánoční tématikou.  Bylo to nutné bez 
ohledu na to, že po Vánocích ještě zdaleka nikde nebylo ani 
vidu ani slechu a podzim teprve vybarvoval neopadané listy 
na stromech. Listy v kalendáři se však otáčejí rychle jeden za 

druhým a s přípravami vánočního pásma není možné otálet.
Nácvik nového programu je nyní v plném proudu a cílem je udělat 
vše proto, aby diváci na vystoupeních v Přerově i mimo něj proži-
li příjemné chvíle při hudbě a tanci. Věnujeme své úsilí se zájmem 

vytvořit něco, co pozitivně obohatí dospělé i děti. My 
všichni členové souboru Dykyta se těšíme na atmosféru 
času adventu a Vánoc a budeme rádi, když si ji společně 
s námi užijete i vy.

Naše představení se konají v neděli 23. prosince 
od 10:30 a od 14:00 hodin v přerovském skan-
zenu.
Určitě si udělejte čas a přijďte se na nás podívat. Rádi 
vás potěšíme tím, co umíme. Informace o dalších ter-
mínech a místech vystoupení najdete na internetových 
stránkách www.dykytaprerov.cz. ■

Třetí zářijová sobota patřila druhému ročníku přerov-
ských Dožínek. Po loňském úspěchu panovalo mezi 
dobrovolníky a pořadateli obrovské napětí. Povede se 
to stejně jako loni? Přijde stejný počet lidí? Nebo do-
konce více návštěvníků? Vydaří se počasí? 
Všechny tyto a mnoho dalších otázek bylo zodpověze-
no na konci celého dne, ale nepředbíhejme a nenech-
me si ujít atmosféru Přerova nad Labem roku 1912.
I  neznalý projíždějící Přerovem poznal, že se chystá 
velká událost. Již od rána proudilo kolem skanzenu 
mnoho lidí, ať už dobově oblečených, či pomocníků 
„v zákulisí“. Nosilo se jídlo do hospody, propriety ke 
staročeským řemeslům, výzdoba, stánky, děti, zvířec-
tvo a  všichni přidali ruku k  dílu. Úderem desáté ho-

diny ranní započali 
do skanzenu proudit 
první návštěvníci. 
Ještě před vstupem 
do skanzenu na ně 
čekalo občerstvení 
a  možnost zakoupit 
si sladkost z  cukrár-
ny, chutné pivo či 
klobásku a  pro mi-

lovníky (spíše milovnice) bižuterie spoustu drobností. 
Prvním krokem do vchodových vrat skanzenu dýchla minulost na 
všechny příchozí. Byla připravena zábava pro dospělé i děti, pro hol-
ky i pro kluky, pro rošťáky i andílky. Soutěžilo se v poznávání bylin, 
zkusit si všichni mohli šlapat zelí, chodit na chůdách, vytočit hrní-
ček na kruhu, vyřezat obrazec do dřeva, slalom mezi poleny a v ne-
poslední řadě například zkusit rozpoznat pomůcky do domácnosti 
hospodyněk staré sto let. Kdo byl již unaven hrami a poznáním, na-
koukl do malebné hospůdky, kde se podávaly dobroty jako naložený 
bůček, sádlo, škvarková pomazánka, buchty, koláče a tekutý chléb 
národa českého – pivo. Kousek opodál idylicky řezali řezbáři, mistr 
košťat tvořil své umění, kovali kováři a děti mezitím vším pobíhaly 
a radovaly se z prostých her až do konce celého dne.
Stejně jako minulý rok i  letos byl součástí akce dožínkový průvod.  
Před sto lety patřil mezi tradiční uznání úcty zámeckému pánovi 
a ukázkou úspěchu sezónní úrody. Průvod končil na zámku, kde již 
čekal Ludvík Salvátor Toskánský, který věnec s radostí přijal a potěšil 
všechny zúčastněné příjemným projevem. Při jeho poslechu si moh-
li návštěvníci prohlédnout dekorativní výzdobu, která se nacházela 
v okolí zámku. Tu vytvořili účastníci soutěže o nejkrásnější dekorativ-
ní výzdobu, kterou vyhlásil OÚ v Přerově nad Labem. Všechna díla 

byla chválena, ovšem vyhrát moh-
ly jen tři. Ceny si nakonec odnesly 
dekorace žáků MŠ a  ZŠ Přerov nad 
Labem. Dále jsem si mohli přečíst 
představy žáků sedmé třídy naší ZŠ 
o budoucím využití zámku. ■

Vážení a milí občané, dovolte mi, abych se s Vámi podělila o úspěch 
naší obce. Ten kdo chodí na různé akce v  naší obci, může často 
potkat „kouzelnou babičku“, tak jsme si ji mezi sebou pojmenovali.
V říjnu jsem se dozvěděla, že středočeský kraj vyhlásil soutěž: Dobro-
volník Středočeského kraje roku 2012, nebylo lehké z mnoha dobro-
volníků, kteří v naší obci působí, vybrat toho jediného. Nakonec jsem zvolila, po poradě s kulturní komisí, k nominaci pro 

tento rok paní Janu Vojáčkovou, která se aktivně připojila k pořádá-
ní Běhů pohádkovým lesem či zámeckou zahradou, Nocí s Ander-
senem, Muzejních nocí, Dožínkových slavností. Dalším důvodem 
proč právě paní Jana Vojáčková, je, že nadchla k  dobrovolnictví 
i velkou část své rodiny a to dvě dcery a tři vnučky.
Odborná komise složená ze zástupců Středočeského kraje a nestát-
ních neziskových organizací podpořila nominaci paní Jany Vojáčko-
vé a pozvala ji na slavnostní předání ceny Dobrovolník středočeské-
ho kraje 2012 do divadla Lampion v Kladně.
Budu ráda, když všichni dobrovolníci naší obce, a je Vás skutečně 
mnoho, budou vnímat toto ocenění i jako své vlastní. Děkuji Vám 
všem za úsilí, které věnujete při obnovovaní a zachování kulturního 
a společenského dění v naší obci, všem, kterým není lhostejný život 
v naší obci. Paní Janě Vojáčkové gratuluji a přeji mnoho zdraví a elá-
nu do dalších let. ■

Irena Gregárková, místostarostka obceFO
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Ivana Pospíšilová, členka souboru dykyta Lucie Černá

dobrovolník  
Středočeského kraje 2012

OPĚT SE TEŠTE Na dYKYTU!

Poděkování: Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala 
všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a  průběhu 
dožínkové slavnosti a  na otevření zámku při příležitosti Dnů 
evropského dědictví, jejichž národním tématem bylo „Mládí 
památkám“.
Poděkování patří vedení Českého rozhlasu, dále paní Tereze 
Svobodové z ČRo, která se aktivně připojila k přípravě progra-
mu na zámku, zajistila vystoupení houslisty Jana Mráčka, vítěze 
Národní soutěže mladých hudebníků Concertino Praga z roku 
2007 (obec nehradila jeho vystoupení). Poděkování patří folk-
lorním souborům Dykytě, Šátečku a Vrbině, které nemalou mě-
rou přispěly k oživení celé akce. Poděkování patří zkušebnímu 
ústavu za obilí, Školkám Montano za zapůjčení květinové vý-
zdoby, panu Dvořákovi za pití a sladkosti, panu Sosnovskému 
za ovoce pro děti, všem kdo napekli či navařili různé dobroty. 
Zvláštní poděkování patří MŠ a ZŠ, která se nemalou měrou po-
dílela na přípravě této akce. Na závěr bych chtěla podotknout, 
že obecní rozpočet nehradil hmotné náklady spojené s otevře-
ním zámku a  dožínkami. Obec získala do obecního rozpočtu 
20% ze vstupného od Polabského muzea. 
Na další ročník Dožinkové slavnosti se můžeme těšit, je již znám 
termín: 14. září 2013!

