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Muzejní noc ve skanzenu. V sobotu 25. května již třetím rokem ožil skanzen při pří-
ležitosti muzejní noci. Víc než 100 dobově oblečených dobrovolníků se přeneslo v čase 
a na tři hodiny se ocitli v roce 1913. Nakonec se na všechny usmálo i sluníčko. Více se 
dočtete uvnitř Přerovských listů. Poděkování patří všem, kdo se na této nádherné akci 
podíleli a vykouzlili úsměvy nejen dětí, ale i dospělých. FOTO: Tomáš Gregárek

Vítání nových občánků. V neděli 26. května se uskutečnilo tradiční vítání občánků v nád-
herných prostorách přerovského skanzenu. Naše obec je bohatší o 13 občanů,  kteří se na-
rodili od dubna 2012 do  května 2013. Poděkování patří Polabskému muzeu, které obci 
zapůjčilo prostory Bednárny. FOTO: Tomáš Gregárek
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Úvodní slovo starostky

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
do rukou se Vám dostává další číslo Přerovských listů – v tomto roce 
druhé, celkově třetí. Doufáme, že zde naleznete dostatek informací 
o tom, co se v naší obci dělo, děje a chystá. Aktuálních informací není 
málo, spíše je stále málo těch, kteří o nich mají chuť psát. Přitom je 
vidět, že lidí, kterým na obci záleží, je více než dost. Důkazem toho 
jsou například společně organizované brigády nebo přístup jednotlivců 
k péči o naše životní prostředí. O několika chvályhodných příkladech 
se můžete dočíst dále.
Velkým tématem v tomto roce je díky přiznané dotaci vodovod. Vodo-
vodu a s ním souvisejícímu dotazníkovému šetření je věnováno v tomto 
vydání hodně prostoru a nejspíše to tak bude i příště. Vesnicí i okolím se 
kolem vodovodu šíří zkreslené informace, proto věnujte prosím pozor-
nost psaným informacím, pokud nemáte čas chodit na veřejná zasedání.  
Stejně tak vážným aktuálním tématem je rybník. Od výlovu 6. dubna je 
stále zčásti vypuštěn, možná ještě pořád všichni nevědí proč. Řešení se 
hledá, není to jednoduché, ale snad se nám ta hlavní cesta nepropadne.
Dalším tématem, které v posledních týdnech hýbe naší obcí, jsou změny 
v odpadovém hospodářství. Počítá se s jinou doporučenou normou pro 
výpočet velikosti nádoby na směsný odpad, takže obecní úřad postupně 
provádí revize. Rozruchu a emocí je kolem toho více než dost, ale pozi-
tivní je, že většina občanů, kteří dorazili kvůli vysvětlení na úřad, si ne-

chala situaci vysvětlit a začala více třídit. Ano měníme v řadě případů od-
padové nádoby u domů za menší nebo dokonce nová obecně závazná 
vyhláška zrušila některá individuální stanoviště pro popelnice. Ale není to 
tom, že by zastupitelstvo chtělo docílit menšího množství odpadu. Jde 
hlavně o to, dávat odpad, kam patří. A to je nejen ohleduplné k život-
nímu prostředí, ale pro obec také několikanásobně výhodné finančně.
Delší povídání najdete v těchto Listech na téma obecní úřad. Z jednání 
mnoha lidí je totiž vidět, že nejenže stále zaměňují funkci a význam 
obecního úřadu a zastupitelstva, ale ani vlastně netuší, co všechno se 
musí řešit. Takže dnes najdete článek o stálých zaměstnancích obecní-
ho úřadu, příště pak o zastupitelích, představitelích obce a také dalších 
spolupracovnících úřadu.
Kromě těchto témat se samozřejmě dočtete také o dalších pravidel-
ných záležitostech jako usnesení z veřejných zasedání, komentář k fi-
nancím a podobně. Hlavně se ale opět dozvíte o spoustě příjemných 
kulturních a společenských akcích, můžete si přečíst aktuality ze světa 
školství. Je povzbuzující vidět nadšení tolika lidí kolem sebe. Ať už to 
bylo při Noci s Andersenem ve škole, Muzejní noci ve skanzenu, Běhu 
pohádkovým lesem nebo dalších akcích pro děti i dospělé. Nebo při 
přípravě těchto Listů.

