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První sobotu v únoru prošel naší obcí již tradiční masopustní průvod. Ještě koncem 
ledna by se musel brodit sněhem a rozbředlou silnicí. Bílá pokrývka ale zmizela a le-
tošní ročník byl na suchu. O suchu ovšem nebyly masky, které u každého domu, kde 
jim otevřeli, dostaly nějakou tu slivovičku či rum, kterými zapíjely dobroty připravené 
hospodyňkami. Masek bylo v tomto roce o něco méně, ale klasika jako medvěd s med-
vědářem nebo klauni nechyběla. FOTO: Luboš Balík

I v letošním roce se v Hostinci U Skanzenu konala masopustní zábava pořádaná přerovským 
Sokolem. Oproti minulým ročníkům se sešlo o něco méně masek i návštěvníků. To ovšem 
nebylo problémem a osazenstvo se bavilo vesele až do ranních hodin. Jak je zvykem, vyhlásily 
se nejlepší masky a tombola, ve které letos bylo první cenou horské kolo. Pro cenu za nejlepší 
masku si letos přiletěla pětice kosmonautů tvořená N. Armstrongem, V. Těreškovovou, V. 
Remkem, J. Gagarinem a psem Lajkou. FOTO: Luboš Balík
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Z jednání zastupitelstva obce
Přerov nad Labem

Datum, čas:   16. ledna 2013, od 18:30 
do 20:30 hodin
Místo konání:  školní jídelna
Přítomni:  D. Kocsisová, I. Gregárková,  
L. Jirouš, L. Dvořák, K. Višňovská,  
Omluveni: P. Baumruk, J. Vedral
Zapisovatel:  D. Matějčková
Hosté:  jednání se účastnilo 21 občanů z řad 
veřejnosti
Hlasování je uváděno v  Přerovských listech 
jen v  případě, že nebylo schváleno jedno-
značně.

 ZO ukládá:
• zastupiteli a  bývalému starostovi Petru 

Baumrukovi předání funkce starosty 
a  náležitostí a  souvisejících dokumentů  
starostce do 15. února 2013 s  tím, že 
termíny postupného předání navrhne 
a odsouhlasí se starostkou s předstihem

ZO schvaluje:
• prodloužení pronájmu nemovitosti na 

pozemku č. st. p. 54/1 panu Pokornému 
o jeden rok za stejných cenových podmí-
nek jako dosud

• záměr pronajmout místní komunikaci 
na parcele č. 1900/8 za účelem zlepšení 
kvality povrchu za podmínky neomezení 
veřejného užívání

• budoucí prodej společnosti ČEZ Distri-
buce části pozemku na parcele č. 1899/1 
PK v k. ú. Přerov nad Labem o velikosti 6 
m2 pro účely vybudování trafostanice za 
celkovou cenu 6 tisíc korun

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o  smlouvě budoucí IE-12-6002198/002 
uzavřené mezi obcí Přerov nad Labem 
a ČEZ Distribuce neznámého data s roz-
šířením a  upřesněním rozsahu věcného 
břemene na pozemcích 1265/3, 1899/2, 
1899/1 (PK), 1890 (PK) v  k. ú. Přerov 
nad Labem a ceny a podmínek za zřízení 
tohoto věcného břemene dle následující 
tabulky s celkovou cenou 35 720 korun:

• uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí 
(IE-12-6004614/VB035) s ČEZ Distribuce, 
zastoupenou společností AZ Elektrostav, 
a. s., na věcné břemeno kabelového 
vedení NN a jedenkrát pilíř s rozpojovací 

skříní s rozsahem dle přiložené tabulky za 
celkovou cenu 43 400 korun

• uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí 
s  Českým Rozhlasem na odkup částí tří 
parcel, konkrétně 128/7 o  výměře 580 
m2, č. 131/5 o  výměře 22 m2 a  1931/5 
o  výměře 25 m2 za aktuální znalecký 
odhad v době prodeje dle specifikace ve 
smlouvě

• následující usnesení: Obec Přerov nad 
Labem dává souhlas se začleněním do 
územní působnosti místního partnerství 
v  rámci nově vznikající MAS v  regionu 
ORP Lysá nad Labem a s přípravou Inte-
grované strategie území v  katastrálním 
území své obce

• návrh rozpočtu Mikroregionu Polabí tak, 
jak byl zveřejněn na úřední desce obce 
Přerov nad Labem dne 11. prosince 2012

• schvaluje zamítnutí čerpání dotace 
z  projektu Zelená úsporám na projekt 
zateplení budovy školy, ke kterému 
žádost byla na Státním fondu životního 
prostředí ČR registrována dne 3. listo-
padu 2010 a dotace obci přiznána v říjnu 
2012

ZO pověřuje:
•  starostku prověřením možnosti odložení 

termínu a  opravy předmětu čerpání 
dotace z  projektu OPŽP  na projekt 
zateplení budovy školy, která byla 
podaná v březnu 2012 a obci přiznána 
v prosinci 2012

ZO souhlasí:
• s  ponecháním přeplatku ve výši 752,13 

korun z  úhrady prokazatelné ztráty 
vzniklé plněním závazku veřejné služby 
v  systému PID za kalendářní rok 2011 
OAD Kolín. Přeplatek bude použit jako 
dotace na obnovu investic souvisejících 
s provozováním veřejné linkové dopravy

ZO schvaluje:
• rozpočtové opatření č. 1/2013 s  celko-

vým navýšením výdajů o 236 600 korun 
a  příjmů o  78  660 korun s  celkovým 
rozpočtovým schodkem 157 940 korun

• jako stálého člena stavební komise pana 
Jiřího Slováka, který bude zastupovat 
obec také při kolaudacích a  jiných říze-
ních vyvolaných Stavebním odborem 
MěÚ Lysá nad Labem

• rozšíření počtu zaměstnanců obecního 
úřadu na bázi uzavírání dohod o  pro-
vedení práce při činnostech, které mají 
krátkodobý nebo nepravidelný charakter, 
a to až do počtu sedmi osob, se kterými 
může být souběžně uzavřena dohoda

• výběrovou komisi pro výzvy zveřejněné 
na úřední desce obce dne 6. října 2012 ve 
složení I. Gregárková, L. Jirouš, J. Slovák. 

Datum, čas:   13. února 2013, od 18:30 
do 20:17 hodin
Místo konání:  školní jídelna
Přítomni:  D. Kocsisová, I. Gregárková,  L. 
Jirouš, L. Dvořák, K. Višňovská, P. Baumruk, 
J. Vedral
Omluveni: 0 
Zapisovatel:  J. Mrázková
Hosté: jednání se účastnilo 18 občanů z řad 
veřejnosti

Břemeno Rozsah věcného 
břemene

sazba za  
jednotku cena VB

kabelové vedení NN 1236 bm 20 Kč 24 720 Kč

kabelové vedení VN 110 bm 20 Kč 2 200 Kč

ochranné pásmo u trafostanice 36 m2 50 Kč 1800 Kč

pilíře pod přípojkové skčíně 14 x 0,5 m2 1 000 Kč 7 000 Kč

Pořadí Kat. číslo (druh pozemku) Břemeno
Rozsah věcného 
břemene

174/1 (orná půda) (PK149) kabelové vedení NN 10bm=7,5m2

1870/2 (ostatní plocha) (PK151) kabelové vedení NN 33bm=24,75m2

1866/5 (ostatní komunikace)
pilíř s rozpojovací skříní, 
kabelové vedení NN

0,8m2; 
132bm=89m2

1877/2 (ostatní plocha) kabelové vedení NN 240bm=156m2

271/3 (ostatní plocha) kabelové vedení NN 250bm=162,5m2

1878 ostatní plocha (PK482) kabelové vedení NN 30bm=19,5m2

482 lesní pozemek (PK482) kabelové vedení NN 15bm=9,75m2

Celkem
1x pilíř s rozpojovací skříní
710 bm kabelové vedení NN
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Z jednání zastupitelstva obce
Přerov nad Labem

Kalendář akcíRozpočtové opatření č. 1/2013

Zvýšení výdajů – celkem 236 600

Výdaje nezaplacena faktura firmě BKR za TDI při rekonstrukci ZŠ v r. 2010

Výdaje žádost Dykyty o příspěvek na rok 2013 10 000

Výdaje žádost TJ Sokol o příspěvek na činnost 2013 30 000

Výdaje dar knihovně Mladá Boleslav 1 000

Výdaje upřesnění příspěvku pro školní jídelnu 36 300

Výdaje restaurování kamenné sochy Panny Marie Na Plácku – náklady 82 800

Výdaje proplacení nákladů na opravu p. Fárka - dořešení 2011 (8 700) a 2012 10 000

Výdaje servis výtahu ve ZS 15 000

Výdaje značky (7 ks) k uzávěru místní komunikace 15 000

Výdaje navýšení nákladů AVE kvůli zvýšení počtu svozu plastů 36 500

Zvýšení příjmů – celkem 78 660

Příjmy restaurování kamenné sochy Panny Marie Na Plácku - dotace 95% 78 660

Celkem dopad na výsledek hospodaření -157 940

Hlasování je uváděno v  Přerovských listech 
jen v  případě, že nebylo schváleno jedno-
značně.
 
ZO schvaluje:
• program zasedání, jak byl zveřejněn od 

31. ledna 2013 a  rozšířen na dnešním 
zasedání ve dvou bodech – viz zápis výše

• pro další volební období 2014 až 2018 
celkem 11 členů zastupitelstva obce

ZO bere na vědomí:
• zprávu ředitelek příspěvkových orga-

nizací obce a  souhlasí s  vyhodnocením 
všech úkolů ve výši 100%

ZO schvaluje:
• záměr pronajmout místní komunikaci na 

parcele č. 1900/8 v délce 146 m a šířce 4,5 
m dle plánku, který bude součástí smlouvy

• uzavření smlouvy o  zřízení věcného 
břemene na pozemku obce č. p. 1265/3 

v  k. ú. Přerov nad Labem v  rozsahu do 
60 m2 s ČEZ Distribuce na uložení kabelů 
nízkého napětí k pozemku 1265/5

ZO bere na vědomí:
• zmařené náklady na přípravu projektu 

a  podání žádosti na zateplení školy 
a  s ohledem na nedostatky v  žádostech 
a  jiných investičních prioritách obce 
nepřijímá dotaci z  OPŽP na zateplení 
školy hlasování:  PRO D. Kocsisová, I. 
Gregárková,  L. Jirouš, L. Dvořák, K. Viš-
ňovská, J. Vedral ZDRŽEL SE:  P. Baumruk

• záměr podat v únoru 2013 dvě žádosti na 
získání dotací na rozvoj školních zahrad 
- 1) dotační program Ministerstva pro 
místní rozvoj na doplnění prvků na školní 
zahradu v celkové výši nákladů až do 570 
tisíc korun a 2) dotační program OPŽP na 
přetvoření Zámecké zahrady na přírodní 
styl v  celkové výši nákladů 500 až 800 

tisíc korun - a souhlasí s doplněním roz-
počtu obce o možný podíl obce na obou 
projektech (ad 1) až 170 tisíc korun, ad 
2) až 80 tisíc korun a pozdější doplnění 
rozpočtu na celkové výdaje a  příjmy 
projektů v případě získání dotací

• ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
2/2013 s  celkovým navýšením výdajů 
o  320 tisíc korun a  příjmů o  160 tisíc 
korun s  celkovým rozpočtovým schod-
kem -154 tisíc korun ■

Rozpočet 2013 a rozpočtové opatření č. 2/2013

Zvýšení výdajů – celkem 320 000

Výdaje nezaplacena faktura firmě BKR za TDI při rekonstrukci ZŠ v r. 2010

Výdaje žádost Šátečku o příspěvek na rok 2013 3 000

Výdaje žádost Beach Clubu o příspěvek na činnost 2013

Výdaje Dopracování kronik od r. 2006 do r. 2011 22 000

Výdaje Přesun z roku 2012 – stěhování a vybavení knihovny 10 000

Výdaje Přesun z roku 2012 – úpravna vody pro ZS 23 000

Výdaje Přesun z roku 2012 - Rozvoj školních zahrad a doplnění na spoluú-
časti u dotačních akcí

250 000

Výdaje Zdravotní středisko – pořízení GSM brány k výtahu 12 000

Zvýšení příjmů - celkem 166 000

Příjmy 166 000

Celkem dopad na výsledek hospodaření -154 000

Březen 2013
•  9. 3. Dětský maškarní bál, pořá-

dají Maminky dětem

duben 2013
•   5. 4.  Noc s Andersenem, pořádá 

ZŠ a MŠ Přerov nad Labem ve spolu-
práci s obcí Přerov nad Labem

•  28. 4. Přerovská pouť

•  30. 4.  Běh pohádkovým lesem, 
pořádají Maminky dětem

•  30. 4.  Pálení Čarodějnic,  pořádá 
Sbor dobrovolných hasičů

Květen 2013

•  25. 5.  Muzejní noc ve skanze-
nu, pořádá Polabské muzeum ve spo-
lupráci s obcí Přerov nad Labem

•  26. 5. Vítání občánků, pořádá obec 
Přerov nad Labem

Červen 2013
•  16. 6. Městečko open air, 3. ročník, 

pořádá Dykyta

•  22. 6.  120. výročí založení SDH 
v  Přerově nad Labem, Okrsková 
soutěž, pořádá: SDH Přerov nad La-
bem

Září 2013
•  14. 9. Dožínky, pořádá Polabské mu-

zeum ve spolupráci s obcí Přerov nad 
Labem

Změna programu vyhrazena.