Irena Gregárková, koordinátorka Dožínkové slavnosti
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Zprávy z mateřského centra Co nabízí knihovna v Přerově?

radka Tomášková
V neděli 18. listopadu nás navštívila divadel-
ní společnost Studna se svým představením 
„Syndibád“. Přestože divadlo začínalo až 
v 15 hodin, již po půl třetí se začali scházet 
první nedočkaví diváci, aby si mohli vybrat 
místa s pěkným výhledem a hlediště se rych-
le zcela zaplnilo. Scéna byla nasvícena, diváci 
usazeni a mohlo se začít. Přenesli jsem se do 
dálné země Omán a  prožívali jsme se Syn-
dibádem dobrodružství na moři i  na souši, 
velkou bouři i boj s džinem z láhve, ale jak to 
tak v pohádkách bývá - konec dobrý, všech-
no dobré. I Syndibád si našel svou milovanou 
a mohlo se vyrazit na svatební cestu. Před-
stavení mělo velký úspěch u malých i velkých 
diváků.
Plánované otevření mateřského centra od 
listopadu se z  důvodu mého velkého ča-
sového vytížení nestihlo, ale slibuji,  že se 

polepším a mateřské centrum se od ledna konečně otevře. Pokud máte zájem MC navštěvovat, budu velmi ráda, pokud se mi přihlásíte 
a společně si prostory upravíme a vyzdobíme (e-mail: radka.tomasek@gmail.com nebo 720676834). Předem děkuji. Zároveň přeji všem 
hodně síly a zdraví v nadcházejícím adventním období a také klidné vánoční svátky. ■

Soutěžení jsme se nevzdali ani o  letních prázdninách 
a vydrželi jsme téměř do závěru sezóny.
14. července jsme se zúčastnili třetího ročníku již tra-
dičního sedmiboje ve Velence.
V sedmi disciplínách, které mimo jiné zahrnovaly ne-
tradiční požární útok, překážkovou dráhu s  nosítky, 
jízdu po plachtě nebo pivní štafetu, jsme byli neporazi-
telní a obhájili tak loňské vítězství.
Na Velenkiádě soutěžili: L. Svoboda, T. Vodička, T. Kra-
tochvíl, J. Kolenský, L. Holan, P. Veselý, M. Šenkýř, E. 
Cílková  a A. Kloudová.
Mužská část 4. srpna zavítala na hasičské slavnosti do 
Vykáně na Vykáňský Florián. Soutěžilo se v požárním 

útoku se stroji PS 8, v hodu sudem a pití piva.
Na letošních nočních útocích, které se konaly 18. srpna ve Vestci, sou-
těžili jen muži a bohužel své loňské vítězství obhájit nedokázali.
IV. ročníku Polabské ligy v požárním útoku se účastnilo pouze druž-
stvo mužů a po závěrečném kole 22. září v Úmyslovicích skončilo na 
bramborovém 4. místě kategorie STANDARD. Příští rok to určitě budou 
stupně vítězů!
13. října v  9:00 vyjela naše zásahová jednotka na námětové cvičení 
okrsku konané v Přerově n/L, Semicích a Velence. Tentokrát bylo cvi-
čení zaměřené na dopravní nehodu s padlým stromem, požár slámy 
a pád mysliveckého posedu při hře dětí. Jelikož se někteří naši členové 
podíleli na organizaci cvičení, vyjela jednotka v počtu 1+4. (Technika : 
CAS25 - Vodička T., Jirouš L., Kadeřávek J., Koštíř J., Kautský L.)  ■

Krátké zprávy z SdH 
Přerov nad Labem

Eva Cílková

Zcela určitě v  naší obecní knihovně najdete knížky.  Ale knihovna 
toho dokáže nabídnout daleko více než jen regály s knihami a je jen 
na každém z nás, zda možnosti knihovny využije v plném rozsahu.  
Aby byly služby knihovny dostupné i těm, kteří dojíždějí za prací do 
vzdálenějšího okolí, došlo k  rozšíření výpůjčních hodin i  na pozdní 
večer a navíc je knihovna otevřena zájemcům dva dny v týdnu.  Nové 
výpůjční hodiny platí od listopadu a vy si tak můžete do knihovny 
zajít  v  pondělí dopoledne od 9: 00 do 11:30, kdy  se na vás bude 
těšit Jitka Špitálská a nebo v pátek večer od 17:30 do 20:00, kdy vám 
s výběrem knih pomůže Alena Bakošová. Obě v knihovně pracují jako 
dobrovolnice bez nároku na finanční odměnu ve svém volném čase.
Důležitou informací je také to, že knihovna změnila působiště: 
knihovna nyní po přestěhování sídlí přímo v budově obecního úřa-
du v místnosti původní zubní ordinace. Co tato změna znamená pro 
čtenáře? A co pro knihy?  Jednoznačně pro obě uvedené strany jde 
o lepší a tepelně komfortnější prostor.  Čtenáři si zejména nyní v zimě 
mohou dát s výběrem knih na čas a nemusí se u toho choulit v zim-
ní bundě. Navíc knihy získaly tepelně stabilnější prostředí.  Bohužel, 
knihovna je sice v novém, ale stále v malém prostoru. Chybí nám tak 
zatím pořádný čtenářský koutek, kde by si čtenář mohl posedět a kni-
hy prolistovat či si s někým dalším o nich popovídat.  
Z  jakých knih si u nás v knihovně vyberete? Největším zdrojem knih 
je vlastní fond knihovny.  Sem patří knihy, které se podařilo nakoupit 
v průběhu několika desetiletí, kdy zde v Přerově knihovna byť pod 
různými názvy, ale prakticky nepřetržitě působí.  Můžete tak v regá-
lech objevit knihy, které se díky oblibě opakovaně vydávají do dnes 
a my je vlastníme třeba v druhém a někdy i prvním vydání.  Jejich 
desky a listy  vypadají sice trochu zastarale, ale pořád je v nich ukryt  
poutavý příběh ať jde například o Sofiinu volbu, Egypťana Sinuheta, 
Věčnou Ambru či různé knihy J. Verna či Ch. Dickense. Druhým zdro-

jem jsou dlouhodobě zapůjčené knihy z regionálních knihoven. Takto 
se k nám vždy  2x ročně dostává na jeden rok soubor cca 50 knih 
rozličných autorů vydaných v posledních letech. Z nich si mohou vy-
brat jak dospělí, tak děti a mládež. A mnohdy se tak právě v nabídce 
octne i nové vydání některé knihy, kterou ve starším vydání v knihov-
ně vlastníme. Zajímavé tak může být, zejména u překládaných titulů, 
i porovnání obou verzí mezi sebou.
Co dalšího můžete v knihovně získat? Například díky tomu, že naše 
knihovna využívá výhod z  registrace v  národní knihovní databázi, 
můžeme čerpat podporu od regionálních knihoven. Její jednu for-
mu – dlouhodobou zápůjčku z jejich fondů -  jsme již uvedli, druhou 
možností jsou i  tzv. meziknihovní výpůjční služby. Tady jsme vám  
schopni  přes knihovní zásilkovou službu objednat vámi požadovanou 
knihu, kterou naše knihovna nemá k dispozici, ale je ve vlastnictví jiné 
knihovny. Na zaslání poštu se podílí obě strany stejnou měrou, tedy 
půl na půl, jak knihovna zasílající knihu, tak čtenář, který si knihu na 
vypůjčení objednal. Takto si lze vypůjčit nejen beletrii, ale i odbornější 
publikace.  A v neposlední řadě doporučujeme využít možnost zajistit 
výpůjčky tzv. audioknih pro ty, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu 
nemohou sami číst  - především kvůli problémům s očima. Jediné, co 
pro tuto službu je ze strany čtenáře nutné zajistit, je doklad od lékaře, 
kde je potvrzena zdravotní indispozice. A pak již jen doma nachystat 
přehrávač na kazety pro starší tituly a nebo CD  přehrávač  pro novější 
tituly.  Pokud Vás zaujala některá z uvedených služeb naší knihovny, 
rádi vám ji zajistíme, stačí jen přijít k nám do obecní  knihovny a do-
mluvit se na podrobnostech.
V těchto týdnech v souvislosti se stěhováním knihovny také probíhá 
revize knihovního fondu.  Tím plníme jednak povinnost pravidelné in-
ventury knižního fondu, která je daná zákonem, ale hlavně tak dochází 
ke kontrole knih a přípravě na následnou evidenci do automatizova-
ného knihovního systému (AKS), kdy budou všechny knihy zadány do 
databáze  speciálního software. Tato akce by měla proběhnout v prv-
ním čtvrtletí roku 2013. Tento krok výrazně zjednoduší možnost vy-
hledávání knih podle různých klíčových slov – ať jména autora, názvu 
knihy či tématu. Tato možnost totiž dnes v knihovně chybí a bohužel 
nemáme ani klasickou lístkovou databázi v šuplíkách, tak jak ji možná 
někteří znají z dřívějších let před nástupem počítačů. Pro čtenáře to 
znamená složitě a dlouze  hledat v řadách regálů mezi všemi tituly, po-
kud cíleně „jde“ za určitou knihou aniž má jistotu, že knihovna výtisk 
má v nabídce. Zavedení  AKS do naší knihovny má také další výhodu 
a to, že se tam budou automaticky nahrávat i knihy, které nám bude 
předávat regionální knihovna na dlouhodobou zápůjčku.
Jakmile se podaří provést tento krok a budeme mít databázi naplně-
nou, budeme usilovat ještě o investici do rozšíření aplikace s možností 
další výhody pro čtenáře. Jde o možnost externího přístupu k databá-
zi knihovny z pohodlí svého křesla doma přes internetové připojení, 
kdy si tak čtenář bude moci ještě před vlastní návštěvou vybranou 
knihu zarezervovat. Bude tak mít i  přehled o  tom, kterou knihu si 
již vypůjčil a nebo  si ji bude moci prodloužit v případě, že ji má již 
s ohledem na termín výpůjčky vrátit.
Doba přeje moderním technologiím, což dokládá i to, že se jí nutně 
přizpůsobuje i život samotné knihovny, ale rozhodně lépe se do křesla 
či postele porovnáte s  knihou než svítícím  monitorem. Věříme, že 
v naší  postupně modernizované knihovně přivítáme v dalších týd-
nech i nové čtenáře, kteří  si nad stránkami vybraných knih dokáží 
užít vlastní obrazotvornost a představivost, když je vtáhnou do děje 
písmenka příběhů. ■