Hezký zbytek jara a příjemné léto přeje Darina Kocsisová,  
neuvolněná starostka obce

Z veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem
Datum, čas:   27. března 2013, 
od 18:30 hod do 21:42 hod
Místo konání:  školní jídelna
Přítomni:  D.Kocsisová, I. Gregárková,  L. 
Dvořák,  J. Vedral
Omluveni: K. Višňovská, P. Baumruk, L. Jirouš 
Zapisovatel:  J. Mrázková
Hosté: jednání se účastnilo 23 občanů z  řad 
veřejnosti
Hlasování je uváděno v  Přerovských listech 
jen v  případě, že nebylo schváleno jedno-
značně, anebo pokud byli zastupitelé proti či 
se zdrželi hlasování.

ZO bere na vědomí:
• kontrolu dotační akce rekonstrukce školy 

z  roku 2010 provedenou firmou KPMG 
v únoru a březnu 2013 na základě pově-
ření MF a  bere na vědomí předložená 
zjištění

• zprávu auditora a  závěrečný účet Mik-
roregionu Polabí za rok 2012, jak byly 
zveřejněny na úřední desce obce 11. 
Března 2013

ZO ukládá:
• starostce vytvoření dotazníku – zorgani-

zování průzkumu názorů obyvatelstva na 
vodovod a  další rozvoj obce. Předložení 

návrhu otázek na další veřejné zasedání 
v dubnu 2013

• starostce předložit návrh pozemků 
v extravilánu, které by mohly být prodány, 
a to o celkové výměře 4 až 8 hektarů

ZO schvaluje:
• prodej pozemku p. č. 340 o výměře 28 

m² za cenu 50 tisíc korun  panu Hofhan-
zlovi s  podmínkou vybudování nového 
objektu dle Studie proveditelnosti – 
Úpravy veřejných prostranství z  roku 
2007

• zveřejnění záměru prodat – pronajmout 
pozemek č. 122/8 o výměře 25 m² s pod-
mínkou vybudování nového objektu 
dle Studie proveditelnosti – Úpravy 
veřejných prostranství z roku 2007. Tato 
dvě usnesení byla na dubnovém zasedání 
zrušena a nahrazena novým usnesením

• vyhlášení záměru na prodej části 
pozemku díl a1 a  a2 o  velikosti 18 m² 
z parcely č. 1866/2 KN v k. ú. Přerov n. L. 
za cenu min. 1000 korun za m² a úhrady 
spojené s  geometrickým zaměřením 
a prodejem

• pronájem komunikace na parcele č. 
1900/8 v k. ú. Přerov nad Labem do roku 
2043 za podmínky neomezení veřejného 

přístupu a opravy komunikace na náklady 
nájemce dle doplněné smlouvy, která 
byla přílohou č. 5 zápisu ze zasedání ZO 
13. února 2013

ZO vyhlašuje záměr:
• na prodej budovy na p. č. 340 s podmín-

kou demolice tohoto objektu do konce 
roku 2013

ZO schvaluje:
• výši hospodářského výsledku ZŠ a  MŠ 

41  630 korun a  jeho ponechání v  roz-
počtu PO ZŠ a  MŠ. ZO schvaluje výši 
hospodářského výsledku ŠJaV  232,52 
korun a jeho příděl do rezervního fondu 
PO ŠJV

• stanovení mimořádné odměny za rok 
2013 pro ředitelky PO ve vazbě na plnění 
úkolů, a sice v členění na splnění 4 kva-
litativních úkolů v  roce 2013 a dosažení 
hodnot kvantitativních kritérií souvisejí-
cích s počtem žáků stejně jako v minulém 
roce (viz 2x příloha)