Pokud si přejete zveřejnit kulturní, 
sportovní či společenskou akci na 
webu obce, v Přerovských listech  

a na vývěsce, prosím pište na irena.
gregarkova@prerovnl.cz, nebo 

volejte 602 27 97 65.
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Zprávy z obecního úřadu

Zbývající termíny veřejných zasedání na rok 2013
27. března, 24. dubna, 22. května, 19. června, 11. září, 9. října, 6. 
listopadu, 4. prosince.

Pouť na svatého Vojtěcha
Přinášíme potěšující zprávu pro všechny občany a hlavně pro děti. Le-
tošní pouť nebude ochuzena o atrakce, tak jak se tomu stalo při loň-
ském posvícení. Bez vysvětlení a omluvy nepřijely kolotoče, ač jejich 
provozovatelé účast přislíbili. To zklamalo spoustu dětí i  dospělých 
a vyvolalo řadu nepravdivých vysvětlení. Obec kolotoče neplatí, nao-
pak vybírá nájem za pronájem veřejného prostranství.  V letošním roce 
přišli dva zájemci. Nakonec jsme dali šanci ještě jednou tradičním zajiš-
ťovatelům, kteří nabídli více atrakcí a jako omluvu za podzimní nepoda-
řené posvícení nabídli jednu hodinu zdarma pro všechny děti ze školky. 
Děti se můžou dle nabídky manželů Barešových těšit na velký a malý 
řetízkový kolotoč, autodrom, letadla a  helikoptéry, živé poníky, obří 
skluzavku, houpačky, vláček, skákací hrad, trampolínu, střelnici a nafu-
kovací Disneyland. Příjezd kolotočů je přislíben na 22. dubna. Provoz 
od středy 24. dubna do neděle 28. dubna.

Vánoční večeře 
Prosinec může být nejen období předvánočních shonů a úklidů, ale 
také příležitost oslavit úspěchy a ocenit celoroční zásluhy. V obci je více 
lidí, kteří si ocenění zaslouží. Jsou tu jednak zaměstnankyně obecního 
úřadu, které celoročně prací pečují o blaho a rozvoj obce a jejich ob-
čanů. Jsou tady zastupitelé, kteří za minimální odměnu v zájmu obce 
nejen schůzují a rozhodují. A pak je v obci řada lidí, kteří na dobrovolné 
bázi vykonávají řadu činností od členství ve výborech až po vystupo-
vání na veřejných akcích. A protože si starostka a místostarostka práce 
a nasazení všech těchto lidí váží, chtěly jejich přínos ocenit společným 
posezením právě v tomto svátečním období na sklonku roku. 
Pozvánku na předvánoční večeři dostalo 35 osob. Deset se jich omluvi-
lo a 14. prosince se pak v restauraci sešli s představitelkami obce Dana 
Matějčková, Iveta Svobodová, Blanka Zbyňová, Hana Dovalilová, Lu-
děk Dvořák, Jarda Vedral, Ivan Zajíček, Alena Bakošová, Marek Špitál-
ský, David Trojek, Vlasta Karásková, Alena Kolenská, Jitka Milaniaková, 
Miroslava Kadeřávková, Tomáš Petera, Jana Brožová, Yveta Hrušková, 
Petra Jírová, Lucie Černá a Zuzana Kratochvílová. 
Všichni pozvaní neměli v roce 2012 stejné zásluhy a tak součásti ve-
černího posezení bylo také udělení ocenění ve čtyřech kategoriích. 
V kategorii zaměstnanců předal Ivan Zajíček kytici Daně Matějč-
kové za trpělivost při řešení složitých situací na úřadě v posledních 
měsících. V kategorii celoživotních zásluh dostala odměnu již 
před večeří paní Božena Kadeřávková, která se do svých téměř osm-
desáti let starala o obecní knihovnu. V kategorii dobrovolníků 

byla kytice přichystána pro paní Janu Vojáčkovou. Ta ze zdravotních 
důvodů musela odmítnout nejen pozvánku na tuto večeři, ale také 
na setkání oceněných dobrovolníků Středočeského kraje v Kladně, 
kam ji nominovala místostarostka. Poslední kategorií bylo udě-
lení zvláštní ceny Aleně Bakošové za všestranný přínos. Luděk 
Dvořák předal kytici a poděkování starostky za účast při čtvrtletních 
kontrolách v příspěvkových organizacích obce a další práci ve finanč-
ním výboru, členství v kontrolním výboru, kulturní komisi, provedení 
inventury obecního majetku za rok 2011, stěhování a rozvoj obecní 
knihovny, účast na kulturních akcích, organizace knihovní noci ve 
škole a pořizování zápisů z veřejných zasedání zastupitelstva obce.
Snad bude mít tato příjemná akce opakování nejpozději zase za rok. 
Možná dostanou pozvánku jiní lidé. Doufejme, že těch, kteří se budou 
aktivně podílet na rozvoji obce v roce 2013, bude zase dost. 

Jak proběhlo výběrové řízení na novou pozici na OÚ
Dne 8. listopadu 2012 byl zveřejněn popis pracovní náplně a před-
pokladů pro novou pracovní pozici obecního úřadu. Toto nové místo 
odsouhlasili zastupitelé v souvislosti s volbou neuvolněné starostky dne 
7. listopadu. Do konce listopadu se do výběrového řízení přihlásilo se 
svými životopisy 16 kandidátů. Byli i další zájemci, ale nenapsali včas 
nebo vůbec. Z těchto 16 bylo pět mužů a 11 žen v širokém věkovém 
rozpětí. Celkem pět přihlášených osob byli místní a ostatní byli z Čelá-
kovic, Staré Lysé, Nehvizd, dokonce dva i z Prahy a dalších míst v okolí. 
Na osobní pohovor v 1. kole bylo pozváno 14 osob. Po něm bylo pod-
mínkou pro účast v dalším kole pohovorů písemné vypracování odpo-
vědí na šest otázek. Tento „domácí úkol“ poslalo vypracovaný devět zá-
jemců, všichni by určitě byli posilou pro obecní úřad, vybrán však mohl 
být na novou pozici jen jeden. A tak se v pátek 14. prosince rozběhlo 
další kolo osobních pohovorů. Pár dnů před Vánoci bylo výběrové řízení 
uzavřeno – na nové místo nastoupila Ing. Jaroslava Mrázková. Jedna z je-
jích předností je, že má vzdělání ve státní správě.  
Tímto obsazením nové pozice není vyčerpán finanční rozdíl, který vznikl 
přechodem z uvolněného starosty na neuvolněnou starostku. Proto se 
další posilou obecního úřadu mohl stát také pan Jiří Slovák, který se rov-
něž přihlásil do výběrového řízení. Bude spolupracovat formou dohody 
o provedení práce na specifických úkolech z oblasti stavebnictví, územ-
ního rozvoje a veřejného pořádku (dopravní a bezpečnostní situace). Je 
možné, že i další místní kandidáti dostanou šanci spolupracovat s obec-
ním úřadem při různých specifických úkolech výkonu samosprávy obce.

rozpočet obce 
V minulém, tedy prvém čísle vydání Přerovských listů, jsme informo-
vali o sestavení a schválení rozpočtu na rok 2013. Rozpočet sesta-
vený ještě před koncem minulého roku byl označen jako „provozní“, 
protože neobsahoval žádné investiční záměry a žádné dotace. Proto 
v něm byly v porovnání s předchozími lety výdaje i příjmy nižší. V prv-
ních dvou měsících již byl rozpočet na letošní rok dvakrát upřesněn, 
ovšem hlavní investiční akce roku  - vodovod – v něm stále ještě není 
s ohledem na dostupnost přesných informací. O promítnutí této ne-
jen finančně náročné akce do rozpočtu a rozpočtového výhledu bude 
nejprve jednat zastupitelstvo, finanční výbor obce a Mikroregion.  Po 
rozpočtovém opatření č. 1 (z 16. 1.) a č. 2 (13. 2.) je sice rozpočet obce 
stále přebytkový – viz přiložená tabulka, ale vodovod to výrazně změní. 
To byl také jeden z důvodů, proč zastupitelstvo obce nepřijalo dota-
ci na jinou investiční akci – zateplení školy. Žádost byla totiž podána 
tak, že podíl obce na nákladech projektu byl značně vysoký a souběžně 
s vodovodem by taková akce neúměrně zatížila rozpočet obce. 
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Zároveň se zastupitelstvo na svém 
posledním zasedání zabývalo ještě 
rozpočtem minulého roku kvů-
li závěrečným rozpočtovým 
opatřením. D. Matějčková po do-
účtování výdajů a příjmů za rok 2012 
vyčíslila položky do závěrečných roz-
počtových opatření, aby se skutečně 
dosažené výsledky za minulý rok od 
rozpočtu po úpravách lišily jen za-
nedbatelně. Podrobné údaje již byly 
zveřejněny na webových stránkách 
obce, přehled všech rozpočtových 
opatření v  roce 2012 naleznete 
také v přiložené tabulce. Stručně lze 
říci, že většina příjmových položek 
se musela navýšit, neboť skutečné 
příjmy překročily ty rozpočtované. 
Téměř všechny výdajové kapitoly 
se závěrečným rozpočtovým opat-
řením snižují, protože se uvažované 
výdaje nevyčerpaly v plné výši. Vý-
jimkou jsou položky, které souvisí 
s  transferem dotačních příspěvků 
škole přes obecní rozpočet, které 
v součtu neměly dopad na výsledek 
rozpočtu obce. Celkově závěrečná 
rozpočtová opatření snížila výdaje 
o 307 tisíc korun, příjmy zvýšila o 1 
milion 228 tisíc korun, takže dopad 
na výsledek je zlepšení výsledku o 1 
milion 535 tisíc korun. Rozpočet po 
předchozích dvanácti rozpočtových 
opatřeních byl záporný (- 898 tisíc 
korun) a  díky závěrečným opatře-
ním se tedy dostal do pozitivního 
výsledku. Podrobněji se čísly za rok 
2012 budeme zabývat při schvalo-
vání závěrečného účtu obce.

Volně pobíhající psi v obci
Volně pobíhající psi nemají v  obci 
ani mimo ni co dělat. I  kdyby byli 
malí a  přátelští, mohou způsobit 
různé nehody a škody. Rizika spoje-
ná s  těmi ostatními snad nemusím 
vysvětlovat. Během roku 2012 jsem 
se setkala se čtyřmi případy volně 
pobíhajících velkých psů v obci. Byly 
řešeny různě, ten poslední budiž va-
rováním pro všechny majitele psů, 
proto ho popíšu podrobně.
Jeden případ jsme řešili na úřadě 
v  listopadu v  úřední den. Přivezli 
nám psa, který pobíhal na hlavní 
silnici mimo obec a  mohl způsobit 
neštěstí sobě i projíždějícím autům. 
Krásný lovecký pes byl sice velký, ale 
vypadal přátelsky. Dvě pracovnice 

Rozpočet - tabulka č. 1 (v tis. Kč) 2010 2011 2012 R final 2012 R 2013 R RO1 RO2 2013 R upravený 

Výdaje celkem 24,561 12,429 13,164 15,269 9,660 237 320 10,217

Doprava 331 337 388 10 385 15 400

Vodní hospodářství 1,760 862 794 973 1,078 1,078

Školství 17,179 3,400 2,174 3,302 2,792 36 2,828

Kultura 159 179 123 103 115 94 35 244

Tělovýchova a zájmová činnost 40 46 16 11 23 30 53

Zdravotnictví 0 2,713 5,351 6,254 75 15 35 125

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1,128 423 367 628 509 10 519

Ochrana životního prostředí 1,175 879 1,226 905 1,151 36 250 1,437

Sociální věci 79 216 110 80 120 120

Bezpečnost a požární ochrana 163 391 78 89 520 520

Státní správa a samospráva 2,334 2,580 2,440 2,686 2,791 2,791

Finanční operace 214 403 97 230 101 101

Rozpočet - tabulka č. 2 (v tis. Kč) 2010 2011 2012 R final 2012 R 2013 R RO1 RO2 2013 R upravený 

Příjmy celkem 15,433 23,114 13,343 15,906 10,509 79 166 10,754

daňové příjmy celkem (v tom:) 9,226 9,593 9,287 10,486 9,235 0 0 9,235

Daně z příjmu 3,530 3,914 3,580 4,849 3,780 3,780

Daně ze zboží 3,646 3,606 3,700 3,691 3,600 3,600

Poplatky za využívání přírodních zdrojů 522 770 606 651 616 616

Ostatní daně a poplatky 206 203 401 366 339 339

Odvody z vybrané činnosti 284 208 0 0

Majetkové daně 1,037 892 1,000 929 900 900

nedaňové příjmy celkem (v tom:) 2,703 2,023 1,043 1,564 1,274 0 0 1,274

Zemědělské hospodářství 64 64 64 48 64 64

Vodní hospodářství 302 307 295 368 295 295

Školství 209 758 143 296 143 143

Zdravotnictví 105 198 198

Kultura 4 6 0

Příjmy z nemovitostí, komunální služby 1,891 613 329 484 339 339

Komunální odpad 130 131 145 118 130 130

Činnost místní správy 23 63 13 0

Příjmy z finančn. operací 81 88 68 127 106 106

přijaté transfery celkem 3,505 11,498 3,012 3,856 79 166 245

Rozpočet - tabulka č. 3 (v tis. Kč) 2010 2011 2012 R final 2012 R 2013 R RO1 RO2 2013 R upravený 