alena Bakošová

Poděkování  všem, kteří pomohli se stěhováním…
Během jednoho listopadového pátku se podařilo bez větších 
komplikací přestěhovat inventář  naší obecní knihovny z  pů-
vodních prostor  vedle muzea Moto-Velo do prostoru obecního 
úřadu. Tato akce byla rychlá i proto, že se kromě nových kni-
hovnic na stěhování podílela řada dalších dobrovolníků. Všem 
jim děkujeme za nasazení a rychlost s jakou vykonali přidělené 
činnosti.
Děkujeme také vedení naší základní školy, které uvolnilo ně-
kolik chlapců z vyšších ročníků z vyučování. Ti možná v duchu 
až později po přemístění desítek ba stovek knih litovali, že se 
jako dobrovolníci přihlásili, ale nahlas si slovem nestěžovali 
a naopak, tempo, které při přenášení a následném čištění knih 
nasadili, bylo vysokoobrátkové. Těm všem ještě jednou tou-
to cestou děkujeme také. Poděkování patří i  paní Dovalilové 
a Zbyňové, které pomohly s převozem beden s knihami a čiště-
ním regálů před umístěním do nové knihovny.  A v neposlední 
řadě musíme poděkovat panu Špitálskému, který zapůjčil Avii, 
na které byly regály pro knihy převezeny z původní do nové 
knihovny. Díky této rychlé akci bylo možné v podstatě plynule 
navázat s  otevírací dobou knihovny a  ještě týž páteční večer 
bylo možné již v  nové knihovně zpřístupnit knihy veřejnosti.  
Všem, nejen zde jmenovaným, kteří dobrovolně a bez nároku 
na odměnu pomohli s akcí stěhování knihovny, tímto ještě jed-
nou děkujeme. Alena Bakošová, Jitka Špitálská
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dočkají se Polabské hůry  
adekvátní péče?

dočkají se Polabské hůry  
adekvátní péče?

david Číp
Neodmyslitelnou dominan-
tu Přerova nad Labem před-
stavuje nápadná vyvýšenina 
– Přerovská hůra neboli Bílý 
kopec. Spolu s  nedalekou Se-
mickou a  Břístevní (Křížovou) 
hůrou byla zahrnuta mezi 
evropsky významné lokality 
soustavy chráněných území 
Natura 2000. Hlavní důvod, 
proč si tyto přírodní dominan-
ty užívají evropské ochrany, 
je přítomnost teplomilných 
společenstev rostlin a  živoči-
chů, z nichž mnohé patří mezi 
velmi vzácné a  ohrožené dru-
hy. Patří k  nim např. rostlina 
s  poetickým lidovým názvem 
„vousy svatého Ivana – kavyl 
Ivanův“. Své pojmenování si 
tato stepní, suchomilná travina 
zasloužila díky svému bílému, 
pernatému plodenství, podob-
nému bílému plnovousu sta-
řeckého poustevníka. Porosty 
kavylů jsou nejkrásnější zejmé-
na v  pozdně jarních a  brzce letních měsí-
cích, kdy již při slabším vánku vytváří este-
ticky velmi působivé koberce budící dojem 
stříbřitých mořských vln čeřených větrem. 
Jejich semena jsou nejen pozoruhodná díky 
charakteristické pernaté osině, ale i díky je-
jich mimořádně ostré špičce. Obojí má pro 
kavyl velký význam. Pernatá osina slouží 
semínku jako přepravní prostředek – po do-
zrání vítr semena dokáže přenášet na větší 
vzdálenosti. Poté co je vítr uloží k zemi, čeká 
semínko na déšť či alespoň rosu. Jakmile je 
totiž správně navlhčeno, začnou se dít ne-
čekané věci. Díky fascinujícímu rostlinnému 
mechanismu se semínko kanylu samo začne 
zavrtávat do země. A  ve stepních krajích, 
kde je kavylů více než dost, se dokáží občas 
dokonce takto zavrtat i do kůže ovce. 

Na Bílém kopci vzácně rostou i  orchideje 
a  to dokonce jedna z našich nejstatnějších 
a nejkrásnějších – vstavač nachový. K dalším 
vzácnostem patří třeba kriticky ohrožená 
třešeň křovitá, která na rozdíl od „obyčej-
né“ třešně dorůstá v  dospělosti sotva jed-
noho metru výšky. Ale najdeme zde třeba 
i další rostlinu s poetickým názvem – hoře-
ček nahořklý.  Jedná se o modře kvetoucího 
krasavce, který vykvétá často spolu s  jeho 
o  něco běžnějším bratránkem hořečkem 
brvitým až začátkem podzimu. V dřívějších 

dobách nebývaly hořečky tak vzácné jako 
jsou dnes – vyhovovala jim všeobecně roz-
šířená pastva ovcí a  koz. Ty se jim během 
vypásání vyhýbaly pro jejich vskutku nepří-
jemně hořkou chuť. Hořečky jsou květinky 
sice krásné, ale také dosti drobné – ačkoli 
nejstatnější jedinci někdy dokáží přesáh-
nout i  půl metru, tak valná většina těchto 
rostlinek sotva dosáhne poloviny této výšky. 
Protože však vyhledávají mírně rozrušovaná 
stanoviště (například pěšinky zvěře) a  na-
víc chudá na živiny, je pro ně jejich menší 
vzrůst velkou výhodou. Dokáží obsadit mís-
ta, kde se statnější druhy uchytit nedokáží. 
Se změnou hospodaření člověka v  krajině 
však začaly nejen pro hořečky těžké časy. 

Kozy zmizely a nastala  
přírodní  genocida…
Celá řada kozích a  ovčích pastvin, travna-
tých strání, úvozových cest nebo ovocných 
sadů byla nemilosrdně rozorána, zastavěna, 
zalesněna nebo alespoň přehnojena. Místa, 
která unikla zemědělské a lesnické velkový-
robě a stavebnímu boomu pak lidé přestali 
zcela obhospodařovat, a  nebo je naopak 
začali užívat až příliš intenzivně. To vše způ-
sobilo, že dnes je hořeček nahořklý již na-
tolik vzácnou rostlinkou, že pro něj byl již 
zpracován i záchranný program a v celé ČR 
zbývá již poslední hrstka lokalit.