• rozpočtové opatření č. 3/2013 kvůli akci 
vodovod s  celkovým navýšením výdajů 
o 723 tisíc korun

hlasování:  PRO 0 / PROTI  D.Kocsisová, I.Gre-
gárková, L.Dvořák, J. Vedral / ZDRŽEL SE 0
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Z veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem

• rozpočtové opatření č. 4/2013 s celkovým 
snížením výdajů o 290 855 korun a zvý-
šení příjmů o  19  145 korun s  celkovým 
rozpočtovým dopadem +310 tisíc korun

• Rozpočtové opatření naleznete v tabulce 
pod Závěrečným účtem

• rozšíření počtu zaměstnanců obec-
ního úřadu na bázi uzavírání dohod 
o provedení práce při činnostech, které 
mají krátkodobý nebo nepravidelný 
charakter, a to až do počtu 15 osob, se 
kterými může být souběžně uzavřena 
dohoda

• poskytování peněžních odměn fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupi-
telstva obce, za výkon funkce spojený 
s členstvím ve výborech a komisích a to 
nad rámec společných schůzí výborů 
a komisí

• změnu územního plánu v  Přerově nad 
Labem na pozemku v  katastru nemovi-
tostí parc. č. 1289/6 v k. ú. Přerov n. L. 
ze zahrady na stavební parcelu v hranici 
intravilánu. Změna je podmíněna úplnou 
úhradou nákladů na její zpracování a na 
mapové podklady žadatelem panem 
Nečkem. Jako určeného zastupitele ZO 
volí místostarostku

Datum, čas:   24. dubna 2013, od  18:30 
hod do 20:25 hod
Místo konání:  školní jídelna
Přítomni:  D. Kocsisová, I. Gregárková,  L. 
Dvořák (od 19:00), J. Vedral, K. Višňovská, L. 
Jirouš
Omluveni: P. Baumruk 
Zapisovatel:  E. Cílková
Hosté: jednání se účastnilo 13 občanů z  řad 

veřejnosti z obce a 2 hosté z MěÚ  Lysá n/L (mj. 
Jiří Havelka, do 19:30)
ZO schvaluje:
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 

o  stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a  odstraňování komunálních odpadů 
včetně jejich biologicky rozložitelné 
složky a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Přerov nad Labem, která 
zároveň ruší platnost OZV č. 3/2007

• příspěvek ve výši až 400 korun jednou za 
3 roky na pořízení domácího kompostéru 
pro každé číslo popisné. Příspěvek může 
být proplacen na základě žádosti, dokladu 
o zaplacení ne staršího 3 měsíců a potvr-
zení o umístění kompostéru na pozemku 
u čísla popisného, pro které je žádáno

• prodej části pozemku (díl a1 a  a2 
z geometrického plánu 847-15/2013 Ing. 
Fliedrové) o  velikosti 18 m² z  parcely č. 
1866/2 KN (PK) v  k. ú. Přerov n. L. K. 
a  F. Horejcovým za celkovou cenu 23 
tisíc korun a úhradu nákladů, spojených 
s vkladem do katastru nemovitostí

• budoucí prodej části pozemku 122/3 – 
p.č. 122/8 o výměře 25 m² - za podmínky 
vybudování nového objektu dle Studie 
proveditelnosti – Úpravy veřejných pro-
stranství z roku 2007 za celkovou cenu 30 
tisíc korun a  úhradu nákladů spojených 
s vkladem do katastru nemovitostí

• prodej pozemku st. p. č. 340 o výměře 28 
m² a objektu na něm s podmínkou demo-
lice tohoto objektu do konce roku 2013 
a vybudování nového objektu dle Studie 
proveditelnosti – Úpravy veřejných pro-
stranství z roku 2007 za celkovou cenu 68 

tisíc korun a  úhradu nákladů spojených 
s vkladem do katastru nemovitostí

ZO bere na vědomí:
• vyúčtování provozu kanalizace a  ČOV 

v  obci Přerov nad Labem za rok 2012 
předloženou provozovatelem, firmou 
Vacuum Global