Příjmy 15,433 23,114 13,343 15,906 10,509 79 166 10,754

Výdaje 24,561 12,429 13,164 15,269 9,660 237 320 10,217
Čerpání (-) / Splacení (+) úvěru -5,850 5,850
Výsledek -3,277 4,835 179 637 849 -158 -154 537

Vysvětlivky zkratek u sloupců s rokem 2013: 2013 R = původní rozpočet, RO1 = rozpočtové opatření 1, RO2 = rozpočtové opatření 2,  atd.
upravený rozpočet = rozpočet + RO1+ RO2 + RO3 + RO4 + atd. rozpočet 2012: 2012 R = původní rozpočet schválený v prosinci 2011, final 2012 R = výsledný 

rozpočet po všech rozpočtových opatřeních

Rozpočet - tabulka č. 1 (v tis. Kč) 2012 R RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6 RO7 RO8 RO9 RO10 RO11 RO12 2012 ROZ final 2012 R
Výdaje celkem 13,164 286 -23 445 114 172 341 307 50 308 29 271 112 -307 15,269
Doprava 388 4 -164 -219 10
Vodní hospodářství 794 191 39 30 2 -83 973
Školství 2,174 82 127 127 200 592 3,302
Kultura 123 4 5 15 16 -60 103
Tělovýchova a zájmová činnost 16 -5 11
Zdravotnictví 5,351 16 301 341 50 308 -112 6,254
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 367 40 8 84 45 4 12 96 -28 628
Ochrana životního prostředí 1,226 -321 905
Sociální věci 110 -30 80
Bezpečnost a požární ochrana 78 20 2 -12 89
Státní správa a samospráva 2,440 11 5 140 29 71 -10 2,686
Finanční operace 97 4 147 -18 230
Rozpočet - tabulka č. 2 (v tis. Kč) 2012 R RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6 RO7 RO8 RO9 RO10 RO11 RO12 2012 ROZ final 2012 R
Příjmy celkem 13,343 389 333 0 -125 22 -521 309 54 0 875 0 0 1,228 15,906
daňové příjmy celkem (v tom:) 9,287 0 0 0 -140 0 0 157 0 0 790 0 0 391 10,486

Daně z příjmu 3,580 147 610 512 4,849
Daně ze zboží 3,700 -9 3,691
Poplatky za využívání přírodních zdrojů 606 10 34 651
Ostatní daně a poplatky 401 -140 180 -75 366
Odvody z vybrané činnosti 0
Majetkové daně 1,000 -71 929

nedaňové příjmy celkem (v tom:) 1,043 0 143 0 15 22 0 25 54 0 85 0 0 178 1,564
Zemědělské hospodářství 64 -15 48
Vodní hospodářství 295 73 368
Školství 143 143 6 4 296
Zdravotnictví 54 51 105
Kultura 6 6
Příjmy z nemovitostí, komunální služby 329 22 25 27 81 484
Komunální odpad 145 -27 118
Činnost místní správy 9 5 13
Příjmy z finančn. operací 68 58 1 127

přijaté transfery celkem 3,012 389 190 -521 127 659 3,856
Rozpočet - tabulka č. 3 (v tis. Kč) 2012 R RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6 RO7 RO8 RO9 RO10 RO11 RO12 2012 ROZ final 2012 R
Příjmy 13,343 389 333 0 -125 22 -521 309 54 0 875 0 0 1,228 15,906
Výdaje 13,164 286 -23 445 114 172 341 307 50 308 29 271 112 -307 15,269
Čerpání (-) / Splacení (+) úvěru
Výsledek 179 103 355 -445 -239 -150 -862 2 4 -308 846 -271 -112 1,535 637

Vysvětlivky zkratek u sloupců s rokem 2012: R = rozpočet, RO1 = rozpočtové opatření 1, RO2 = rozpočtové opatření 2, RO3 = rozpočtové opatření 3, RO Z = 
závěrečné rozpočtové opatření atd.
opravený rozpočet = rozpočet + RO1+ RO2 + RO3 + RO4 + RO5 + RO6 =  nejaktuálnější odhad roku 2012
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úřadu se ho ujaly a my další jsme pak telefonovali po okolí, abychom 
zjistili, co s ním. Majitele se podařilo vypátrat, a tak jsme psa dopravili 
domů do Semic bez následků a finančních výdajů. 
Další případ se stal 25. prosince. V tento sváteční den se asi od brzké-
ho rána, možná noci potulovali v obci dva rotvajleři. Kolem 9 hodin 
ráno mi volala státní policie, že jejich hlídka je v obci, protože byla 
spáchána škoda na soukromém majetku. Odnesly to slepice a nebylo 
jich málo. Policie sice pachatele na místě zajistila, ale na odvoz psů 
vybaveni nejsou. Chvíli trvalo, než se mi podařilo sehnat – probudit 
- profesionála na odchyt a  odvoz psů. Mezitím jsem se pokoušela 
telefonicky pátrat po případném majiteli těchto psů. Ovšem to není 
snadné v pracovní úřední den, natož ve svátek, hlavně když ani psi 
nebyli místní. Po několika hodinách byli psi dopraveni do psího útul-
ku, odkud si je majitelé mohli vyzvednout po zaplacení poplatku 4 
tisíce korun, nejdříve ovšem až další den. Ten den už tam nikdo ne-
byl, byl přece svátek. Než se však dozvěděli, že jejich psi jsou v útulku, 
museli jednat s policií a s obecním úřadem, tedy se mnou. Od maji-
telů jsem inkasovala 2 tisíce korun za odvoz psů, který obec musela 
zaplatit onomu profesionálovi na fakturu.  Majitelé psů z Mochova 
se netvářili šťastně z toho, jaké trampoty jim ve svátek jejich miláčci 
natropili a kolik je ten psí výlet stál. Asi si to budou dlouho pamatovat. 
Tenhle příběh však neskončil s koncem roku. Na konci ledna jsem do-
stala dopis s pozvánkou, aby se kvůli oné události všichni poškození 
dostavili na jednání do Lysé nad Labem. Vzhledem k tomu, že škody 
už byly do té doby majiteli psů vesměs urovnány, bude to Městský 
úřad v Lysé řešit jen mírnou pokutou.
Otázkou je, který postup by měl úřad upřednostňovat ve většině pří-
padů: Vynaložit úsilí starosty a zaměstnanců obecního úřadu, aby byl 
nalezen majitel psa, a aby tomu pak jeho miláček byl doručen pokud 
možno bezplatně? Nebo co nejrychleji zajistit zabezpečení psa jeho 
odvozem do útulku, aby pes nemohl páchat škodu nebo způsobit něja-
ké neštěstí? V prvém případě vynaložené úsilí vlastně stojí obec spoustu 
peněz a majitel se pravděpodobně nepoučí. V druhém případě je to 
rychlé řešení z hlediska obce a drahé řešení pro majitele psa, o což by 
podruhé už nemusel stát. Snad se shodneme na to, že pro obecní úřad 
a představitele obce by starost o bezpečí v obci měla být důležitější, 
než dbát o zájmy jednotlivce, který nezabezpečil dostatečně svého psa. 

Proto upozorňuji majitele všech psů, že útěk psa nemusí být levná zá-
ležitost. Darina Kocsisová, starostka obce

Zvýšení počtu zastupitelů pro další volební období
Zastupitelstvo obce na svém únorovém zasedání projednalo otázku 
zvýšení počtu zastupitelů pro další volební období 2014 až 2020. Hlav-
ním důvodem, proč by v zastupitelstvu obce mělo být více lidí, je to, 
že v zastupitelstvu je potřeba obsadit čtyři důležité funkce – starostu, 
místostarostu, předsedu finančního výboru a předsedu kontrolního vý-
boru. Jak ukázaly zkušenosti tohoto volebního období, může být těžké 
mít mezi sedmi lidmi vhodné kandidáty na všechny tyto funkce. A to 
by ještě ideálně mělo být složení zastupitelstva takové, aby při hlasová-
ní o volbě na tyto funkce bylo možné vybírat z více kandidátů. 
Proto zastupitelé i  s  přítomnými občany diskutovali o možnosti zvýšit 
počet zastupitelstva obce ze současných sedmi na devět, 11 nebo 15 
členů. Materiál popisující důvody, výhody i nevýhody jednotlivých řešení 
byl zveřejněn na webových stránkách obce v sekci veřejná zasedání obce 
dlouho před projednáváním. Nakonec bylo odhlasováno 11 členů. 
Argument, že bude těžké sestavit kandidátky s tolika osobami, nemusí 
platit v případě, že budou politické strany a další volební uskupení pří-
stupny na slučování kandidátek. V minulých volbách bylo na kandidát-
kách celkem 28 osob. Snad se tedy najde příští rok dost kandidátů do 
jedenáctičlenného zastupitelstva. Vždyť možnost být zvolen, je právem 
každého dospělého občana. Volby budou až na podzim 2014, ale ti, 
kdo zvažují svou kandidaturu, by měli něco pro obec začít dělat už nyní. 
Jednak aby sami věděli, co je čeká, a jednak, aby voliči věděli, koho volit. 
Možností, jak předvést svůj zájem o obec a ukázat své schopnosti, je více 
než dost. Nemusíte být rovnou oficiálními členy některého z výborů či ko-
mise. Je spousta nahodilých akcí, kde se můžete projevit. Nebo stačí se jen 
pravidelně a aktivně účastnit veřejných zasedání zastupitelstva obce. Ter-
míny pro letošní rok jsou zveřejněny na webových stránkách obce v části 
veřejná zasedání, kde si můžete přečíst nejen zápisy z minulých zasedání, 
ale také některé přílohy, nebo podklady pro budoucí jednání. ■

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

obecni.urad@prerovnl.cz

Dne 13. února 2013 na veřejném zasedání mne neočekávaně vyzvala paní starostka D. Kocsisová, abych seznámila přítomné o záměru získat 
dotaci na zahradu v přírodním stylu. Hovořila jsem o projektu a na důležitou informaci jsem zapomněla. Bez zkušeností a velké pomoci se 
zpracováním projektu pomáhá Hana Veselá. Hano, děkuji. ■

Komentář k projektu  
„Zahrada v přírodním stylu“

dana Skuhravá

Redakční poznámka D. Kocsisové k článku Dany Skuhravé  
– Komentář k projektu „Zahrada v přírodním stylu“

Projekt „Zámecká zahrada v  přírodním stylu“ si zaslouží více pozornosti 
v Přerovských listech než jen pár řádků. Měli jsme v úmyslu věnovat tomuto 
tématu dostatek prostoru v dalším vydání, neboť nyní v únoru probíhají in-
tenzivní práce na dokončení dokumentace projektu a podání žádosti o dotaci. 
Poděkování za tento projekt by si měla zasloužit především Dana Skuhravá. 
Ta je totiž hlavní autorkou záměru předělat Zámeckou zahradu na přírodní 
styl, a proto také dostala na posledním veřejném zasedání zastupitelstva, když 

se schvaloval záměr podat žádost o dotaci, prostor pro vlastní komentář akce. 
Je vhodné také uvést na pravou míru zapojení Hany Veselé. Té jistě patří poděkování, 
ale za jiný projekt. Projekt „Zahrada v přírodním stylu“ totiž zpracovávají pro obce 
a školu odborníci na základě smlouvy o dílo. Hana Veselá zpracovala žádost o druhou 
dotaci, a  sice rozvoj školní zahrady. Ani jedna z uvedených žádostí však není dílo 
jednotlivce a záležitost posledních pár dní – jde o dlouhodobou týmovou spolupráci 
a poděkování rovným dílem tudíž patří také Monice Kotrbáčkové, Václavu Červinkovi 
ml., Kateřině Višňovské, Ivoně Ptáčkové, Ireně Gregárkové a dalším zaměstnankyním 
školy a školky. Více se již nyní můžete o záměru podat žádost o dotaci dočíst na we-
bových stránkách obce http://www.prerovnl.cz/obec/verejna-zasedani/ .
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Prvních 100 dní ve funkci  
aneb z deníku starostky