Podobný osud jako hořečky stihl však i ce-
lou řadu dalších, neméně zajímavých druhů 
rostlin s podobnými nároky. A to nemluvě 
o  závratném množství různých bezobrat-
lých (např. motýli, samotářské včely a čme-
láci, tesaříci, krasci), o které byla naše příro-
da již bohužel velmi často zcela nenávratně 
ochuzena. Právě místa jako je Přerovská 
hůra představují často široko daleko posled-
ní útočiště pro mnohé z nich. Můžeme zde 
nalézt třeba velmi krásné a velké noční mo-
týly – např. lišaje pryšcové. Z denních motý-
lů zde najdeme atraktivní otakárky ovocné 
a fenyklové, ale i mnohé vzácné modrásky, 
ostruháčky, okáče a soumračníky. Hojná je 
zde i cikáda chlumní, blízká příbuzná ciká-
dy, kterou řada lidí zná pro její charakteric-
ký „zpěv“ provázející nejenom chorvatská 
pobřeží. Zpěv cikády chlumní je však o po-
znání tišší i melodičtější. Polabské hůry jsou 
významné i pro mnohé plazy (ještěrky, sle-
pýše) či ptáky. 

Za vteřinu dvanáct?
Navzdory faktu, že dlouhodobá absence 
někdejšího šetrného ohospodaření těchto 
lokalit si již vybrala svoji krutou daň a mno-
hé druhy, které zde dříve rostly či žily, zde 
již nenajdeme, stále je zde ještě velké množ-
ství flóry a fauny, které za ochranu rozhod-
ně stojí! Samotné zařazení mezi evropsky 

významné lokality by sice mělo zabránit 
tomu, že tyto přírodní skvosty budou po-
škozeny nějakým necitlivým investorským 
záměrem, ale samotná pasivní ochrana 
v  tomto případě nestačí. Již dnes mnohé 
zdejší botanicky a  zoologicky velmi cen-
né plochy pohlcuje křoví (většina místních 
vzácných druhů potřebuje co nejvíce sluníč-
ka) nebo se někde dokonce šíří nepůvodní, 
severoamerické či asijské druhy invazivních 
rostlin, jako je třeba „pekelný záškodník“ 
pajasan žláznatý, „pichlavý travič“ trnovník 
akát nebo „ochmýřené neštěstí“ v podobě 
severoamerických celíků. 

Proč až z takové dálky?
Význam ale zároveň i  akutní ohrožení Po-
labských hůr byl hlavním důvodem, proč se 
dostal do hledáčku naší organizace – Čes-
kého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř. 
Kvůli tomu, abychom aktivně pomohli s je-
jich ochranou neváhají naši dobrovolníci 
vážit kus cesty z východních Čech. Důvod, 
proč je tomu tak, je přitom celkem prostý – 
prozatím se nenašel nikdo z místních, kdo 
by si aktivní pomoc těmto cenným loka-
litám vzal za svou. Díky tomu, že v  rámci  
bývalého Československa patříme k  nej-
aktivnějším organizacím pro praktickou 
ochranu přírody, se setkáváme s  podob-
ným problémem zatím bohužel  až přespří-
liš často. Proto jsme nezamířili jenom sem, 
ale dlouhodobě aktivně pečujeme v  úzké 
spolupráci s  vlastníky a  uživateli pozemků 
o více jak 100 přírodovědně cenných lokalit 
na území východních, středních a severních 
Čech, střední a  jižní Moravy a  západního 
Slovenska. Většinu lokalit o které se staráme 
je možné najít na webu našeho pozemko-
vého spolku – www.jarojaromer.cz/spolek. 

Díky tomu, že jsme dobrou partou čisto-
krevných přírodomilných nadšenců, jsou 
naše dosavadní výsledky v  terénu velmi 
slušné. Kromě více jak 25ti letům zkuše-
ností s ochranou přírody (zbudovali jsme 
a  provozujeme mimo jiné i  záchrannou 
stanici pro zraněné volně žijící živočichy, 
vyvěsili jsme tisíce ptačích budek, vysázeli 
stovky stromů,odklidili tuny černých sklá-
dek ) se můžeme opřít nejen o naši „ar-
mádu“ dobrovolníků, ale dnes i široké zá-
zemí odborníků přes zoologii a botaniku. 
Navíc již začal fungovat princip sněhové 
koule, kdy se na nás již přirozeně nabalují 
další a další podobně „postižení“ jedinci. 
Našim cílem rozhodně není stav, kdy se 
postupně budeme starat o všechny příro-
dovědně cenné plochy „ na víc jak půlce 
republiky“, ale zachraňovat přírodovědně 
cenná území do doby, než se o ně začne 
starat někdo z místních. Velmi nás těší, že 
v mnoha případech se nám tento konečný 
cíl již povedl a  u  mnohých lokalit se tak 
naše péče smrskla jen na odborný do-
hled a  spolupráci s  jednotlivými novými, 
místními uživateli pozemků. Díky tomu se 
nám tak uvolňují ruce pro nové dílčí pro-
jekty jaký chystáme na Přerovské, Semické 
a  Břístevní hůře. Velmi nás proto těší že 
jsme narazili na vstřícný přístup jak obča-
nů z Přerova nad Labem, tak i obce Bříství. 
Jen díky nim se tak budeme moci pustit 
do prací na záchranu Polabských hůr již 
v letošním roce!

„milovníci celého světa  
- spojte se!“
Celou řadu aktivit jsme schopni zajistit sami 
(kromě odborníků a  dobrovolníků dispo-
nujeme i  potřebnou technikou, nářadím 

ale i  třeba sedmdesátihlavým stádem koz 
a ovcí). Ale jak z výše uvedených vět vyplý-
vá, velmi by nám pomohla i aktivní pomoc 
místních lidí. Z hlediska opětovného vylep-
šení podmínek pro zdejší vzácné rostliny 
a  živočichy bude nutné alespoň částečně 
prosvětlit či vyřezat některé křoviska, jiné 
plochy začít šetrně kosit s  využitím lehké 
ruční mechanizace (kosa, křovinořez, lištová 
sekačka), pokosenou trávu dosušit a odvést 
k zužitkování v zemědělství a v ideálním pří-
padě se pokusit sem navrátit někdejší ex-
tenzivní pastvu koz a ovcí. Veškeré činnos-
ti je však třeba zajišťovat s  citem, zejména 
zpočátku. Příliš velká likvidace náletových 
dřevin, příliš časté celoplošné kosení či dlou-
hodobá příliš intenzivní pastva může totiž 
napáchat více škody než užitku. Necitlivé 
zásahy by vše cenné, co zde dosud přežilo, 
mohlo definitivně dorazit. 

Kdokoli, komu není další osud Polabských 
hůr a  jejich obyvatel lhostejný a  chce ak-
tivně pomoci s  jejich ochranou, je vítán! 
Zejména spojení s  přerovským skanzenem 
se přímo nabízí – i zachovalá krajina s lidmi 
po staletí obhospodařovanými přírodními 
prvky je neméně důležitou součástí historie 
člověka! A ten, kdo nemůže pomáhat jako 
dobrovolník přímo „na zteči“, může pomo-
ci alespoň finančně ať už přímo, či alespoň 
nákupem v našem internetovém obchodě. 
Přece jen i když je práce nadšenců a dobro-
volníků velmi levná a efektivní záležitost, tak 
i  ten dobrovolník potřebuje k práci nějaké 
nářadí, benzín do křovinořezu, případně 
příspěvek na dopravu.  Každopádně pře-
dem děkujeme každému, kdo by chtěl při-
ložit ruku k dílu! ■

alena Bakošová

V  roce 2013 nás čeká v  Přerově již třetí Noc s  Andersenem. 
Knihovna společně se ZŠ a MŠ spolu chystají  na jednu noc úto-
čiště pro všechny milovníky knížek a příběhů v prostorách školy 
a školky. Program bude opět plný překvapení, čtení a povídání 
o knížkách. A kdy že se to naši malí čtenáři na noc zavrtají do 
spacáků i se svou oblíbenou knížkou? Bude to z pátku  5. dubna 
na sobotu 6. dubna 2013. Takže již teď si všichni termín pozna-
menejte do svých diářů, protože děti vyrazí na setkání s pohád-
kovou babičkou, panem Andersenem a spoustou dalších postav 
nejen z pohádek, a vy, rodiče či prarodiče, budete na jednu noc 
vyměněni za noc plnou tajemství a dobrodružství.
I pro příští ročník je pro nás připraven obrázek. Ten pro knihovní 
noc v  roce 2013 namalovala  Lucie Lomová a  děti se mohou 
těšit na kreslené myšky Anču a Pepíka  a básničku z pera Dani-

ely Krolupperové. 
Autorka nám pro 
společnou noční 
četbu poskytne úryvek ze své nové knihy Óóóbluda, už nyní se 
na ni těšíme. 
Valná  hromada Klubu dětských knihoven SKIP ČR v  Karviné 
určila téma příštího ročníku Noci s Andersenem a kromě pohá-
dek dánského pohádkáře H. Ch. Andersena  si společně připo-
meneme  výročí oblíbené ilustrátorky Heleny Zmatlíkové.  A to 
dává rodičům, babičkám a dědům nápovědu pro domlouvání se 
s letošním Ježíškem i Santou,  jakou knihu nadělit pod vánoční 
stromeček. A pro ty, kteří nevědí jak zjistit, které knihy Helena 
Zmatlíková ilustrovala, máme také jeden tip. Nápovědu můžete 
také hledat i v naší Obecní knihovně. ■