 
ZO schvaluje:
• rozpočtové opatření č. 5/2013 s  celko-

vým zvýšením výdajů o  232 770 korun 
a zvýšením příjmů o 145 270 korun, tedy 

Kalendář akcí
Červen 2013

•  8. 6. Rybářská soutěž žáků, pořádá: 

Rybářské sdružení

•  15.6. 1. knižní bazar, pořádá: Knihov-

na Přerov nad Labem

•  15.6.  O  pohár Babineckých pidiž-

díků, turnaj přípravek pořádá: TJ Sokol 

Přerov nad Labem

•  16.6. Městečko open air, 3. ročník, 

pořádá: Dykyta

•  20. 6. Pasování prvňáčků na rytíře 

písma, pořádá: kulturní komise OÚ ve 

spolupráci se ZŠ Přerov nad Labem

•  22. 6.  120. výročí založení SDH 

v Přerově nad Labem, Okrsková sou-

těž, pořádá: SDH Přerov nad Labem

•  29. 6. Memoriál Františka Skuhra-

vého, turnaj pořádá: TJ Sokol Přerov 

nad Labem 

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.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se v květnu kvůli prezentaci konalo ve škole
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Z veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem

s  celkovým rozpočtovým dopadem 
-87 500 korun

Rozpočtové opatření naleznete v  tabulce 
pod Závěrečným účtem.

Datum, čas:   
22. května 2013, od  18:30 hod do 
22:05 hod
Místo konání:  základní škola
Přítomni:  D.Kocsisová, I.Gregárková,  
L.Dvořák, L. Jirouš
Omluveni: 
 K.Višňovská, J. Vedral, P. Baumruk 
Zapisovatel:  E.Cílková
Hosté: jednání se účastnilo 18 občanů z řad 
veřejnosti, Ing. P. Mrzena z Vacuum Global
 
Starostka opět nemohla požádat P. Bau-
mruka o  vysvětlení, proč nesplnil úkol 
z  usnesení č. 2/2013 (předání funkce sta-
rosty a náležitostí a dokumentů s tím spoje-
ných starostce do 15. února 2013), jelikož 
se na veřejné zasedání ZO nedostavil.

Předsedkyně kontrolního výboru K. Višňovská 
ze zdravotních důvodů nedorazila a tak se ko-
mentář k práci kontrolního výboru a kontrole 
usnesení přesouvá na další zasedání.

Kanalizace a ČOV – prezentace provozovatele 
VG (Ing. P. Mrzena)
Otázky provozu kanalizace, ČOV a chování ně-
kterých producentů odpadních vod spolu úzce 
souvisí, byly řešeny již v minulosti a  jsou stále 
aktuální. Proto starostka pozvala na zasedání 
představitele firmy Vacuum Global, Ing. Pavla 
Mrzenu, aby seznámil zastupitele a  veřejnost 
s  technickými záležitostmi systému a provozu 
a upozornil na úskalí. Ing. Mrzena z VG mimo 
jiné upozornil na látkové zatížení a velkou kon-
centraci kalu v ČOV Přerova nad Labem, což je 
mimo jiné způsobeno vypouštěním např. olejů 
a zbytků potravin do kanalizace. Zdůraznil, že 
do kanalizace nepatří tuky, oleje ani jakékoliv 
tvrdé předměty, potraviny (ani po drtičích) 
nebo slupky. Dále připomněl problém s  vy-
pouštěním dešťové vody do podtlakové kanali-
zace. Situace už je řešena a pracovníci VG dělají 
namátkové kontroly.