Je polovina února a mám za sebou prvních 
sto dní ve funkci starostky. Prý předchozí 
starostové měli první tři měsíce ve funkci 
období hájení. Teď to naopak vypadalo, 
že všichni chtějí hned vyřešit problémy 
několika předchozích let. Ráda jsem se 
seznámila se spoustou občanů, kteří přišli 
hledat pomoc, a  je mi líto, že jim nemůžu 
všem pomoci hned.  Jsem neuvolněná 
starostka, to znamená, že tato funkce není 
zaměstnání na plný úvazek. Přesto jsem 
od listopadu 2012 odpracovala pro obec 
a  v  zájmu obce více než šest set hodin. 
Nebudu vám je popisovat, protože líčení 
většiny hodin, které jsem strávila na úřadě, 
schůzkami, doma u počítače či s telefonem 
v ruce, by bylo nezáživné. Vybrala jsem však 
několik drobných příhod, které zpestřují 
vykonávání funkce starosty.
Je čtvrtek 8. listopadu dopoledne. Přišel pán 
od kolotočů domluvit slevu z  poplatku, 
protože tentokrát nestihli přijet včas na 
pouť. Sleva mu byla nabídnuta s  tím, že 
přijedou v  pátek. Má přijít zaplatit ještě 
dnes večer, ale nedorazil. V  pátek vzrůstá 
obava, že nedorazí vůbec. Hlavní atrakce 
nakonec nepřijely, poníci a  stánky dětem 
určitě nestačily. Jak ovšem školáci posléze 
přišli na to, že pouť nebyla proto, že nová 
starostka šetří, opravdu nevím. Já bych za 
kolotoče poděkovala, jak kvůli příspěvku do 
obecní pokladny, tak kvůli svým dětem.
Je sobota 17. listopadu ráno. Díky postřehu 
zaměstnankyně obecního úřadu dostávám 
zprávu, že nevisí a má viset státní vlajka. 
Je přece státní svátek, ale že mám já zajistit 
vyvěšení vlajky, mi po deseti dnech ve 
funkci zatím nedošlo, tedy netušila jsem, že 
tohle dělal zrovna starosta. Vlajka je rychle 
nalezena a  pověšena. Příště už dostane 
pokyny včas některý zaměstnanec úřadu. 
Je neděle 18. listopadu dopoledne a  vyrá-
žíme s dětmi na další netradiční procházku. 
Ještě jsem neviděla čističku odpadních 
vod. Spolu s  dalšími členy zastupitelstva 
a  finančního výboru se termíny během 
pracovních dnů hledají těžko. Naštěstí 
nám zaměstnanec VG vyšel v neděli vstříc. 
K mému překvapení to tam moc nepáchne, 
ale o kalové koncovce a celém čistícím pro-
cesu jsem měla vyšší mínění. Tohle by měli 
vidět i ostatní.
Je čtvrtek 29. listopadu poledne, se staveb-
ním úřadem je řízení kvůli chátrající budově 
v  centru obce. Majitel se nedostavil, takže 
obhlídka může proběhnout jen zvenku. 
Stav nemovitosti je na první pohled takový, 

že může ohrožovat kolemjdoucí nebo 
kolemjedoucí. Je nutno uzavřít přilehlou 
ulici. Ještě ten den dávají kolegyně Hanka 
a Blanka na místo provizorní pásku a ceduli, 
druhý den pak píšu dopis na dopravní 
inspektorát a začínám řešit oficiální dočasné 
uzavření.
Je čtvrtek 29. listopadu večer. Jsem na 
úřadě déle, budovu opouštím sama za tmy. 
Nemůžu se trefit do zámku, protože je úplná 
tma. Na ulici zjišťuji, že je taková tma, pro-
tože nesvítí pouliční osvětlení. K  tomu 
hrozně prší. Ke kostelu jsem se dostala přes 
několik kaluží, abych zjistila, že nesvítí velký 
kus obce. Školáci proti mně si svítí na cestu 
mobilem. Musím to vyřešit rychle, než se 
někomu něco stane. Ale komu zavolat? Po 
pár telefonátech a  SMS se dozvídám, co 
dělat. Než jsem došla domů, stihla jsem 
sehnat místního zachránce.
Je začátek prosince, neděle večer. Venku 
sněží, asi bude brzo potřeba odklízet cesty. 
Telefonicky jsem zjistila, že kdyby odklízení 
domluveno bylo, už by někdo vyjel. Tak 
hledám pomoc. Dostalo se ji obci v pondělí 
dopoledne. Příště už to dojednáme předem, 
dokonce máme i několik možností pomoci.
Je čtvrtek 13. prosince., na úřad volá jedna 
místní maminka s  dotazem na obrovský 
kouř od Mochova. Kolegyně pohotově 
zjistila, že je tam velký požár a  tak dává 
v obci hlášení. Druhý den pak ještě řešíme 
se školou stížnost rodičů na pobyt dětí 
venku v takové výjimečné situaci. Byla však 
natolik výjimečná? Kouř byl sice velký, ale 
vysoko. Celou zimu tady v obci máme mno-
hem horší zamoření kouřem z  některých 
místních komínů. 
Je Štědrý den. Jsem s  dětmi na dopo-
lední procházce. Je sice zima a mokro, ale 
musíme se trochu protáhnout. Po dlouhé 
době první den, kdy snad nebudu vůbec 
pracovat. Zdravím pána, který kolem nás 
projíždí na kole. Jsem překvapená, že pan 
Baumruk jezdí na kole, když je tak nemocný, 
že nemůže předat úřad. 
Je svátek 25. prosince od 9 do 12:30 hodin 
řeším spoustu telefonátů a  dalších kroků 
kvůli nebezpečným psům, viz samostatný 
článek o psech.
O  pár dnů později mi poslední pracovní 
dny v roce zpestřilo zjištění, že se na minis-
terstvo vnitra obrátil dopisem bývalý 
starosta kvůli výši odměny po skončení 
funkce – vypadalo to, že chce dostat ještě 
více než tři platy. Z odpovědi ministerstva 
jsem spokojeně vyčetla, že dávají k  otázce 

odměny pro bývalého starostu stejné sta-
novisko, jako jsem ze zákona vyrozuměla já.
Je úterý 8. ledna odpoledne. Dostávám 
útržkovitou zprávu, že místostarostce 
někdo oznámil vyděšení školaček cizí 
osobou. Místostarostka již informovala 
policii, prosím ještě, aby informovala školu, 
ať preventivně udělají mezi dětmi osvětu. 
Další den v poledne se od jedné maminky 
dozvídám, že osvěta byla i  v  žákovské 
knížce. Chvíli později má můj nejstarší syn 
při cestě ze  školy pět minut zpoždění a  já 
už ve střehu volám do družiny. Prý se zdržel 
s obrázky, za chvíli ho vidím z okna.
Je začátek ledna. Volá pán z  firmy, která 
dodávala výtah do zdravotního stře-
diska, kdy dořešíme tu servisní smlouvu. 
Divím se, protože výtah bez problému jezdí. 
Když dostanu vysvětlení, že obec riskuje 
provozováním výtahu bez zajištění servisu 
(vč. vyprošťování), nechám výtah uvést 
okamžitě mimo provoz. Na dalších místech 
ověřuji, že servisní smlouva na výtah je 
nutností. Trochu drahá záležitost na to, že 
výtah jezdí do jednoho patra. Navíc ještě 
zjišťujeme, že ani není zprovozněno tele-
fonní volání z  výtahu, což také bude něco 
stát. 
Je sobota 12. ledna dopoledne. Jako jiní 
občané jdu k  prezidentským volbám. 
Zaráží mě, že ve volební místnosti sedí tolik 
neznámých tváří, vždyť přece vím, kdo 
byl do volení komise jmenován. Vzápětí 
se dozvídám, že jsou to zahraniční pozo-
rovatelé a  předsedkyně volební komise mi 
předkládá jejich pověření. Pak ještě musíme 
dořešit zveřejnění volebních výsledků. 
Proto vyrážím na obecní úřad ještě jednou 
odpoledne rozeslat elektronickou poštu 
občanům.
Je sobota 26. ledna odpoledne. Druhé kolo 
prezidentských voleb skončilo. Kdo bude 
prezidentem republiky, už je skoro jasné, 
ale naše občany bude určitě zajímat, jak 
volby dopadly u nás v obci. A tak vyrážím na 
úřad rozeslat poštu občanům. Na webové 
stránky obce umíme dát informaci odkud-
koliv, na úřední desku daly papír členky 
volební komise, ale hromadnou zprávu 
můžu poslat jen z počítače na úřadě. Když 
v  mrazu -10 stupňů táhnu sáně s  dcerou, 
přemýšlím, jestli ten e-mail není zbytečný. 
Koho ta informace zajímá, tak se přece 
může podívat na web. 
Je pátek 1. února večer. Sdružení dob-
rovolných hasičů má roční valnou 
hromadu. Jsem překvapena, kolik lidí se 

darina Kocsisová, starostka obce
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Prvních 100 dní ve funkci  
aneb z deníku starostky

účastní, tedy nejen místních členů, ale 
i hostů z okolních sborů. 
Je sobota 2. února dopoledne. Vyrážíme 
s dětmi za masopustním průvodem. Přitom 
se po telefonu dozvídám, že na místní faře 
církve husitské někdo rozmlátil okna, 
asi patníkem, který se tam zůstal válet. 
Druhý den vyrážíme s dětmi na procházku, 
abychom patník z fary přenesli na úřad. Od 
usměvavé farářky se dozvídám, že takový 
vandalismus nezažila 30 let. Zdá se, že tato 

trasa od centra obce směrem k  rybníku je 
vandaly oblíbená. Poničenou autobusovou 
zastávku kousek vedle jsme v  posledních 
týdnech na úřadě řešili už podruhé. A stej-
ným směrem to byly dříve také dopravní 
značky a další škody.
Je pondělí 4. února, úřední hodiny na obec-
ním úřadě jsou mimořádně tento týden 
zrušeny. Důvodem je, že musíme prohledat 
skříně v pracovně starosty a dohledat řadu 
dokumentů. Předchozí starosta rezignoval 

před třemi měsíci, funkci stále nepředal, 
není tedy na co čekat a navíc se ohlásila kon-
trola pověřená ministerstvem financí kvůli 
dotační akci rekonstrukce školy v roce 2010. 
Škoda, že uklízení nemůžeme věnovat více 
času, nacházíme spoustu zajímavých věcí.
V neděli 10. února dopoledne se účastním 
schůze honebního společenstva. 
Obec vlastní pozemky, které jsou součástí 
honitby a  tak má také hlasovací právo. 
V  sobotu 16. února dostávám zprávu, že 

čerstvě zabetonované sloupy 
na nové dopravní značky 
zmizely. Volám policii, na místě 
zjišťujeme, že asi nešlo jen o van-
dalismus, ale o  krádež. Trubky 
dlouhé skoro tři metry se nepo-
valují v  okolí a  odnést je v  ruce 
není jednoduché.  Navíc zmizely 
i  čerstvě zabetonované sloupky 
před školou. Měly v  tomto místě 
trochu zvýšit bezpečnost dětí při 
přecházení, aby děti nemusely při 
cestě do školy a ze školy kličkovat 
mezi auty. Většina dětí kvůli své 
výšce totiž přes stojící auta nevidí.
 ■FO
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Již několik let usiluje Mikroregion Polabí, ve kterém jsou sdruženy 
obce, které náleží do působnosti ORP Lysá nad Labem, o  vybu-
dování vodovodu, který by zásoboval vodou obce Semice, Přerov 
nad Labem, Starý Vestec a Bříství. V minulých letech se podařilo 
zpracovat projekt na vybudování skupinového vodovodu a získat 
stavební povolení. Protože předpokládané náklady na vybudování 
vodovodu jsou velmi vysoké, cca 193 milionů korun, musel mi-
kroregion hledat i  jiné zdroje financování, aby stavba mohla být 
realizována. Proto byla podána žádost v rámci 34. výzvy v prioritní 
ose 1 Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika po-
vodní. Opatření 1. 2. Zlepšení ja-
kosti pitné vody – napojení obyva-
tel na vodovod, kterou vydal Státní 
fond životního prostředí. Bohužel 
se z  kvalifikačních důvodů nepo-
dařilo do tohoto projektu zařadit 
obec Starý Vestec. V této výzvě byl 
mikroregion úspěšný a státní fond 
životního prostředí schválil podpo-
ru projektu skupinového vodovo-
du ve výši cca 132 milionů korun. 

Z posuzovaných projektů jsme získali nejvyšší bodové ohodnocení. 
Mikroregion teď bude připravovat výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Po ukon-
čení výběrových řízení dojde k vlastnímu zahájení stavby. Pokud 
nedojde k  žádným odvoláním, předpokládám, že k  zahájení sta-
vebních prací dojde v  září tohoto roku. Protože byl celý projekt 
koncipován pro čtyři obce, bude se Mikroregion Polabí snažit zís-
kat finanční podporu pro rozvedení vodovodu i ve Starém Vestci 
a to z financí ministerstva zemědělství.

mgr. Jiří Havelka, 
předseda mikroregionu Polabí

Objekt vodojemu  
s usazením do terénu  
na Přerovské hůře

mikroregion Polabí získal dotaci na 
vybudování skupinového vodovodu
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Sněhová nadílka

Někteří se i  letošní rok radovali z  bohaté sněhové nadílky, která 
pro Přerov nad Labem není tak obvykla jako ve vesnicích s  vyšší 
nadmořskou výškou.
Mohli jsme zahlédnout běžkaře, děti na saních, bobech a  jiném 
náčiní. Bohužel v  letošním roce zel místní rybník prázdnotou, 
protože mrazy nedopřály bruslařům kvalitní led.

Začátkem letošního roku přišly na obec stížnosti, spojené se 
sněhovou nadílkou, na špatnou sjízdnost komunikací v  katastru 
Přerova nad Labem. Požádala jsem o vysvětlení - Krajskou správu 
a údržbu silnic Středočeského kraje.
Bylo nám sděleno, že silnice v průtahu naší obce převzala tehdejší 
oblastní Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště do své správy 
dnem 1. ledna 2003 jako silnice udržované v rámci zimní údržby 
technologií posypu zdrsňovacím materiálem.
Při přípravě Operačního plánu zimní údržby na sezonu 2009-2010 
prověřila Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje možnost 
změny posypu na posyp chemickým materiálem se zkrápěním 
(draselná sůl, solný roztok). Vyjádření orgánů životního prostředí 
bylo k této změně zamítavé z důvodu ochrany životního prostředí, 
konkrétně prostoru mezi obcemi Přerov nad Labem a  Císařská 
Kuchyně, který je  součástí sítě evropsky významných lokalit Natura 
2000 tvořená lužním lesem, Hrbáčkovými tůněmi, tůněmi Bezedná 
a Babinecká, studánkami U čtyř líp a Svatého Vojtěcha.
     Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, cestmistrovst-
ví Mochov udržuje 184 km silnic II. a III. třídy, z toho pouze 22 km, 
tedy 12 % technologií posypu inertním materiálem. Je to hluboko 
pod celokrajský průměr, který činí 21 %.
Na poradě zastupitelů 24. ledna 2013 jsme se tímto tématem 
zabývali, byla jsem pověřena po hlasování (čtyři zastupitelé pro 
solení, dva zastupitelé proti), abych zažádala Odbor životního 
prostředí v  Lysé nad Labem o posouzení změny technologie po-
sypu v rámci zimní údržby při kalamitních situacích.
Zde zveřejňujeme odpověď Ing. Stanislava Svobody z  odboru 
životního prostředí Lysá nad Labem:

Sdělení k zimní údržbě komunikací 
Přerov nad Labem
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, obdržel 
dne 6. února 2013 Vaši „Žádost o posouzení změny technologie 
posypu v rámci údržby v katastru obce Přerov nad Labem“. Žádost 
byla doplněna stížnostmi/dotazy paní xxx a paní xxx. Vlastní žádost 
obce Přerov nad Labem směřovala k možnosti při kalamitní situaci 
použít chemický posyp namísto zdrsňovacího materiálu, který není 
dostatečně účinný pro některé řidiče.