Čeká nás třetí 
noc s knížkami…
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Proč nepálit domovní odpad doma?Koncepce opravy kostela  
sv. Vojtěcha

STŘECHa: Při průzkumu bylo zjištěno, že krytina na lodi, presbyte-
riu a sakristii je již na hranici  životnosti a bude nutné provést její vý-
měnu. Nová krytina bude provedena z bobrovek. Budou obnoveny 
podokapní žlaby s tím, že stejně jako dnes budou svody ukončeny 
výtokovými koleny. Bude jinak vyřešen způsob odvodnění dešťových 
svodů, které budou vyústěny do nově zbudovaných rigolů odvádějí-
cích vodu od paty kostela. Stávající plechová krytina věže  provedená 
z mědi je v dobrém stavu a bude zachována. Ovšem krov je ve větším 
rozsahu narušen dřevokaznými škůdci a bude nutné jeho vyčištění 
a  natření prostředkem proti dřevokazným škůdcům.  V budoucnu 
při výměně krytiny věže je nutné počítat s opravou krovu, přičemž 
předpokládám výměnu většiny prvků. 
Vzhledem k ponechané krytině věže bylo rozhodnuto veškeré ople-
chování včetně podokapních žlabů a svodů provést z mědi. Ze stej-
ného materiálu bude provedeno také oplechování sanktusníkové vě-
žičky. Doporučuji zvážit pozlacení makovic na obou věžích, kované 
kříže budou restaurovány. 
Při výměně krytiny lodi budou jinak vyřešeny stávající pultové vikýře, 
které svým vzhledem ani konstrukcí nejsou příliš vhodné. Doporučuji 
zvážit zřízení vikýřů ve tvaru volského oka. 

KrOV: Krov lodi je v dobrém stavu a případné opravy budou mít 
pouze lokální charakter. Podlaha z  překládaných širokých prken 
bude při obvodových zdech rozebrána, aby bylo možné zjistit stav 
stropních trámů. Na závěr opravy budou demontovaná prkna vráce-
na zpět. Krov presbyteria bude nutné vzhledem k poškození a přede-
vším ke konstrukčním závadám rozebrat včetně sanktusníkové věže. 
Zachované prvky původního barokního krovu budou vráceny zpět 
(krokve a hambálky) s  tím, že chybějící nebo poškozené prvky bu-
dou doplněny případně vyměněny. Uložení sanktusníkové věže bude 
nutné přepracovat, aby byla zajištěna dostatečná únosnost  nosných 
prvků krovu, které budou sanktusníkovou věž vynášet. Proto budou 
mezi stávající vazby vloženy nové vazby stejné konstrukce jako pů-
vodní. Nosný rošt sanktusníkové věže bude uložen stejně jako dnes 
na spodní hambálky. S  použitím původních prvků věže se počítá 
pouze u  nosných sloupků a  případně prvků horní stanové stříšky. 
Nová věž bude provedena jako kopie věže stávající, pouze trámy 
nosného roštu budou osazeny diagonálně a stabilita věže bude po-
sílena osazením vzpěr. 
Krov nad sakristií je poškozen zatékáním a dřevokaznými škůdci. Celý 
prostor krovu sakristie (rub stropní konstrukce) bude vyčištěn od na-
hromaděné sutě a vazné trámy budou prověřeny. Narušené prvky 
budou vyměněny případně nastaveny. Jedná se především o vazné 
trámy, pozednici a krokve. 
Nové i původní dřevo v krovu lodi, presbyteria a sakristie bude ošet-
řeno preventivním prostředkem proti dřevokazným škůdcům. Vzhle-
dem k  poškození bude nutné ošetřit také krov věže, kde se z důvodu 
dobrého stavu nebude zasahovat do stávající plechové krytiny.

FaSÁdY: Pravděpodobně v  80. letech 20. století došlo k opravě 
fasád, kdy původní omítky byly nahrazeny případně přetaženy omít-
kami novými cementovými. Omítky jsou na řadě míst poškozené 
vzlínající vlhkostí z podzákladí nebo jsou odtržené od podkladu z dů-
vodu zatékání vody z  korun vystupujících prvků fasády. Při prove-
dených průzkumech bylo také zjištěno zvýšené až vysoké zasolení 
dusičnany a chloridy v soklové partii fasád. Jedním z hlavních důvodů 
vzlínající vlhkosti je nedostatečné odvodnění dešťových svodů, ne-

dostatečné spádování terénu od paty kostela a neprodyšně uzavřený 
terén při patě kostela (betonový okapový chodníček).
Z výše uvedených příčin bylo rozhodnuto stávající neprodyšné omít-
ky sejmout a nahradit je vápennými omítkami. Před snímáním omí-
tek bude nutné z lešení 
provést jejich restau-
rátorský průzkum, 
který ověří případné 
zachování původních 
omítek. Při průzkumu 
bude také ověřeno, 
zda se nezachovaly 
zbytky původního čle-
nění (např. šambrány 
kolem oken). V  rámci 
projektové přípravy 
byly prověřeny dobové 
fotografie, ze kterých 
ovšem není původní 
členění zřejmé. V  so-
klové partii bude nutné 
vzhledem k míře zaso-
lení použít sanačních 
omítek na vápenné bázi, alternativně je možné použít trasvápenné 
omítky. Betonový okapový chodníček bude odstraněn a  nahrazen 
prodyšným kačírkem nebo maloformátovou dlažbou. 
Vitrážové zasklení oken lodi a presbyteria bude nutné restaurovat. 
Všechny vitráže budou  přeloženy do nové olověné osnovy. 
Stav olověné sítě vitráží odpovídá svému stáří - vitráže jsou datovány 
roky 1944 a 1945. Olověná síť je u všech oken zkorodovaná a prokře-
hlá. Na mnohých místech je ve spojích uvolněná, nebo zpřetrhaná. 
Některé úvazy k ocelovým výztuhám jsou odtrženy od vitráží. Olo-
věná síť je natolik nefunkční, že dochází na některých místech k vy-
boulení vitráží, jednotlivá skla jsou v některých místech rozestoupena 
a při dalším poškození olověné sítě hrozí jejich vypadnutí. Jednotlivá 
skla vitráží jsou v  poškozené síti volná a  již při mírném poklepání 
na vitráže chřestí. Poškozenou olověnou síť bude nutné kompletně 
nahradit novým olovem.
Stav skleněných částí je celkově ve výborném stavu. Poškození zá-
prasky nebo chybějícími střípky je minimální. Většina malby je rov-
něž v dobrém stavu. Malba je poškozena pouze na několika místech 
severní strany kostela. Toto je znatelné například v obličeji sv. Kate-
řiny, kde bude nutné provést velmi šetrné zkoušky odolnosti malby 
a poté zvolit potřebný způsob retuší, či fixací původních barev. Vitrá-
že na severní straně jsou vlivem klimatických podmínek celkově více 
poškozeny než na straně jižní. 
Zbývající okna včetně okenic ve věži bude možné zachovat s tím, že 
bude nutné vyměnit poškozené zasklení, provést celkové přetmelení 
a obnovit nátěr. 
U vstupních dveří bude obnoven nátěr. Novodobé dveře do presbyte-
ria budou nahrazeny pohledově vhodnějšími dveřmi klasické barokní 
konstrukce (barokní dveře jsou uloženy v sanktusníkové věži). Původní 
kování bude zachováno.  Ciferníky hodin budou restaurovány, bude 
obnoven jejich nátěr včetně čísel a rafijí. Celý text naleznete na webo-
vých stránkách obce. Pozn. V příštím čísle přerovských listu se dozvíme, 
zda byl již projekt schválen všemi potřebnými institucemi a zda bude 
možno zahájit rekonstrukci s pomocí dotací (Irena Gregárková). ■