ZO obce schvaluje:
• závěrečný účet obce za rok 2012 s výhra-

dou ve složení 
- výsledek hospodaření obce za rok 2012 ve 
výši 644 364,40 korun v plném členění podle 
rozpočtové skladby
- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu

- výsledek hospodaření příspěvkové organiza-
ce Základní škola a mateřská škola Přerov nad 
Labem ve výši 41 630 korun bez odvodu do 
rozpočtu obce 
- výsledek hospodaření příspěvkové organizace 
Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad Labem ve 
výši 232,52 korun bez odvodu do rozpočtu obce
- zprávu o  výsledku přezkoumání hospodaře-
ní obce KÚ Středočeského kraje se závěrem: 
„územní celek k  30.6.2012 ani k  31.12.2012 
neúčtoval o  převodu výsledku hospodaření 
obce z let minulých z účtu 431 na účet 432“. 
Tento jediný nedostatek nemá závažnost ne-
dostatků uvedených pod písmenem c) - § 10 
odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. - 
a byl napraven opravným účetním dokladem 
dne 30.4.2013 

účetní závěrku roku 2012 ve složení 
- výkaz zisků a ztráty
- rozvaha 
- příloha 
- přehled o peněžních tocích

ZO schvaluje:
• provedení dotazníkového šetření k  prů-

zkumu názorů a  preferencí obyvatel 
a  majitelů nemovitostí na  připojení 
k  vodovodu a  další rozvoj obce v  červnu 
2013 a to takto: V dotazníku bude možnost 
vyjádření k osmi otázkám a oblastem, jak 
byly předloženy na zasedání ZO 24. dubna 
2013. Dotazníky bude možno odevzdávat 
vyplněné anonymně nebo s uvedením 
účastníka do volební urny ve dnech 12., 
14., 15. června 2013 – detaily organizace 

viz příloha č.6 třetí sloupec první odrážka
• uzavření smlouvy o  zřízení věcného 

břemene k  pozemku PK parc. č. 1915, 
1913, 1740 zapsaného na LV č.  1 pro k.ú. 
Přerov nad Labem na právo zřídit a pro-
vozovat plynovodní přípojku pro parc.č. 
1741/28 v  celkové délce do 6,73 m za 
cenu 1000 Kč

• objednání projektové dokumentace na 
celkovou revitalizaci rybníka za navrho-
vanou cenu 188 tisíc korun bez DPH

hlasování:  PRO L. Dvořák / PROTI  0 
ZDRŽEL SE D. Kocsisová, I. Gregárková, L. Ji-
rouš        
 
Starostka se vyjádřila, proč se zdržela hlaso-
vání. Důvodem je otázka dotace, nevíme, 
zda bychom ji letos dostali, dalším důvo-
dem jsou zatím nejasné investice do vodo-
vodu a  domnívá  se, že v  současné době 
není akutní řešit přestavbu celého rybníka.

• rozpočtové opatření č. 6/2013 s  celko-
vým zvýšením výdajů o 153 tisíc korun

Rozpočtové opatření naleznete v  tabulce pod 
Závěrečným účtem.

Oprava cesty Na Pískách dokončena 
15. května 2013, nyní bude OÚ řešit jed-
notlivé výtluky v  obci. Předmětem opravy 
měla také být, hlavně z  bezpečnostních 
důvodů, oprava křižovatky Pod Hůrou (za 
mostkem odbočka k Bomberu), ale je čás-
tečně vyřešeno zásluhou iniciativního ano-
nymního řešení. ■
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Zbývající termíny veřejných zasedání na rok 2013
19. června, 11. září, 9. října, 6. listopadu, 4. prosince.

redakční rada Přerovských listů vyzývá ke spolupráci
Z redakční rady Přerovských listů odstoupila paní Jitka Dvořáková a pan 
Vít Vašát, kterému děkujeme za několikaletou práci pro Přerovský zpra-
vodaj. Vyzýváme občany, kteří mají zájem přispívat do Přerovských listů, 
aby se přihlásili. Témat v naší obci je mnoho. Občas slyšíme kritiku, že do 
Přerovských listů přispívají stále ti sami pisatelé. Možnost máte všichni, 
otiskneme i články kritické. Obzvlášť přivítáme redaktora, který by psal 
o historii Přerova nad Labem.