K uvedenému území sdělujeme:
1. obec Přerov nad Labem se nachází dle Českého hydrometeo-

rologického ústavu v klimatické oblasti velmi teplé na srážky 
chudé (1901 – 2000), v obci Přerov nad Labem je dlouhodobý 
(1961 – 2000) průměr úhrnu srážek v období prosinec – únor 
do 100 mm; průměr sezonních úhrnů výšky nového sněhu je 
do 40 mm

2. dle grafické části územního plánu je většina katastrálního 
území Přerova nad Labem v ochranném pásmu nadregionál-
ního biokoridoru Labe (nivní, lužní a vodní osa K-10), který je 

územním prvkem ekologické stability. Kromě této skutečnosti 
je severní část území též významným krajinným prvkem – 
údolní niva Labe

3. dle atlasu krajiny ČR je území zónou zvýšené péče o  kra-
jinu, kde se navíc nachází část evropsky významné lokality 
Hrbáčkovy tůně – Káraný

4. dle textové části územního plánu obce není v současné době 
v obci vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování 
obyvatel pitnou vodou je zajištěno z domovních a obecních 
studní. Voda obsahuje železo a  dusičnany, mangan kolísá 
občas na hranici přípustného limitu. Stávající zásobování pit-
nou vodou již delší dobu nevyhovuje   

Skutečnosti uvedené v  bodu 1 nepřesvědčily odbor životního 
prostředí o kalamitním stavu způsobeném novým sněhem. S ohl-
edem na polohu v  Polabské nížině jsme názoru, že sněhovou 
pokrývku o výšce do 40 mm nelze hodnotit za kalamitní, ale jako 
průměrnou situaci. Uvážíme-li stav nového sněhu na horách, pak 
situace v Polabí je nevýznamná.
  
Ochrana území vycházející z ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. – 
zejména § 4 odst. 1 a 2 (bod 2 a 3) je prvořadým úkolem ochrany 
přírody. Aplikace chemikálií v řádech tun za zimní období je výz-
namný zásah do ekologické stability území. K  chemické aplikaci 
se nejčastěji používá draselná sůl – KCl, která významně zasoluje 
půdu, kontaminuje podzemní vody, způsobuje popálení rostlin-
ných pletiv i živočišných tkání. Kontaminace zasolení je samozřejmě 
závislá na množství aplikovaných chemikálií a proudění vzduchu. 
Dle průzkumů je však prokazatelné zasolení do vzdálenosti min. 
20 m od komunikací. V důsledku toho pak dochází k napadení os-
labených dřevin patogeny, které dle stupně poškození vedou až 
k úhynu dřeviny. 
Bod 4 odkazuje na již v  současné době zhoršenou kvalitu pitné 
vody. Jsme přesvědčeni, že aplikací dalších chemických látek stav 
ještě zhorší, byť v dlouhodobém časovém výhledu.

K  vlastním podnětům stěžovatelů sdělujeme, že nejsme 
přesvědčeni o  ohrožení návštěvnosti skanzenu vlivem aplikace 
pouze zdrsňovacího materiálu. Skanzen je navštěvován především 
v letní sezóně a zimní údržba komunikací tak významně neovlivňuje 
jeho dostupnost a návštěvnost.
Pokud je však stížnost směřována ke skutečnosti, že na chem-
icky neošetřených komunikacích je třeba jezdit pomaleji, pak 
souhlasíme s názorem řidičů, že stav nutí řidiče k větší opatrnosti 
při jízdě, přičemž současně zpomaluje dopravu a  to především 
pravidelným řidičům. Je ovšem otázkou, jak se ukazuje z  jiných 
míst České republiky, zda chemický posyp je schopen zajistit 
100% bezpečnost na cestách v zimním období. Odbor životního 
prostředí je spíše názoru, že současná společnost není ochotna 
akceptovat změnu ročních období a očekává v  zimě stejný stav 
komunikací, jako v létě.

Závěrem dodáváme, že odbor životního prostředí nadále 
nedoporučuje chemickou aplikaci na silnice v zimním období. ■

Irena Gregárková
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Vladimír martínek 

Fotbalová přípravka Přerova nad Labem se začátkem tohoto roku 
zúčastnila tradičního turnaje v  plážové kopané, který se konal 
v pražském centru HAMR a to pod hlavičkou Beach Polabí. Základ 
družstva tvořili právě kluci z Přerova nad Labem (Michal Gregárek, 
Petr a Vojtěch Jarolímovi, Jan Louda a  Jakub Vlček), které doplnili 

tři hráči z klubu FK Mladá Boleslav (pro úplnost je ale potřeba do-
dat, že Jakub Vlček a Jan Louda hrají za FK MB) a jeden z Brandýsa 
nad Labem. Trenérského žezla se ujal Martin Vlček. Na videu, kte-
ré je přístupné na www.prerovnl.cz, je zápas o  třetí místo, který 
skončil jednoznačným vítězstvím mužstva Beach Polabí 7:1, když 

na úvodní branku soupeře zareagovali hráči 
Beach Polabí nejlepším možným způsobem 
– během pár minut první třetiny dali soupeři 
čtyři branky. Vinou poněkud nedokonalého 
herního systému však Beach Polabí skončil až 
na třetí příčce, ačkoliv z  celkem pěti utkání 
jen jednou remízoval, jinak zaznamenal čtyři 
výhry a  jeho skóre v  turnaji činilo úctyhod-
ných 26:8. Škoda úvodní remízy s Tempem 
Praha, protože kluci se s  každým utkáním 
zlepšovali a  bylo vidět, že je plážový fotbal 
jako rozptýlení od klasického nebo sálového 
fotbalu zaujal a že s pokračujícím průběhem 
turnaje měli nad soupeři stále větší převahu. 
V turnaji nakonec zvítězily Neratovice, které 
v  zápase vítězů dvou základních skupin po-
razily Tempo. Nejlepším střelcem turnaje se 
stal Tobiáš Gregor z Beach Polabí s 11 trefa-
mi. Vloni Beach Polabí (tenkrát Výběr Polabí 
také s dvěma hráči FK Mladá Boleslav) turnaj 
plážového fotbalu v Praze ovládl, když ve fi-
nále porazil rovněž Bohemians 1905. ■

medailový úspěch přerovské 
přípravky na turnaji v Praze

V  lednu se naše mládežnická mužstva zúčastnila 
dvou halových turnajů. 
První turnaj se konal 5. ledna 2013 v hale v Benát-
kách nad Jizerou, byl určen pro žáky ročníku 1999 
a mladší, pořadatelem byla FŠ Milovice. Účastnilo 
se včetně našeho týmu šest mužstev: FŠ Milovice 
A, FŠ Milovice B, Sokol Hraštice, Sokol Luštěnice 
a Baník Stříbro. Mužstva byla herně velmi vyrovna-
ná. Po bojích s horším podílem vstřelených a obdr-
žených branek jsme obsadili šest místo, první bylo 
mužstvo Sokola Luštěnice.
Druhý turnaj se konal 26. ledna 2013 v Nymburce 
v hale u zimního stadionu, pořadatelem byl Okres-
ní fotbalový svaz Nymburk a účastnilo se opět šest 
mužstev s hráči ročníků 2002 a mladší. Tentokrát 
jsme byli o  něco úspěšnější a  přivezli pěkné třetí 
místo a s ním i medaile a pohár. Turnaje se účastnila 
tato družstva a ve stejném pořadí se i umístila: 
- Sokol Opočnice, Polaban Nymburk, TJ Sokol Pře-
rov nad Labem, SK Městec Králové, 
SK Poříčany a Sportovní sdružení Ostrá.
Chtěl bych poděkovat všem malým fotbalistům za účast, panu Dušanu Milaniakovi za organizaci a všem zúčastněným rodičům za pomoc 
s dopravou. ■

TJ Sokol Přerov nad Labem

Pavel Louda
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Irena Gregárková
Za pár let určitě tento objekt získá od 
vás občanů příznivější pojmenování, 
než jaké mu dopřává studie Revitali-
zace centra obce.
V  prosinci roku 2011 obec Přerov 
nad Labem vyhlásila záměr prodat – 
pronajmout objekt na st. p. č. 340, 
podmínkou prodeje je zachování au-
tobusové zastávky pro naše občany 
a návštěvníky. Tento záměr byl schvá-
len Zastupitelstvem obce Přerov nad 
Labem na veřejném zasedání dne 7. 
prosince 2011.
K záměru obdržela obec dvě nabídky a to od 
pana Hofhanzla a pana ředitele Polabského 
muzea PhDr. Jana Vindušky. Pan starosta 
Baumruk navrhl zastupitelům prodej odložit 
a prodejem se zabývat v průběhu roku 2012. 
K tomu bohužel nedošlo. 
V lednu 2013 přišel na obecní úřad dopis od 
pana Hofhanzla s žádostí o vyjádření stano-
viska obecního úřadu, který pan Hofhanzl od 
obce v roce 2012 neobdržel.
Pan Hofhanzl z důvodu špatného celkového 
stavu objektu obchůdek ke konci prosince 
2012 uzavřel a nepožádal obec o prodlou-
žení nájmu. Zastupitelé si uvědomují, že 
současný stav objektu nezachrání malá in-
vestice a proto jsme se rozhodli, že uskuteč-
níme společný projekt, na kterém se bude 

podílet  pan Hofhanzl, Polabské muzeum 
a  obec. Po vyjasnění přesného umístění 
a velikosti nového  objektu obec přistoupí 
k sepsání kupní smlouvy.
Vzhled nového objektu bude vycházet ze stu-
die Revitalizace centra obce, která byla schvá-
lena mj. i národním památkovým ústavem.

Co v novém objektu najdeme? 
• Nový vstupní prostor do skanzenu, 

o  kterém Polabské muzeum dlouhodobě 
uvažuje. Záměrem Polabského muzea 
je vybudování nového vstupu s  novou 
pokladnou a  obchůdkem se suvenýry 
včetně zázemí pro návštěvníky. Současné 
podmínky vstupního prostoru nejsou zcela 
ideální pro stávající provoz muzea.

• Obchod manželů Hofhanzlových 
• Autobusovou zastávku

Nový objekt u skanzenu

alena Bakošová

V  zahraničí pravidelně vychází kniha se 
stejným titulem „KDO JE KDO“. Jde o 
velice praktickou příručku. Přinejmenším 
kvůli tomu, že se dozvíte ke správnému 
jménu i to, čím je jeho nositel významný 
či proslavený. Proč zde tento literárně do-
kumentační počin zmiňuji?  Protože jsem 
souhrou okolností opakovaně narazila na 
fakt, že i taková malá, místní, naše přerov-
ská „KDO JE KDO“ by se ledaskdy hodila. 
A občas ani ne tak kvůli té informativní 
části, čím je kdo zajímavý, ale spíše tím, 
jak správně se jeho jméno píše oproti 
tomu, co máme „odposloucháno“ v uchu 
z našeho denního fungování.
Ten první moment nastal, když vyšlo 
předvánoční číslo Přerovských listů, kam 
se mi podařilo nechtěně propašovat chy-

bu, a paní Boženku Kadeřávkovou jsem 
přejmenovala na paní Kadeřábkovou. Za 
tuto neúmyslnou chybu se jí ještě jednou 
a veřejně omlouvám. Věřím však, že i přes 
toto mé klopýtnutí v písmenkách všichni 
přiřadili díky za dlouholeté vedení knihov-
ny ke správné tváři. Ještě jednou, prosím, 
paní Boženko, odpusťte mi.
Ten druhý moment byl, když jsem spolé-
hala na znalosti starousedlíků a z původ-
ního dokumentu opisovala jméno naší 
nepostradatelné paní Dany pracující na 
Obecním úřadu. Schválně neuvádím její 
příjmení, berte to jako malý test.  Vyzkou-
šejte si svoje uši a paměť a zkuste nyní bez 
velkého přemýšlení napsat její příjmení 
sami a pak se podívat na  webové stránky 
Přerova. Ano, přiznávám se, že jsem opět 

udělala chybu a její příjmení opsala tak, 
jak bylo uvedeno - a to s chybou.
A třetí moment byl, když se mne zastupi-
tel nedalekého města na jedné společen-
ské akci na rovinu zeptal, že se mu plete, 
jak se naše paní místostarostka jmenuje, 
zda Gregárková nebo Grygárková. Tak 
tady jsem chybu neudělala. 
Pravda, nevycházím z toho celkově nejlépe, 
ale jsem rozhodnuta se poučit. Zůstává jen 
otázkou, jak na to, když tu přerovskou KDO 
JE KDO zatím nikdo nestvořil. Myslím, že by 
stálo za to, ji začít dávat dohromady. A to 
nejen kvůli správnému pravopisu jednotli-
vých příjmení, ale i kvůli faktu, že je tu fůra 
zajímavých osob, a není to jen náš „histo-
rický“ Salvátor Toskánský. Tak co spoluob-
čané, kdo se do toho dá se mnou? ■

Kdo je kdo aneb tak trochu 
netradiční omluva
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účast: 23 členů a 12 hostů
Program schůze
1. Zahájení valné hromady
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva velitele
4. Zpráva pokladníka a revizní komise  

o hospodaření
5. Zpráva velitelky žen
6. Volba starosty
7. Návrh členského příspěvku ve výši  

200 korun
8. Návrh činnosti na rok 2013
9. Diskuze
10. Usnesení
11. Závěr a občerstvení
Schůzi zahájila členka výboru Eva Cílková. 
Přivítala všechny přítomné, zvláště pak sta-
rostku obce Darinu Kocsisovou a  zástupce 
z SDH Velenka, SDH Kounice a SDH Chrást.
Minutou ticha byla uctěna památka zesnu-
lých členů sboru.
Do návrhové komise byli jednohlasně zvo-
lení: Jaroslav Kratochvíl, Jan Cílek a  Tomáš 
Vodička.
Zprávu o činnosti SDH přednesl velitel sboru 
Tomáš Kratochvíl. 
Pohovořil o  pracích v  naší hasičské zbroj-
nici, kde proběhla údržba na vozech AVIA, 
ŠKODA 706 RTHP, kontrola před technickou 
kontrolou vozů a byla vylepšena vzduchová 
technika rozmístěná po celé garáži.