martin Volejník Irena Gregárková

Během topné sezony se často stává i v naší 
obci, že musíme dýchat vzduch prosyce-
ný kouřem z komínů. Obzvláště nepříjem-
ný a dusivý kouř se nachází v okolí domů, 
kde někteří občané spaluji odpady z  do-
mácnosti. Tito lidé topí ve svých domech 
a bytech PET lahvemi a dalšími plasty, ně-
kteří používají jako palivo dřevotřísku, staré 
nalakované rámy od oken, barvou natřena 
prkna a  trámy nebo dokonce železniční 
pražce napuštěné olejovými látkami. Tím 
poškozují zdraví druhých a vystavují se ri-
ziku přestupkového řízeni, ve kterém jim 
může byt uložena pokuta až 50 000 korun. 
Při topeni odpadem se velmi rychle zaná-
šejí komíny a saze v nich snadno vzplanou. 
Hasiči ročně vyjíždějí k  desítkám požárů, 
které vznikly pravě od sazí v komíně. Lide, 
kteří pálí odpad, poškozuji nejen své ko-
míny, ale především zdraví své a zdraví ji-
ných, kteří musí znečištěný vzduch dýchat. 
V  každé domácnosti vzniká zákonitě do-
movní odpad. V  ideálním případě ho lidé 
roztřídí. Máme tu kontejnery na plast, sklo 
a papír. Dále můžeme dávat tetrapaky do 
oranžových pytlů (k  dostání jsou zdarma 
na obecním úřadě). Výhodou tříděného 
odpadu je možnost ho dále zpracovat a vy-
užít například jako výplně bund a spacáků, 

do autopotahů, pro výrobu laviček a  do-
konce i nábytku. V méně ideálním případě 
ho lidé nahází do směsného odpadu, ale 
naprosto nejhorší variantou je jeho spáleni 
doma v kamnech či kotli. Spálením se od-
padu nezbavíme, jen jeho část převedeme 
do plynné formy
a zbytek do škváry a popílku, které obsahu-
ji dioxiny, PCB (polychlorované bifenyly) 
a další nebezpečné chemické látky. Teplota 
v  takovémto zařízení je nízká a  vzhledem 
k  nedostatečnému přísunu kyslíku dochá-
zí k  nedokonalému spalovaní. Tak vzniká 
mnoho jedovatých i  karcinogenních látek. 
Pálíme-li třeba takové dřevo ze starého ná-
bytku, dřevotřísku, staré palety, či PVC (po-
lyvinylchlorid), vznikají dioxiny. Z  chemic-
kého hlediska jde o obecný název skupiny 
toxických polychlorovaných organických 
heterocyklických sloučenin. Již minimální 
množství může mít pro člověka neblahé 
následky. Jedná se především o  alergie, 
poškození nervové, ledvinové či jaterní 
tkáně. Velmi špatně se v přírodě rozkládají 
a naopak dochází ke kumulaci (hromaděni) 
v organismech. Pravidelný „přísun“ těchto 
látek je živnou půdou pro rozvoj rakovinné-
ho bujeni, genetických mutaci, a způsobují 
i neplodnost. Pálením plastů a PET lahví se 

uvolňuji do ovzduší ftaláty, které se pou-
žívají jako změkčovadla pravě pro výrobu 
plastů. Tyto látky poškozuji především led-
viny a játra. Hromadí se v těle a následkem 
mohou být vrozené vady. Při spalovaní PVC 
vzniká fosgen. Při vdechnutí dochází k  re-
akci a fosgen se rozkládá na kyselinu chlo-
rovodíkovou, která leptá sliznice. Při nižších 
koncentracích způsobuje dýchací
potíže, při vyšších dokonce i smrt. Fosgen se 
dříve používal jako bojová chemická látka!
V případě, že se chceme zbavit v kamnech 
koberců, tapet nebo dřevotřísky, uniká do 
vzduchu formaldehyd. Ten má na svědomí 
rakovinné bujení, vývojové mutace, dráždí 
oči a plíce. Také způsobuje alergie. Toto je 
pouze malý výčet následků neodborného 
domácího pálení odpadků.
Jen my sami rozhodujeme o  svém zdraví 
a  zdraví našich děti. Není přeci jen lepší 
těmto zdravotním problémům předcházet 
a odpad třídit nebo rozměrné druhy odpa-
dů zdarma odvést, když obec organizuje 
svoz nebezpečného a  velkoobjemového 
odpadu (2x ročně).
Děkuji Vám všem, kteří budete dbát 
na to, aby si nejen maminky s dětmi 
nemusely rozmýšlet procházku a po-
byt venku během topné sezony. ■

Co ušetříte spalováním nekvalitních paliv nebo dokonce odpadků? Zdraví - svoje ani svých 
blízkých a sousedů - určitě ne! 

V neděli 14. listopadu uspořádalo občanské sdružení 
Přerov nad Labem již druhý Přerovský Blešák. Protože 
počasí na podzim je nevyzpytatelné a také bylo mož-
no nabízet dětské a  kojenecké oblečení a  potřeby, 
změnili jsme tentokrát místo konání - z hasičárny jsme 
se přesunuli do tělocvičny základní školy. Tak jako zja-
ra i tentokrát se objevily pravé skvosty např. vinylové 
gramodesky, stylové bytové dekorace apod. Velmi 
úspěšná byla také část pracovně nazvaná „děti sobě“, 
kdy si odvážné děti mohly se souhlasem rodičů vymě-
ňovat a prodávat své hračky a získat nové úlovky do 
svých pokojíčků. Nejmladší návštěvnice si na blešáku 
obstarala své první kolo. Akce se opět velmi vydařila 
a výtěžek byl opět použit na dobrou věc - nový sušák 
na výkresy pro mateřskou školku. Moc děkuji všem zú-
častněným prodávajícím, návštěvníkům i  všem, kteří 
se podíleli na přípravě. Užijte si v klidu vánoční svátky 
a v novém roce se určitě opět setkáme - tentokrát již 
na třetím Přerovském Blešáku. ■

Přerovský blešák Za celý přípravný tým radka Tomášková
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Škola v prosinciŠkola žije grantem

Ve škole máme za sebou přibližně čtyři mě-
síce v novém školním roce. Co se ve škole 
změnilo? Personální obsazení zůstalo téměř 
beze změny. Do první třídy nastoupila paní 
učitelka Mgr. Karolína Salačová po rodičov-
ské dovolené a ve školce posílila pedagogic-
ký sbor studující Radka Tomášková. Máme 
novou asistentku pedagoga paní Ladu Ma-
jdlochovou, DiS.
I  letos žijeme grantem Škola - informační 
centrum s  environmentálním zaměřením 
s pracovním názvem „Učíme se od přírody“. 
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/03.0019. 
Přišel čas na bilancování a  děkování. Co 
všechno projekt škole a jejich žákům přine-
sl? Děti se seznámily s  ekosystémem pole, 
rybníka, lesa a  řeky. Pozorovaly přírodu, 
zaznamenávaly její změny v  různých roč-
ních dobách, fotografovaly krajinu, změny 
v  přírodě, rostliny a  živočichy. Sledovaly 
počasí a výsledky poslaly do NASA. Na škol-
ní zahradě máme meteorologickou stani-
ci a  pořídili jsme sadu dřevěného nábytku 
pro venkovní výuku v  jarních a  letních mě-
sících.  Zakoupili jsme spoustu pomůcek 
a  techniky, například: kameru, fotoaparát, 
mikroskopy, tiskárnu, krokoměry, kontej-
nery na třídění surovin, GPS,… Již tradičně 
sbíráme starý papír, plastové lahve a víčka, 
použitý olej, obaly od mléka. Z odpadového 
materiálu žáci vyráběli nové výrobky, které 