Výstavba nového objektu u skanzenu
Polabské muzeum muselo nakonec od záměru vybudovat nový vstupní 
prostor do Polabského národopisného muzea ustoupit a tento projekt 
odložit z finančních důvodů.
Druhá část projektu na vybudování prodejny suvenýrů je nadále připra-
vována panem Hofhanzlem.

Sbírka na opravu kostela svatého  
Vojtěcha opět pokračuje
V září 2009 zahájila Římskokatolická farnost Čelákovice 
ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu 
kostela svatého Vojtěcha. Sbírka byla na pár měsíců po-
zastavena kvůli výrobě nové kasičky. K 27. květnu 2013  
bylo vybráno 110  353 korun. Za příspěvky děkujeme. 
105 000 korun bylo použito ke zhotovení projektové do-
kumentace na komplexní rekonstrukci kostela.

Příprava projektu na obnovu  
kostela pokračuje
Pan Kopp ze stavebního odboru Arcibiskupství pražského 
nás informoval, že mu byla předána stavebně technická 
dokumentace, na základě které zažádal o vystavení zá-
vazného stanoviska Národního památkového ústavu pro 
obnovu kostela svatého Vojtěcha v Přerově nad Labem. 
Vystavení závazného stanoviska územním pracovištěm 
Národního památkového ústavu bude cca do šedesáti 
dnů od podání žádosti. Poté bude zažádáno o vystavení 
stavebního povolení, které by mělo být vystaveno cca do 
třiceti dnů. Po uplynutí zákonné lhůty po nabytí právní 
moci bude možné začít s  obnovou kostela. Doufáme, 
že bude před druhým pololetím letošního roku vypsané 
grantové řízení, do kterého by se církev mohla přihlásit. 

Kostelní hodiny opět jdou
S potěšením řada z nás zaregistrovala, že kostelní hodi-
ny po dlouhé době opět jdou. Poděkování patří panu 
Koppovi, který opravu kostelních hodin zajistil. Podařilo 
se opravit hodinový strojek, který je poháněn elektřinou 
a není tedy nutné ruční natahování, které pamatujeme 
z dob nedávných.

doprava
V oblasti dopravy se toho v obci děje poměrně hodně 
v  různých směrech. Obecní úřad řeší stav místních ko-
munikací, množící se požadavky na dopravní značení, 
bezpečnost před školou a podobně. Je to rozsáhlé téma, 

které si zaslouží větší pozornost, takže snad příště více. Dnes jen stručně 
zmíníme, že se po roční odmlce v opravách vozovek budou výtluky v sil-
nicích letos spravovat. Obecní úřad však začal nevětší opravou a to v ulici 
Na Pískách. Dle místního šetření lidé čekali na spravení povrchu, který 
byl opravdu v zoufalém stavu, mnoho let. V situaci, kdy nás čeká výstav-
ba vodovodu a pokládání elektrických kabelů do země, nemá smysl dělat 
kompletní rekonstrukci vozovky. Proto aspoň obecní úřad vynaložil hod-
ně úsilí a peněz na provizorní opravu. Na konci dubna oprava začala (viz 
foto) , 15. května byla dokončena. Snad je to mnohem lepší, než bylo 
nedávno, i když jedinou reakcí obyvatel této ulice byla stížnost na kaluž 
vody po velkém dešti. Obecní úřad bude dále řešit opravy komunikací 
s nadějí, že to přinese občanům užitek a radost.
Kolem dopravního značení už byly letos první kroky udělány v  oblasti 
zahradnictví, kde byl na základě místního šetření dohodnut společný po-
stup za zlepšení parkovacích možností a průjezdnosti komunikace. Ulice 
Ve Dvoře byla opět zpřístupněna po zajištění domu, kvůli jehož statice 
došlo k dočasnému uzavření. Na obecním úřadě se množí žádosti o určitá 