Dále se zmínil o  účasti na soutěžích,  
kterých jsme se aktivně účastnili:
Polabská liga 2012 (muži - 4. místo v kate-
gorii STANDARD)
První nasátí ve Všechlapech (ženy - 1. místo, 
muži - 2. místo)
Okrsková soutež v  Přerově n/L (ženy - 2. 
místo, muži - 1. místo)

a další různá soutěžní klání: Velenkiáda, Flo-
rián Cup ve Vykáni, Noční útoky ve Vestci.
I  v  roce 2012 se zásahová jednotka účast-
nila několika výjezdů. Provedla monitoring 
po přívalovém dešti, byla povolána k požáru 
Mochovských mrazíren, účastnila se dvou 
námětových cvičení a pravidelně se scházela 
ke zkouškám vysílaček a věcných prostředků 
jednotky.
Čtyři členové se v  loňském roce účastnili 
školení v Bílých Poličanech (školení na veli-
tele - Tomáš Vodička a Lukáš Holan, školení 
na strojníka - Luboš Svoboda a Jan Koštýř).
Velitel dále vzpomněl na různé akce, které 
jsme pořádali nebo jichž jsme se účastnili:
pálení čarodějnic, posvícenská zábava, do-
žínky v přerovském skanzenu a dětský den 
v Bříství.
Také připomněl, že v  letošním roce oslaví 
SDH 120. výročí svého založení a  při této 
příležitosti bude naše jednotka pořádat 
okrskovou soutěž spojenou s  celodenními 
oslavami. 
S hospodařením sboru za uplynulý rok nás 
seznámil pokladník Lukáš Holan.
Zástupce revizní komise Luboš Svoboda 
přednesl zprávu kontrolní a  revizní komise 
- vše bez závad.
Za družstvo žen promluvila Andrea Klou-
dová, která mimo jiné vyzvala ostatní členy 
k  podpoře v  získávání nových členek, kte-
rých je v současné době nedostatek.
Dosavadní starosta sboru Milan Valenta na 
svou funkci rezignoval a na jeho místo byl 
jednohlasně zvolen Jakub Kadeřávek, který 
tuto funkci přijal.
Výbor sboru navrhl zvýšení ročního členské-
ho příspěvku na částku 200 korun, který se 
bude vybírat za člena staršího 15ti let. Tento 
návrh byl opět jednohlasně přijat. 

Tomáš Kratochvíl přednesl plán práce na rok 
2013.
Hlavním cílem je účast na schůzích okrsku, 
okrskovém cvičení a  okrskových soutěžích. 
Dále pak výcvik a školení zásahové jednotky 
a výpomoc obci a jejím občanům.
V  roce 2013 budou pro SDH významné 
oslavy 120. výročí založení SDH Přerov n/L. 
Velitel vyzval všechny členy sboru, aby se do 
těchto příprav aktivně zapojili.
V diskuzi promluvili zástupci SDH z našeho 
okrsku a popřáli nám hodně úspěchů v dal-
ším roce, dále Jan Cílek, který se dotazoval 
na průběh oslav 120. výročí a paní starostka 
Darina Kocsisová, která poděkovala sboru za 
jeho činnost.
Výroční valná hromada SDH Přerov nad La-
bem po vyslechnutí zprávy o činnosti a hos-
podaření za rok 2012, zprávy velitele, plánu 
práce na rok 2013 a diskusi přijala následu-
jící usnesení:
I. Schvaluje:   
1. Zprávu o  činnosti a  hospodaření SDH 

za rok 2012
2. Zprávu pokladníka SDH
3. Plán činnosti SDH na rok 2013
4. Členský příspěvek na rok 2013 ve výši 

200 Kč za člena staršího 15ti let   
 

II. Volí: 
Starostu SDH pana Jakuba Kadeřávka 
                                                  
IV. Ukládá:
 Výboru SDH
• Zabezpečit pravidelnou činnost SDH 
• Zajištění a organizace 120. výročí sboru 

a okrskové soutěže
• Zabezpečit účast představitelů SDH na 

okrskových aktivech a shromážděních OSH

 Nově zvolenému starostovi
• Řádné svolávání schůzí výboru SDH mi-

nimálně 1krát za 2 měsíce

 Všem členům SDH
• Aktivně se podílet na plnění jednotlivých 

úkolů stanovených v  plánu činnosti na 
rok 2013 

• účast SDH na brigádách a hasičských ak-
cích 

• účast na soutěžích dle možností členů 
družstva

• I  nadále podporovat práci výboru SDH 
a získávat další občany za členy SDH

Členka výboru Eva Cílková ukončila valnou 
hromadu a poděkovala všem přítomným za 
účast. Poté bylo podáno občerstvení (vepřo-
vý řízek s bramborovým salátem). ■

Zápis z výroční valné hromady SdH 
Přerov nad Labem dne 1. února 2013. 1212 1313



 Koooukááám jak ten čas letííí ... 

... zpívá se v  jedné písničce, ale téma 
času patří bez výjimky do života kaž-
dého člověka, a tedy i nás „dykyťáků“. 
Je to pravda, že čas letí – vždyť ještě 
nedávno jsme vystupovali s  vánočním 
programem. Že bychom ale na ten běh 
času jen koukali, o tom v Dykytě nemů-
že být ani řeč! Snažíme se ho naopak 
využít a naplnit tím, že připravujeme na 
jaro a léto něco nového a pěkného, co 
přinese radost nejen nám, ale přede-
vším našim divákům. 
Máme již naplánovaných několik vy-
stoupení, přičemž stěžejní akcí bude 
opět Městečko Open Air v Přerově n. 
L. Tentokrát však bude speciální! Letoš-
ní ročník je totiž i oslavou 25. výročí 
založení souboru Dykyta. A  je tu 
opět téma času - čtvrt století úspěšného 
fungování přece už má svou váhu a za-
sluhuje si pozornost. 
Přípravě programu věnujeme maximální péči a již nyní můžeme pro-
zradit, že bude skutečně poutavý a pestrý. O zábavu diváků se kro-
mě Dykyty postarají i naši hosté, kterými budou významný folklórní 
soubor Lipka z Pardubic (tedy také z Polabí), dále přední amatérský 
divadelní soubor z Toušeně a již tradičně také Dětský folklórní soubor 
Šáteček. Všechny soubory mají bohaté zkušenosti s vystupováním po 
celé ČR i v zahraničí a za dobu své činnosti nasbíraly mnohá ocenění. 
Pardubickou Lipku možná má někdo z vás v paměti jako jednoho 
z účinkujících na 1. ročníku Polabského kolovratu, který v minulosti 
(1992 -1999) probíhal ve skanzenu. Věříme, že tato atraktivní nabíd-
ka přiláká do hlediště spoustu diváků. Byla by škoda přijít o zajíma-
vou odpolední akci, která bude na závěr korunována překvapením, 
jaké tu ještě nebylo! Určitě vám vše ještě připomeneme a budeme 

šířit informace prostřednictvím plakátů, letáčků a podobně. 
Může se zdát, že červen je ještě daleko. Nic však nebrání tomu, 
abyste si už dnes napsali do kalendáře, že neděli 16. června od 
14 hodin máte rezervovanou na Městečko Open Air v Přerově 
nad Labem. 
Co myslíte, uděláte si čas? Z velké části přece záleží na každém z nás, 
jak se svým časem naloží. Můžeme si pak buď s povzdechem postě-
žovat, co všechno jsme nestihli, nebo naopak si užívat radost z toho, 
co jsme stihli. Tak tedy přijdete se podívat, i když ten čas tak letí? ■

Srdečně zve a těší se na Vás 
soubor DYKYTA 

 Ivana Pospíšilová, členka souboru

antonín Nováček,  
hospodář Honebního společenstva

Loňského roku bylo zakoupeno 350 bažantích kuřat ve stáří dvou 
dnů. V osmi týdnech bylo vypuštěno do volné přírody 130 slepic 
a 160 bylo zakomorováno do období honů.

Úhyn činil 50 slepic. Ulo-
veno bylo celkem 120 
slepic z  krotkého chovu, 
z volné přírody divoké po-
pulace bylo uloveno 46 
kohoutů. 
Zajíc je v  současné době 
ve velmi špatném stavu. 
Jsou v  minimálním po-
čtu. Myslím si, že zajícům 
by se měla věnovat větší 
pozornost v  době zimy, 
a to dokrmováním a celo-
ročním lovem predátorů. 

V loňském roce bylo uloveno 35 zajíců, což bylo podle statistiky, 
která se vede od roku 1960, nejméně, vyjma r. 1979-1980, kdy 
se zajíc nestřílel vůbec.
Odstřel srnčí zvěře: 5 srnců I. věk, 2 srnci II. věk, 3 srnci III. věk, 
10 srn, 8 srnčat, 16 prasat divokých, 30 kachen, 6 kusů škodné 
zvěře, z toho 3 kusy norováním.
V současném stavu máme pro výkon myslivosti 2 norníky, 2 oha-
ře s PZ, 1 LS barvaře. Celkový stav psů je 5 kusů a do stavu vel-
kých psů ohařů schází 1 pes. I tak je to velmi málo. Ideální stav 
pro tuto honitbu je 5 až 6 ohařů.
Dále ve stavu HS je 15 žebříků k  odstřelu spárkaté zvěře a  10  
kazatelen. Všechna tato zařízení by měla být opravena k bezpeč-
nému lovu spárkaté zvěře. Pro bažantí zvěř máme 21 zásypů, pro 
srnčí 3 jesle, 5 krmítek pro jádro a medik. krmiva, 15 slanisk, 3 
napajedla, 10 zaječích jeslí.
Během loňského roku bylo zakoupeno 20q pšenice, a 5q plev. 
V roce 2013 se ještě dokoupilo 7q obilí. ■

Zpráva o mysliveckém 
hospodaření v r. 2012
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masopustní zábava

V sobotu 16. února se v Hostinci U Skanzenu konala masopustní zába-
va pořádaná přerovským Sokolem. Oproti minulým ročníkům se sešlo 
o něco méně masek i návštěvníků. Jak je zvykem, vyhlásily se nejlepší 
masky a posléze i  tombola, ve které letos bylo první cenou horské 
kolo. K tanci a poslechu hrál Pavel Stříbrný.
Jak je již zmíněno, na zábavě se sešlo méně lidí, než je zvykem. Nepo-

chopitelná věc, zvláště vezme – li se v potaz, že masopustní zábava 
byla letos jedinou „plesovou“ událostí tohoto roku. Hasiči ani honební 
společenstvo žádný ples nepořádali. Proč tomu tak bylo, se můžeme 
jen domnívat. Jedním z faktorů mohl být odjezd lidí na dovolenou, je-
likož tímto víkendem započaly na přerovské ZŠ jarní prázdniny. To je 
pochopitelný důvod neúčasti, který ovšem, dle mého názoru, ovlivnil 
návštěvnost minimálně. Dalším „problémem“, který odradí potenci-
onální návštěvníky akce, je možnost (ano, možnost, ne povinnost) jít 
za masku. To na spoustu přerovských občanů funguje jako spouštěč 
myšlenek typu „nebudu ze sebe dělat šaška“. Je to ale škoda. Ti, co 
chodí, jistě potvrdí, že jak s maskou, tak bez masky se člověk baví 
a  jediným rozdílem oproti jiným zábavám a plesům je časový pro-
stor k vyhlášení ceny o nejlepší masku. Pro tu si letos přiletěla pětice 
kosmonautů tvořená N. Armstrongem, V. Těreškovovou, V. Remkem, 
J. Gagarinem a psem Lajkou. Další masky byly různorodé: fotbalový 
rozhodčí, smrtka, mim, bývalý americký prezident Bush, mumie nebo 
také Elvis Presley. Osobně jsem i zaslechla důvod, že lidé nechodí za 
masky proto, že již potřetí za sebou vyhrála cenu za nejlepší masku ta 
samá „parta“. Nesmysl, přesně to by totiž měl být ten důvod ze sebe 
„udělat šaška“ a snažit se vyhrát první místo.
Děkujeme ještě jednou všem zúčastněným a těšíme se příští rok na 
další skvělou akci. ■