byly po celý listopad vystaveny na výstavě 
příznačně nazvané: „Galerie na schodech“. 
Největším počinem se stala přírodovědná 
naučná stezka, kterou sami žáci s  pedago-
gy vytvořili a  podle tabulí z  naučné stezky 
jsme  vyrobili zajímavou publikaci pro širo-
kou veřejnost. Školáci z prvního a druhého 
stupně  absolvovali přednášky  na téma  „Jak 
přikrmovat zvířata v zimě“ a „Jak o ně pečo-
vat na jaře“. Žáci druhého stupně navštívili 
muzeum v Poděbradech a výstavu fotografií 
ptáků v Nymburce, v Brandýse nad Labem 
a Čelákovicích. Celá škola se zúčastnila se-
minářů v organizaci Tereza v Praze. Všechny 
položky a aktivity při realizaci projektu byly 
hrazeny z  rozpočtu grantu v  celkové výši 
790 773 korun. Chtěla bych poděkovat pře-
devším autorce a manažerce projektu paní 
učitelce Mgr. Vlastě Karáskové  a dále hod-
ně bych chtěla poděkovat  všem pedago-
gům a žákům naší školy, kteří vytvořili tým 
a společně  celý projekt úspěšně realizovali. 
Zásluhu na bezproblémovém zajištění z hle-
diska financí má náš zřizovatel, jelikož jsme 
požádali o půjčku 200 tisíc korun na grant 
a  tato žádost byla schválena a peníze jsme 
již obdrželi. 
Tímto grantem však naše činnost nekončí, 
odstartovali jsme grant Comenius a Peníze 
EU školám. O  těchto aktivitách Vás bude-
me postupně informovat. Na prvním stupni 

jsme zapojeni v projektu „Škola písničkou“ 
podpořeném dotačním programem Minis-
terstva školství, mládeže a  tělovýchovy ČR, 
jehož cílem je inovace a kreativní zpestření 
výuky hudební výchovy na prvním stupni 
základních škol. Žáci obdrželi CD s  písnič-
kami, které mohou zpívat ve škole i doma. 
Projekt realizuje společnost ANGELUS AU-
REUS o.p.s.

akce, které od září proběhly:
V září třetí a pátý ročník navštívil knižní vele-
trh na výstavišti v Lysé nad Labem. 
S žáky jsme opět secvičili pásmo na dožínky 
a několik dětí si dokonce otevřelo na dožín-
kách svůj stánek. Některé třídy ze školy i ze 
školky se zapojily do soutěže podzimní vaz-
by a vyhrály první ceny. 
Následovala beseda „Jak pečovat o  zvířata 
na podzim“ pro celou školu. 
V  říjnu se konal přespolní běh v  Lysé n. L. 
a někteří žáci ze sedmé třídy dokázali, že jim 
výdrž v běhu nechybí.  
Všechny třídy prvního stupně ZŠ se zúčast-
nily v Lysé n. L. výstavy Náš chov a zasoutě-
žily si v „drůbeží stezce“.
Žáci osmého a  devátého ročníku navštívili 
divadlo Gong v Praze. 
Do Planetária do  Prahy se vydala druhá 
a pátá třída na přednášku „Pozorujeme noč-
ní oblohu“. 

Pro druhý stupeň si paní učitelky připravily 
besedu na téma Evropská unie. 
V  listopadu některé třídy starších žáků pro-
vedly exkurzi ve svíčkárně v  Šestajovicích, 
kde si vyzkoušely vlastnoručně svíčky vyrobit. 
Devítka již tradičně jela na úřad práce do 
Nymburka, aby se seznámila s  nabídkou 
a problematikou při výběru povolání. 
Otevřeli jsme Galerii na schodech a přírodo-
vědnou naučnou stezku u skanzenu. 
Pro děti z prvního stupně jsme připravili kon-

cert zdarma z projektu Škola písničkou. 
Žáci z druhého stupně se zúčastnili besedy 
Prevence kriminality, kterou hradíme z pro-
vozního rozpočtu a  ti nejstarší absolvovali 
zdarma besedu o středních školách, přihláš-
kách a přijímacích zkouškách. 
Na konci listopadu jsme před první adventní 
nedělí zorganizovali již tradičně rozsvícení 
vánočního stromu se zpěvem koled dětí ze 
školky i ze školy a jarmark s výrobky dětí, uči-
telů a rodičů. 
Mateřinka a  prvňáčci se pravidelně setkávají 
na divadelních představeních přímo ve školce. 
Průběžně žáky připravujeme na celostátní 
testování a všechny třídy se v průběhu škol-
ního roku zúčastňují testů z  různých před-
mětů a  kompetencí. Výsledky budou prů-
běžně zveřejněny. 
Celým školním rokem nás budou provázet 
barevné dny, například v říjnu byl den oran-
žový, v listopadu hnědý a v prosinci červený. 
Více informací o akcích se dočtete na webo-
vých stránkách školy www.skolaprerovnl.cz.

akce, které se uskutečnily v prosinci: 
Běh Emila Zátopka v  Lysé nad Labem, kde 
změřili síly naši sportovci z třetí, páté a sed-
mé třídy s ostatními školami. Výsledky jsou 
triumfální: první místo získali bratři Martín-

kové, druhé místo Jakub Vlček, třetí místo 
Jaroslav Kratochvíl, smolné čtvrté místo ob-
sadil Michal Gregárek a  Jan Kratochvíl. Zá-
vodníků bylo kolem třiceti, tudíž i páté mís-
to Jana Loudy a  šesté místo Tomáše 
Veselého zaslouží pochvalu. Na de-
sátém místě skončil Petr Veselý a na 
jedenáctém místě Jakub Polák. 
Malé děti navštívil čert a Mikuláš, prv-
ní stupeň odjel do Poděbrad do diva-
dla na Pekelnou pohádku. 
Koncem měsíce proběhne školní kolo 
recitační soutěže, exkurze ve svíčkár-
ně pro první stupeň, druhý stupeň 
bude mít besedu na téma alkohol, 
kouření a drogy. 
Před Vánocemi navštívíme skanzen a uspo-
řádáme vánoční besídky ve třídách. 

Všem přejeme krásné Vánoce a zdraví v no-
vém roce.
 
důležitá data:
6.2.2013 zápis do 1.třídy, 18.-22.2.2013 
jarní prázdniny, od 5.3.plavecký výcvik, 
15.5.2013 Zápis do školky podle kritérií sta-
novených ředitelkou školy. Kritéria nesmí 
být diskriminační, a proto se děti nepřijímají 
podle toho, zda mamince skončila rodičov-

ská dovolená a musí nastoupit do práce, ale 
podle bydliště a věku dítěte, což je jediné ne-
diskriminační hledisko. Vzhledem k tomu, že 
věk dítěte na nástup do MŠ by měl být ales-
poň 3 roky, doporučuji plánovat mateřskou 
dovolenou na 3 roky.
Děkuji rodičům, kteří nám sdělují  konstruk-
tivní nápady a pomáhají tak zlepšit kvalitu, 
organizaci a klima ve škole. Neposuzuji lidi 
podle toho, kde bydlí, ale podle toho, jak 
pomáhají a pracují. Děkuji zaměstnancům 
školy za snahu a mnohdy velké úsilí plnit 
všechny úkoly, povinnosti, standardy i nad-
standardy. Škola je otevřená Vám všem a Va-
šim připomínkám i nápadům. Přijďte, pište, 
povídejte si s námi. Za celý kolektiv zaměst-
nanců se těší Yveta Hrušková.

Škola pomáhá nemocné  
michalce sběrem víček a pomoci 
můžete i VY!
Určitě jste slyšeli o pětileté nemocné Mi-
chalce Láníkové, více informací na www.
michalka-lanikova.cz.    Tato akce jí může 
pomoci alespoň v tom, že za peníze z víček 
rodiče nakoupí speciální autosedačku a re-
habilitační pomůcky. Děti se učí pomáhat 
slabším a  nemocným. Nastřádaná víčka 
noste do školy, pomoci může každý občan 
Přerova n.L. Víčka se budou sbírat až do 
dubna 2013. Děkujeme, že pomáháte spo-
lu s námi.  ■

Yveta Hrušková
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dárek školy Přerovudárek školy Přerovu

Posledního listopadu skončil roční projekt Základní školy financo-
vaný Evropským sociálním fondem a  rozpočtem ČR s  pracovním 
názvem UČÍME SE OD PŘÍRODY. Žáci a  žákyně prvního stupně 
naší školy v  průběhu projektu 
sledovali počasí a  jejich star-
ší spolužáci zapsané hodnoty 
zpracovali tabulek, tvořili grafy 
na počítači. Mohli jste je vidět 
ve vývěsní skříňce u školy. Nyní 
již zasíláme zjištěná data v rámci 
celosvětových aktivit GLOBE do 
NASA v USA, kde se shromažďují 
z celého světa a používají ke stu-
diu klimatu Země. Naše děti se 
staly výzkumníky. V této aktivitě 
budeme i  nadále pokračovat. 
Z  finančních prostředků projek-
tu škola získala pro pozorování 
meteorologickou stanici. Děvča-
ta a chlapci se celý rok věnovali 
studiu okolí Přerova nad Labem. 
Pozorovali přírodu; prováděli 
rozbory půd v okolí obce; zabý-
vali se rybníky a  Labem – živo-
tem ve vodě i na jejich březích; 
prováděli měření v  lese. Nau-