Ulice Na Pískách přestala hned po prvním zásahu bagru připomínat horskou dráhu

Ještě že to tentokrát odnesl sloupek a ne dítě
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dopravní omezení v řadě míst v obci. Mnoho z těchto požadavků vypadá 
oprávněných, proto se jimi časem začne obecní úřad zabývat najednou. 
Na druhou stranu je vhodné upozornit, že v obci je na mnoha místech 
porušováno mnoho dopravních značek a občané žádají jejich dodržová-
ní. Týká se to nejen parkování nákladních vozidel v noci, ale také parko-
vání a rychlosti jízdy před školou. O tom, že děti nejsou v bezpečí při pře-
cházení ze školy a do školy, svědčí i ohnutý sloupek. Nedávno tam byly 
dva červenobílé sloupky zabetonované jako provizorní řešení pro lepší 
přecházení dětí. Je tedy vidět, že situace vyžaduje důkladnější řešení.

Výtah ve zdravotním středisku…
Výtah ve zdravotním středisku je nová vymoženost v naší obci. Jezdí do 
prvního patra ve zdravotním středisku. Tedy dříve jezdil, pak od ledna ne 
a nyní už zase delší dobu jezdí. Nový výtah naštěstí nebyl mimo provoz 
kvůli tomu, že by se pokazil. Jen bylo nutné dořešit servis pro bezpeč-
ný provoz. Dovedete si představit, že by se s Vámi výtah nějak zasekl 
a vy byste neměli u sebe mobil? Třeba v době, kdy už ve středisku není 
mnoho lidí a nikdo by vás dlouho neslyšel bouchat ani 
volat? Tak nyní už se nemusíte obávat. Tlačítko přivolání 
pomoci funguje, výtah pravidelně kontroluje pracovnice 
obecního úřadu Iveta Svobodová a výtah je také ve sprá-
vě odborné servisní firmy z Čelákovic.

Havárie kanalizace OÚ
V únoru jsme na obecním úřadě řešili havárii vody. Z ni-
čeho nic přestala téct voda ze studny, což se týkalo nejen 
obecního úřadu, nájemního bytu nad úřadem, ale hlavně 
zdravotního střediska. Upozornění jsme dostali v  neděli 
a díky pohotovému a ochotnému zásahu řady lidí byl pro-
blém odstraněn v pondělí. V březnu nás revizní zpráva ke 
stavu elektrorozvodů na obecním úřadě upozornila, že situ-
ace není ideální a že je co napravovat.
A na konci dubna pak přišlo další překvapení. Ucpala se 
kanalizace mezi nájemním bytem a obecním úřadem. Že 
je to problém, zjistili nejprve nájemníci a po pár hodinách 
i  zaměstnanci úřadu, když se na stěně objevily mokré 
skvrny. A  že je to problém velký jsme se dozvěděli po 
rychlém zásahu pana Zajíčka a pana Adamce – bude se muset kopat. 

A protože je to se starou budovou obecního úřadu složité, nejprve se 
muselo měřit, hledat a přemýšlet, jak to všechno napravit. 
Kopalo se a sekalo dlouho, pak se to taky nějakou dobu muselo dá-
vat dohromady, takže teprve 24. května byly stavební, instalatérské, 
malířské a  další práce hotovy. Tím to samozřejmě ještě neskončilo, 
protože prach se dostal do všech místností a bylo nutné nastěhovat 
zpátky nábytek, šanony, techniku a další věci. Naštěstí je v obci mno-
ho šikovných a  ochotných lidí, kteří chtějí a  umějí pomoci. Obecní 
úřad byl tedy ochromen v provozu skoro celý měsíc, ale úřední dny 
nebyly zrušeny ani na chvíli.