Lucie Černá
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První sobotu v únoru prošel naší obcí již tradiční Masopustní prů-
vod. Ještě před týdnem by se musel brodit sněhem a rozbředlou 
silnicí. Bílá pokrývka ale zmizela a tak byl letošní ročník na suchu.
O suchu ovšem nebyly masky, které u každého domu, kde jim ote-
vřeli, dostaly nějakou tu slivovičku či rum, kterými zapíjely dobroty 
připravené hospodyňkami. Masek bylo v tomto roce o něco méně, 
ale klasika (jako medvěd s medvědářem nebo klauni) nechyběla. 
Oproti tomu se objevily i kostýmy nové, například kněz s jeptiškou 
či obávaný Joker z Batmana.
Jako minulý rok byl sraz masek v Hospůdce Na hřišti. Tam proběh-
lo náročné líčení, kterého se (nutno říci, že výborně) ujala Zuzana 
Kratochvílová. Pod rukama jí vznikali kočičky, medvědi, Jokeři, šašci 
a mnoho dalších roztomilých i strašidelných masek. Samotný prů-

vod prošel obcí od Nového Přerova až k jeho další koncové ceduli 
směrem k oboře i  směrem na Čelákovice. Celý den se k maskám 
přidávali dospělí i děti, s maskami i bez nich. Všichni ale měli něco 
společné. Spokojený a veselý výraz, který přesně odpovídal náladě 
v průvodu. Pro potěšení sluchu hrála na povozu celý den kapela, 
která svými tóny vylákala nejednoho člověka z domova k tanci. Pro 
občerstvení masek byl letos neobvykle vybaven pojízdný „jídelní 
tranzit“ místo klasického povozu, jelikož ten se někam zatoulal a ni-
kdo ho nebyl schopen nalézt. Ale co, do dalšího roku času dost na 
hledání. Tranzit i tak posloužil více než kvalitně. 
Na konci dne byli všichni unavení, ale šťastní, že další ročník maso-
pustního průvodu je za nimi a mohou se těšit na příští rok. Na nové 
masky, nové lidi, nové dobroty a nové zážitky. ■

masopustní průvod obcí 2013
Irena Černá, 
Lucie Černá
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Jaro na vsi

Stalo se tradicí, že každoročně před příchodem velikonočních 
svátků celý skanzen zavoní čistotou a jarní náladou. Výstava „Jaro 
na vsi“ zahrnuje celé jarní období, od předvádění masopustních 
zábav, různých starých zvyků a obyčejů spojených s jarem a hlav-
ně s Velikonocemi, až po připomínku slavné svatovojtěšské poutě, 
májů a květnových mariánských svátků.
Výstava začíná v chalupě z Chvalovic, zařízené tak, jak se tu žilo 
kolem poloviny 19. století. Světnice je plná žen mladých i starých, 
které se tu sešly o  jedné masopustní neděli k zvláštní krajové zá-
bavě zvané šplochan. K masopustu patří také zabíjačka a na jeho 
konci masopustní úterý s průvodem nejznámějších maškar - maso-
pusta, kobyly, medvěda, klibny, žida a dědka v nůši.   
Postním pokrmům i tradičnímu velikonočnímu jídelníčku je vyhra-
zena druhá chalupa z osady Draho u Nymburka. Připomíná se tu 
i sedm postních nedělí, který bývaly vyplněny různými zvykoslov-
nými obřady. Z nich se ve zdejším kraji dosti dlouho udržela zábava 
děvčat o Smrtelné neděli - vynášení smrti a chození s lítem po vsi. 

Pašijovému týdnu a slavení velikonočních svátků v katolických ro-
dinách, jichž byla na polabském venkově většina, je pak věnována 
celá „staročeská chalupa“.   
Jarní výstava pokračuje i v chalupách v dolní části muzea v přírodě 
a seznamuje s dalšími lidovými zvyky a obyčeji.
    Ve velkém výstavním sále v  bednárně je připravena sezónní 
výstava z  bohaté sbírky textilu „Co slušelo našim prababičkám“ 
a v přísálí je vystavena velká vlastní kolekce současných kraslic, zdo-
bených starými technikami i originální kraslice novodobé, doplně-
ná jarními dekoracemi, zvykoslovným pečivem, starými pohledni-
cemi a podobně. O  víkendech tu návštěvníci mohou zastihnout 
řadu lidových tvůrců a sami se účastnit různých aktivit.
  Výstava je otevřena od 16. března denně kromě pondělí od 
9 do 17 hodin (poslední vstup doporučujeme v 16 hodin). 
Více o Polabském národopisném muzeu na www.polabskemuze-
um.cz. ■

Jan Vinduška

Nejen pro naše pravidelné čtenáře, kteří do 
obecní knihovny přicházejí za výpůjčkami 
různých žánrů knižních titulů, chystáme na 
duben malou výstavku. Při revizi knihovní-
ho fondu, která zdárně probíhá, jsme nara-
zili na některé zajímavosti. A jednou z nich 
jsou i razítka s názvy naší knihovny v jednot-
livých knižních titulech. Jejich proměnu, tak 
jak šel čas, vám chceme přiblížit, protože 
mnohdy jsou to názvy vskutku nečekané. 
Tady vám je ale neprozradíme.  Místo toho 
vás zveme (a ani si nemusíte půjčit knihu) 
do prostor naší knihovny, kde vám je od 
pondělí  8. dubna  ukážeme ve formě nafo-
cených obrázků. 
Další akcí, kterou obecní knihovna chystá, 

je 1. knižní bazar s podtitulem „Na prázd-
niny a dovolenou, odjedeš jedině s novou 
starou knihou“.  Jak již název napovídá, akci 
chystáme těsně před období dovolených 
a to proto, aby se pro realizaci akce dala 
využít zahrada u obecního úřadu, kde naše 
knihovna nyní sídlí. Termín je předběžně 
stanoven na sobotu 15. června. V případě 
nepřízně počasí může být termín změněn. 
Proč bazar? Protože v rámci revize knihov-
ního fondu byly vyřazeny duplicitní výtisky 
zachovalých knih a tyto chceme nabídnout 
za minimální ceny k odkoupení zájemcům. 
Z  výnosu bazaru budou zakoupeny další 
nové tituly, které knihovna ještě nevlastní. 
Budeme tedy rádi, když i vy si přijdete vy-

brat svoji „novou“ knihu na prázdniny či 
dovolenou. 
Případné zájemce, kteří by na bazaru chtě-
li nabídnout své vlastní knižní „přebytky“, 
prosím, aby kontaktovali Alenu Bakošovou 
v době pátečních večerních otevíracích ho-
din knihovny.
Nejen já, ale věřím, že zde mohu mluvit 
i za paní Špitálskou, naši druhou knihovni-
ci, oceňuji, že jste si do knihovny našli ces-
tu i po jejím přestěhování na obecní úřad.  
Rádi uvítáme nejen další nové zájemce o 
výpůjčky z knihovního fondu, ale i vaše tipy, 
co by knihovna mohla nejen čtenářům na-
bídnout. ■

Knihovna pro Vás 
připravuje

alena Bakošová
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Život školy a školky začátkem  
roku 2013

Vánoční prázdniny utekly dříve, 
než jsme si stačili odpočinout a na-
stal nový rok 2013. Na poslední 
školní akci - vánočním jarmarku 
dne 30. listopadu, jsme díky vám 
utržili celkem 26 719 korun.
Pro zajímavost podrobný rozpis 
částek: 1. třída:  2  364 korun, 2. 
třída: 3 tisíce korun, 3. třída: 3 ti-
síce korun, 5. třída: 3,5 tisíce ko-
run, 7. třída: 3 908 korun, 8. třída: 
1 860 korun, 9. třída: 1 773 korun, 
MŠ: 7 314 korun.
Všechny peníze budou využity 
ve prospěch dětí. Školka za celou 
částku pořídila didaktické a  vý-
tvarné pomůcky a stavebnice jako 
dárky pod stromeček a  škola za 
3,5 tisíce korun nakoupí didak-
tické pomůcky, zbývající peníze 
použije na úhradu školních výletů 
či exkurzí.
Již v  lednu jsme pro žáky druhé-
ho stupně zdarma zorganizovali 
besedu na téma Dítě a  násilí, lektorkou 
je známá Mgr. Lenka Lesařová. V  závěru 
ledna jsme si dopřáli fialový den v  rámci 
projektu Duhový rok, žáci prvního stupně 
navštívili divadelní představení v Poděbra-
dech a na den předávání vysvědčení jsme 
přichystali pro všechny děti překvapení, 
přišel kouzelník. Únor, ačkoliv je nejkrat-
ším měsícem v roce, nebyl na akce skoupý. 
Hned po pololetních prázdninách vyjeli 
žáci na lyžařský výcvik, který plánujeme 

vždy po dvou letech opakovat. 6. února 
se konal pro školu významný zápis dětí do 
první třídy. Původně plánované divadlo 
Gong bylo z  důvodu chřipkových epide-
mií v  Praze zrušeno. Proběhla Olympiáda 
v  anglickém jazyce. Pak už následovaly 
dlouho očekávané jarní prázdniny, které 
mnozí správně využili k návštěvě horských 
středisek. V závěru měsíce proběhl tradiční 
karneval. V březnu začne pro některé děti 
z MŠ a ZŠ plavání v Nymburce, 8. března 

divadlo pro starší žáky a  koncem března 
náhrada za zrušené únorové představení 
v  Gongu. Pak už se budeme těšit na jar-
ní svátky Velikonoce. Podrobné články 
o  akcích si nyní můžete přečíst na www.
skolaprerovnl.cz. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat za aktivní přístup k  práci těm 
pedagogickým pracovníkům, kteří v době 
víkendů či jarních prázdnin neustále pracu-
jí na již schválených grantech nebo sepisují 
žádosti o nové granty. ■

Yveta Hrušková

FO
TO

: J
os

ef
 G

re
gá

re
k

Půjdem spolu do Betléma - setkání dětí u jesliček dne 25. prosince v kos-
tele sv. Vojtěcha. Poděkování patří Kateřině Višňovské, která uspořádala 
tradiční setkání na Štědrý den a na Boží hod vánoční.

Předvánoční setkání s  Dykytou v  přerovském skanzenu se konalo 
v přeplněné Bednárně. Poděkování patří všem, kteří nám zpříjemnili 
adventní čas.
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Lyžařský zimní kurz – Jánské Lázně  
– Černá Bouda

K tomu, aby se člověk naučil anglicky, není třeba mnoha výjezdů 
do zahraničí či mnoha hodin strávených s anglickým mluvčím. Co 
byste ale opravdu měli mít, chcete-li se umět domluvit, je chuť, 
odhodlanost učit se nové, nebát se překážek v podobě neznámých 
slovíček a používat jazyk k nabytí nových informací. Dva žáci naší 
školy toto dokázali. 
V  okresním kole olympiády z  anglického jazyka, které se konalo 
v Poděbradech, Dominik Milaniak (7. třída) a Honza Klicpera (9. 

třída) dosáhli výborného umístění. Dominikovi jen o bod uteklo 
třetí místo a Honza Klicpera nad svými vrstevníky z osmých a devá-
tých tříd zvítězil! V březnu se koná krajské kolo, držme mu palce. 
Navíc je ještě třeba dodat, že Honza při srovnávacím testování 
SCIO, které ověřovalo znalosti žáků devátého ročníku, dosáhl nej-
lepšího výsledku ve Středočeském kraji. 
Suma sumárum, ještě máte pocit, že se anglicky nemůžete naučit, 
protože….? Vezměte si příklad z Dominika a Honzy. ■

anglické úspěchy 

Přerovská škola navázala na několik let, možná i desetiletí přeru-
šenou tradici konání zimního lyžařského výcviku. Oslovili jsme Zá-
kladní školu Dymokury, která má s konáním lyžařského kurzu letité 
zkušenosti a společně s nimi, ZŠ Křinec a ZŠ Libice nad Cidlinou 
jsme se zúčastnili letošního pobytu v  Jánských Lázních na chatě 
Černá Bouda. Z naší školy využilo nabídky celkem 12 žáků z druhé-
ho stupně a dva žáci z prvního stupně, což vydalo na jeden menší 
autobus. V sobotu 2. února byli všichni ještě před smluvenou ho-
dinou připraveni před školou, což potvrdilo to, že se všichni určitě 
těší. Cestou jsme se ještě zastavili v Dymokurech, abychom dolo-