čili se charakterizovat 
lesní porost, zjistit ky-
selost a  průhlednost 
vody, hustotu a  složení 
půdy. Pracovali s  foto-
aparátem a  kamerou. 
Celá letošní osmá třída 
se podílela na tvorbě 
mapy Přerova. Všechny 
výsledky popsaných po-
zorování uvidíte na pří-
rodovědné stezce, která 
začíná u skanzenu, vede 
přes hůru k  Bezedně 
a  Babinci, dále k  Labi 
a  podél břehu se vrací 
přes Budečskou hráz 
do obce. Končí u hlav-
ního vchodu do školy, 
kde naleznete správné 
odpovědi na otázky 
z  informačních tabulí 1 
– 4, které vás budou po 
vaší cestě provázet a se-

znamovat s přírodou Přerova. Na každé z nich jsou přírodní, někde 
i technické nebo historické zajímavosti doprovázené fotografiemi. Při 
studiu a  pozorování přírody i  tvorbě naučné stezky se školáci na-

učili mnoho nových 
dovedností, které by 
v  běžné výuce nezís-
kali.
 Mohli jsme si koupit 
řadu pomůcek, kte-
ré budeme nadále 
při výuce používat. 
Z  rozpočtu projek-
tu jsme pořídili tři 
soupravy sedacího 
nábytku a  můžeme 
se od jara do podzi-
mu, pokud to počasí 
dovolí, učit na školní 
zahradě. Již jsme tam 
dělali laboratorní prá-
ce a  zjistili jsme, že 
nemusíme stále jen 
sedět ve třídě, že se 
nám venku dobře 
pracuje.
V  rámci aktivit pro-
jektu jsme monitoro-

vali nakládání a třídění odpadů v obci, zveřejňovali jsme pořízené 
fotografie. Odpadový materiál jsme ve škole shromažďovali, za-
jišťovali jsme jeho odvoz, ale naučili jsme se z něho také vyrábět 
dárky i učební pomůcky. Zjistili jsme, že nemusí vše nutně končit 
v odpadkovém koši, ale může být někomu dále užitečné a přiná-
šet radost. Přehlídku výrobků jste mohli vidět na výstavě pořáda-
né k ukončení projektu v budově školy v naší Galerii na schodech; 
u návštěvníků měla velmi příznivý ohlas a děkujeme všem, kteří se 
nám podepsali do návštěvní knihy.
Pomocí fotoaparátů koupených z projektu dělaly paní učitelky i žáci 
fotografie všech ročních období. Vznikly tak čtyři soubory- Jaro, Léto, 
Podzim a Zima. Budou využívány při výuce prvouky a přírodovědy 
na prvním stupni.

Projekt nebyl zaměřen jen na přímou práci 
žáků, všichni si také užívali velmi příjemné 
chvíle na přednáškách pracovníků Stanice 
pro zraněné živočichy z Pátku u Poděbrad. 
Třikrát nás navštívili a jejich prezentace, vy-
právění i přivezená zvířata, o která se starají 
a  děti si je mohly třeba pohladit a  zblízka 
prohlédnout, byla pro malé i velké účastníky 
silným zážitkem. Vrcholem našeho obdivu 
k  pracovníkům stanice byla naše návštěva, 
kdy jsme přímo v  Pátku viděli zachráněné 
hravé vydry, krásné lišče, různé ptačí dravce 
a mnoho dalších zvířat zblízka.
Žáci a žákyně od čtvrté do osmé třídy měly 
možnost shlédnout expozice v přírodověd-
ném muzeu v  Poděbradech, Nymburce, 
Brandýse nad Labem a Čelákovicích. Moh-
li jsme jim zaplatit dopravu i vstupy, stejně 
jako na semináři v Praze ve sdružení TEREZA 

pro celou školu.
Naplnění cílů projektu stálo paní učitelky mnoho sil; příprava na ne-
tradiční školní práci byla náročná a trvala celý jeden rok. Paní učitel-
ky zpracovaly veliký soubor pracovních listů pro výtvarnou výchovu 
a pracovní činnosti k využívání odpadových surovin pro první a dru-
hý stupeň základní školy. Kolegyním patří velký dík a uznání. Všechny 
aktivity projektu byly splněny přesně podle schváleného harmono-
gramu, jsme v cíli a můžeme být na naše děti hrdi. Vybudovali jsme 
v Přerově stezku, která bude sloužit obci i příchozím turistům a celá 
škola dokázala, že stojí za to, aby byla podporována. Máme v ní pra-
covité a  schopné pedagogy i  šikovné děti. Děkuji pedagogickému 
sboru za roční úspěšné úsilí, zastupitelům obce za příkladnou pod-
poru a všem žákům školy za snahu o dobré výsledky aktivit. ■

Vlasta Karásková, manažerka projektu
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david Trojek, předseda školské rady 
Na konci prázdnin těsně před zahájením školního roku proběhlo 
první zasedání nové školské rady. Předchozí školská rada ukončila 
svoji činnost v souladu se školským zákonem po třech letech své čin-
nosti na jaře 2012. Nová školská rada se skládá opět z devíti členů, 
přičemž tři zástupce jmenuje obecní zastupitelstvo, tři zástupce volí 
rodiče a tři zástupce volí pedagogové. 
Na prvním zasedání rada schválila svůj jednací řád a zvolila předse-
du. Dále byl v souladu se školským zákonem projednán a schválen 
Školský řád pro školní rok 2012/2013. Školský řád je základní do-
kument, podle kterého se v daném školním roce organizuje chod 
celé školy. Obsahuje mimo jiné pravidla pro hodnocení žáků, práva 
a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců (rodičů), provozní řád 
školy, například stanoví i v kolik hodin začíná vyučování.
Přestože se může jevit, že školský řád zůstává stále stejný a nezměnil 
se už od Marie Terezie, tak to je omyl. Do školního řádu musela být 
přidána například pravidla pro mobilní telefony, které za genera-
ce rodičů dnešních žáků v podstatě ani neexistovaly, ještě nedávno 
byly výsadou bohatých podnikatelů a dnes je má už skoro každé 
malé dítě. Také se zahájením letošního školního roku doznal školní 
řád několika drobných úprav.
V polovině září proběhlo ještě druhé zasedání školské rady, na kte-

rém byl dle požadavku školského zákona projednán a schválen další 
obsáhlý dokument a  to Výroční zpráva o činnosti školy za minulý 
školní rok 2011/2012. Tento dokument obsahuje statistické údaje 
o počtu žáků a jejich prospěchu, seznam vyučujících a jejich kvalifi-
kaci, rozsah vyučovacích hodin pro každý ročník, základní přehled 
hospodaření školy a několik článků i s fotografiemi ze života školy za 
minulý školní rok.
Při projednávání výroční zprávy vyšla najevo jedna překvapivá sku-
tečnost. Víme, že nedávno proběhla rekonstrukce školy, při které 
bylo nakoupeno i mnohé nové vybavení například lavice nebo ta-
bule. Ale poslední pomůcka pro výuku na druhém stupni přibyla 
někdy koncem minulého století! Na tu nejdůležitější věc - vlastní 
výuku - se při investicích jaksi pozapomnělo. Školská rada dala pod-
nět zřizovateli školy (obec), aby na pomůcky pamatovala při sesta-
vování rozpočtu na příští rok 2013. Z výroční zprávy plyne, že škola 
hospodařila s mírně přebytkovým rozpočtem. Ušetřené peníze však 
škola nemůže použít, jak ji napadne, ale musí je vrátit zpět do roz-
počtu obce. Kdo chce vědět, kolik to bylo na konci roku 2011, může 
se do výroční zprávy podívat na internetových stránkách školy:  
www.skolaprerovnl.cz. Zápisy ze zasedání školské rady lze najít rov-
něž na uvedených stránkách školy. ■

Sledujte pravidelně www.prerovnl.cz

PF 2013
Přejeme všem občanům naší obce příjemné  
prožití svátků vánočních a do   nového   roku 
2013 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.

Zastupitelé a zaměstnanci  
obce Přerov nad Labem.
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