žili další věci do autobusů, a vyrazili jsme směrem Jánské Lázně. 
U kabinové lanovky bylo důležité zorganizovat všechno nakládání 
a vykládání zavazadel a lyží. Bylo to trochu logisticky náročné, pro-
tože tam byly ještě další tři autobusy těšících se lyžařů. Vše jsme 
ale zvládli a kolem 17:30 hodin jsme se již těšili z pohodlí horské 
boudy. Po večeři probíhaly hry na seznámení a rozdělení do jed-

notlivých týmů a ve 21:30 hodin jsme všichni uléhali do postelí 
s netrpělivým očekáváním následujícího dne. Po ránu nás přivítalo 
sluníčko a pro některé se otevřel nádherný výhled na Sněžku, na 
Polskou Boudu, Výrovku a Růžohorky. Po snídani následovalo roz-
dělení do družstev a  již dopolední výcvik. Na místě jsme vyřešili 
i pár komplikací: někdo zapomněl lyže - úplně, někomu neseděly 
do vázání boty a někomu vázání „odskakovalo“, přestože všichni 
podepsali, že lyže a boty jsou řádně seřízeny. Akcí „kulový blesk“ 
nakonec všichni úderem 9 hodiny stáli na svahu. Abychom trochu 
ušetřili na jízdném, ZŠ Dymokury si s sebou přivezla 14 párů běžek, 

takže každé družstvo mělo mož-
nost si dvakrát vyzkoušet tento 
druh sportu, který se stává čím 
dále oblíbenější. Pro některé se 
běžky staly vítanou a příjemnou 
změnou, někteří je chtěli hned 
po dojetí pálit. Ale regenerace sil 
u našich žáčků byla tak rychlá, že 
na krátké utrpení brzy zapomně-
li a nenechali se odradit prvními 
neúspěchy. Všichni nyní vědí, jak 
důležité je vzít si s sebou na běž-
ky malou svačinu a  něco k  pití 
pro případ, že cíl trasy je v  ne-
dohlednu. Dny ubíhaly jeden za 
druhým, běžky střídaly sjezdovky 
a naopak a pomalu se blížil den 
poslední, kdy se konaly závody. 
Chválíme naše žáky, protože 
v chlapecké kategorii získali kluci 
ve slalomu dvě medaile a  jednu 
medaili jsme získali i  v  běhu na 
běžkách v  dívčí kategorii. To je 
celkem pěkný výsledek na to, že 
jsme teprve poprvé sbírali zkuše-

nosti. Každovečerní program, který připravovali napůl žáci a napůl 
učitelé, vyvrcholil závěrečnou diskotékou, kde už nebylo poznat, 
kdo z jaké školy pochází. Zábrany stydlivosti padly, což dokázalo 
dojemné loučení před odjezdem autobusů. Cesta domů uběhla 
rychle, hlavně pro ty, kteří ji celou prospali. Už nyní se všichni těší 
na další „lyžák“, který si za dva roky zopakujeme. ■

Kateřina Višňovská

Jitka milaniaková
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Zápis do 1. Třídy

Ve středu 6. února se konal zápis do první 
třídy a dostavilo se celkem 15 dětí v do-
provodu svých rodičů, nejčastěji mami-
nek. Protože byly děti letos velice šikovné, 
bylo přijato všech 15 dětí, z  nichž jedno 
je mimo přerovské. Letos pouze jedni 
přerovští rodiče nevyužili nově a  moder-
ně zrekonstruovanou školu, kterou mají 
přímo v místě bydliště a zapsali si dítě do 
sousední školy. 
U  zápisu děti plnily úkoly ze všech oblastí, 
aby prokázaly své dovednosti a  znalosti, 
které se naučily zejména ve školce pod ve-
dením paní učitelky Skuhravé a  Horejcové 

nebo doma. Za 
odměnu si odná-
šely plnou tašku 
drobných dáreč-
ků, mnohé z nich 
vyrobili žáci školy 
v  pracovních čin-
nostech. Chtěla 
bych poděkovat 
za přípravu a  or-
ganizaci zápisu 
paní učitelce Evě 
Müllerové a Aleně 
Kolenské. 
Rodiče, kteří mají 
zájem například 
o  výuku anglič-
tiny od první třídy, o  ekologické projekty, 
sportovní zaměření, osobnostní a  etickou 
výchovu,  logopedii, projekty zaměřené na 
angličtinu včetně výměnných pobytů, výuku 
němčiny jako druhého jazyka a mnohé další 
projekty a akce, mohou ještě své dítě do naší 
školy přihlásit do konce srpna. Využíváme in-

dividuální přístup vzhledem k menšímu ko-
lektivu, všichni se navzájem známe. Další vý-
hodou je vše pod jednou střechou: jídelna, 
družina, tělocvična, dílny a kuchyňka, školní 
hřiště, na kterém děti tráví i velké přestávky. 
Více informací můžete najít na webových 
stránkách: www.skolaprerovnl.cz.   ■

Yveta Hrušková

V Poděbradech je v  zámeckém areálu divadlo, kde hostují různí 
umělci a kam se vypravily děti ze Základní školy z Přerova nad La-
bem. V úterý 29. ledna se tu konalo představení pro děti s názvem 
Staré řecké báje a pověsti a hlavními představiteli byli Jan Přeučil 
a Eva Hrušková. Menší a větší diváci se zábavnou formou dozvě-

děli, jak to vypadalo na Olympu, jak se jmenovali různí bohové, 
co měli na starosti, jak do osudů lidí a dějin války zasáhl trojský 
kůň. Dětem se velice líbilo, že mohly hrát bohy, krále a královny 
a podílet se na divadelním představení. ■

Návštěva divadla  
v Poděbradech

Eva műllerová

Není žádným tajemstvím, že se naše škola dala na cestování. 
A proč bychom rovnou nejeli do zahraničí, když to jde! Už jsme 
několikrát avizovali, že jsme vstoupili do projektu Comenius, který 
se soustředí na meziškolní projekty základních a středních škol. Po 
úvodním setkání v  Rumunsku se učitelé všech partnerských škol 
na konci února sejdou ve Walesu. Zde budeme křtít naše společné 
dílo – „Novou Knihu džunglí“. Do ní přispěly všechny školy vy-
branými příspěvky, povídkami a  obrázky, které byly inspirované 
Knihou džunglí od Rudyarda Kiplinga. 
V dubnu se pět žáků sedmé třídy spolu se dvěma učitelkami naší 
školy budou účastnit výměnného setkání v  Istanbulu. Podle prv-
ních zpráv se na nás turečtí přátelé moc těší. Poletíme letadlem, 

žáci budou bydlet v rodinách svých vrstevníků, budou se podílet 
na aktivitách projektu (poznat kulturu i běžný život našich kama-
rádů z  jiných zemí, rozebírat a hovořit o pohádkách a morálních 
vlastnostech jejich hlavních hrdinů) a uvidí významné památky tu-
reckého hlavního města. 
O tom, jak se naše očekávání dopadnou, se určitě dočtete v dalším 
čísle Přerovských listů. A pokud vás mrzí, že vaše dítě zatím nebylo 
do projektu vybrané, nemusí. V příštím roce bude šancí ještě více 
než dost, čeká nás výjezd do Slovinska, Polska a Portugalska, určitě 
se na ně dostane. Zájemci budoucího druhého stupně (tedy od le-
tošního pátého ročníku) jsou víc než vítaní, podrobnější informace 
jim oznámím v březnu. ■

Cestujeme  
s Comeniem

Kateřina Višňovská
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Po stopách Yettiho

Lada majdlochová, vychovatelka školní družina
I  když se v  zimním období ukládá příroda k  zimnímu spánku, ve školní 
družině panuje stále čilý ruch.
V přerovské škole se v ní děti rozhodně nenudí. Povídání a čtení o eskymá-
cích se dětem líbilo, jen nám chyběl materiál na stavbu iglú. A tak jsme 
alespoň společně malovali. Jakmile se ale ochladilo, a napadl sníh, zimní 
radovánky jsme si zpestřili o  další hravé zimní téma „Hledání sněžného 
muže Yettiho“. Děti plnily jednoduché úkoly, které je dovedly na stopu 
sněžného muže. Podle mapy poté našly na školním hřišti ukrytého Yetti-
ho, kterého si dotvořily podle své představivosti.  Při hledání jsme si užili 
spoustu legrace a překvapení. Hugo, jak ho děti pojmenovaly, je k vidění 
v naší Přerovské základní škole. Je to jediný exponát v širokém okolí. A ne-
spadne-li zrovna lavina, přijede příští rok znovu. ■ 

V prosinci probíhaly na naší škole recitační 
soutěže. Vytvořili jsme 4 kategorie:

První kategorie: 
1. - 2. třída – 2 soutěžící

Druhá kategorie: 
3. třída – 7 soutěžících

Třetí kategorie: 
4. - 6. třída – 1 soutěžící

Čtvrtá kategorie: 
7. - 9. třída – 5 soutěžících

Jak už vyplývá z rozpisu, nejvíce recitátorů je 
ve třetí třídě, proto jsme vytvořili z této třídy 
celou kategorii, v první kategorii si zasoutě-
žili dva prvňáčci, ostatní se zatím ostýchali, 
z páté třídy se přihlásil pouze jeden žák, ale 
byl velice nadaný a získal zvláštní cenu, ze 

sedmé třídy se zúčastnili čtyři chlapci a jed-
na dívka, což není úplně tak běžné, a proto 
chlapcům náleží pochvala za statečnost. 
Mnoho soutěžících stálo před porotou a 
publikem poprvé, takže tréma se samozřej-
mě objevila, ale většinou za chvíli zmizela. 
Teď už tedy k výsledkům:

I. kategorie: 
1.  místo Alžběta Slováková a Justýna  

Zagorová

II. kategorie:
1. místo Daniel Kocsis
2.  místo Michal Gregárek, Kateřina Šebes-

tová  a Petr Veselý
3.  místo Vojtěch Dovalil, Jakub Horák a Ja-

kub Vlček

III. kategorie
1. místo Matěj Vlček

IV. kategorie
1. místo Ondřej Dovalil
2. místo Tereza Gregárková
3.  místo Lukáš Milaniak, Tomáš Martínek 

a Jan Kratochvíl

Nejprofesionálnější výkon předvedl Ondra 
Dovalil a Tereza Gregárková, kteří se pro-
bojovali do okresního kola, ale zaujali nás 
další soutěžící, například originální Matěj 
Vlček a nováček Dan Kocsis. Vítězům gra-
tulujeme, děkujeme všem účastníkům za 
vystoupení a přejeme všem hodně radosti 
s poezií a s knihou.    

recitační olympiáda Štěpánka Vyskočilová

Dopoledne, ve středu 6. února, jsem na dětech poznala napětí, 
nemohly se zápisu dočkat. V kroužku jsme si o přípravách povídali, 
ale uvolnění nastalo až při zpívání oblíbených písniček, tancování 
a vymýšlení legračních hádanek a rýmovaček. 
Obavy, že něco pokazí, už ale byly o něco menší. V lednu byly děti 
na ukázkové hodině v první třídě, vyměnily si se staršími kamarády 
dárečky a  moc se jim tam líbilo. Paní učitelky ze základní školy 
potkávají na chodbách, ve školní jídelně, prostředí školy je pro ně 
známé, a to je velké plus. 
K zápisu odešlo 15 dětí (9 chlapců a 6 děvčat), jsou velmi šikovné, 
ve všech oblastech pro školu připravené. Než se z nich stanou prv-
ňáčci, tak se ještě mnoho věcí naučí, pochopí a udělají. Snažíme 
se být dětem oporou, ale také rádcem, pomocníkem a  kamará-
dem. Často používáme osvědčenou pomůcku: CHVÁLIT, CHVÁLIT, 
CHVÁLIT! To, co do dítěte „vložíme“ do jeho nástupu na základní 

školu, bude velkou devízou pro jeho další život.
Každé dítě je jiné. Liší se nejen věkem, pohlavím či vlastnostmi, ale 
též prostředím, ve kterém od narození žije, délkou docházky do 
mateřské školy a podobně. I dva sourozenci se mohou vzájemně 
lišit. Každý je jedinečná osobnost, proto je velice důležité přistupo-
vat ke každému dítěti individuálně.
Na závěr mého článku pár citátů k zamyšlení, z knihy „Všechno, 
co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v  mateřské škole“ od 
Roberta Fulguma: 
Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie. 
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy vítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek. 
A věřím, že láska je silnější než smrt. ■

Velký den předškolákadana Skuhravá
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Vycházka do lesa
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Školní družina - m. Solusová
V pátek 18. ledna jsme šli na vycházku do lesa. Na okraji 
lesa jsme se zastavili a řekli si, jak se máme chovat v lese - 
nebýt hluční a zbytečně nekřičet.
Nesli jsme si zásoby tvrdého pečiva a kaštany, které jsme 
nasypali do krmelce zvířátkům. Odměnou nám byl zajíc, 
který přihopkal, aby se podíval, co tam děláme.
Nakonec jsme si zahráli na koulovanou, a protože jsme byli 
mokří, vydali jsme se usušit a ohřát nazpět do školy. ■

Sledujte pravidelně www.prerovnl.cz

Těsně před pololetními prázdninami nás přijel do školky potěšit 
a pobavit kouzelník se svojí asistentkou. Přestože jsme byli na za-
čátku upozorněni, že kouzla a čáry neexistují a vše je jen otázka ši-
kovných rukou, na konci představení o tom mnoho dětí přesvěd-
čeno nebylo. Hned na úvod nás kouzelník ohromil množstvím 
míčků, které je možné vytáhnout z  pusy, následovala kouzla se 
šátky, spojenými kruhy, očarovaným deštníkem a mnoho dalšího. 
U některých triků zdárně pomáhali také někteří předškoláci. Ani 
kouzelníkova asistentka nezahálela a předvedla řadu karetních tri-
ků. Po skončení představení sklidili účinkující zasloužený potlesk 
a my se těšíme na další plánované akce. ■

Školka v zajetí kouzel radka Tomášková
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