Přijela k nám pouť
V dubnu opravdu přijela a  to hned na počátku týdne. Také počasí 
až do soboty přálo, tak si snad děti vynahradily tu podzimní absen-
ci. Určitě si to dostatečně mohly užít děti z  MŠ. Jak jsme slibovali 
v minulém čísle Listů, bylo s provozovatelem kolotočů domluveno, že 
jedno dopoledne se mohou děti ze školky povozit zdarma. A oprav-

du. Ve středu 24. dubna přišly před obecní úřad oranžové děti. Bylo 
jich asi padesát a oranžové byly i paní učitelky. Bylo 
to opravdu kouzelné, jak se to na několika atrakcích 
najednou hemžilo oranžovou barvou. Snad každé dítě 
vystřídalo všechny čtyři atrakce, které si děti mohly 
užít i několikrát najednou. A to zdarma. Věřím, že to 
žádnému z  nich nestačilo, protože je paní učitelky 
musely k odchodu přemlouvat a určitě pak zase děti 
doma přemlouvaly rodiče a příbuzné, že na pouť nut-
ně musí znovu.  
Zkuste si sami spočítat, jakou odměnu vlastně děti do-
staly za pomoc při úklidu zámecké zahrady. Aspoň takto 
jim to bylo vysvětleno. Takže jedna jízda 30 korun x 50 
dětí x 4 atrakce  =  ? A to mnohé jezdily na vláčku, hou-
paly se na lodičkách nebo točily na malém řetízkovém 
a na tom dalším kolotoči. ■

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

žádost na adresu  
obecni.urad@prerovnl.cz
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V  dnešním vydání Listů vám milí čtenáři 
představíme obecní úřad. Možná si nyní ří-
káte proč, když obecní úřad každý zná. Ale 
zdá se, že opak je pravdou. Většinu jmen 
uvedených dále asi znáte, ale málokdo 
ví, co všechno tito lidé dělají. A  to souvisí 
s  dalším častým nedorozuměním. Mnoho 
lidí spojuje a  zaměňuje obecní úřad a  za-
stupitelstvo obce. Přitom mezi nimi je velký 
rozdíl. Jaký? 
Zastupitelstvo je tady především od 
toho, aby přijímalo společně rozhodnu-
tí, usnášelo se. Zastupitel jako jednotlivec 
prakticky nemá moc pravomocí ani přímé 
odpovědnosti, samozřejmě s  výjimkou 
představitelů obce. Zastupitelé tedy jako 
kolektivní orgán rozhodují, schvalují, dávají 
úkoly, berou na vědomí. A to ve věcech sa-
mostatné působnosti obce, tedy například 
hospodaření s  majetkem obce, vydávání 
obecně závazných vyhlášek. 
Naproti tomu obecní úřad je tady pře-
devším proto, aby vykonával. A  to jak pl-
nil úkoly zastupitelstva na poli samostatné 
působnosti obce, tak úkoly, které vyplývají 
ze zákonů a vyhlášek na poli státní správy. 
Přesto mají obecní úřad a  zastupitelstvo 
něco, respektive někoho společného. Tím 
jsou představitelé obce, tedy staros-
ta a  místostarosta. Tyto funkce ze zákona 
mohou vykonávat jen zvolení zastupite-
lé, a zároveň jsou pak tyto osoby součástí 
obecního úřadu. Z výše uvedeného je tedy 
asi jasné, proč na obrázku je zastupitelstvo 
nahoře a obecní úřad dole. Starosta je sice 
„šéf“ obecního úřadu, ale jeho „šéfem“ je 
zastupitelstvo.  
Spolu se zvolenými představiteli tvoří obec-
ní úřad zaměstnanci obce. Dnes vám před-
stavíme ty zaměstnance, kteří pracují 
pro obec v hlavním pracovním pomě-
ru jako stálí zaměstnanci. Je nutno do-
dat, že kromě nich pracují pro obec další 

zaměstnanci na dohodu o provedení práce, 
a také další dobrovolníci a spolupracovníci. 
O těch někdy příště.

Ing. dana matějčková
Její jméno zná snad v obci každý. A když se 
řekne obecní úřad, asi si také většina lidí na 
prvním místě představí tuto zaměstnanky-
ni. Donedávna to byla jediná administra-
tivní pracovnice obce a  trvalo to pěknou 
řádku let. Zatímco starostové a  ostatní 
zastupitelé přicházejí a  odcházejí, Dana 
Matějčková svou funkci vykonává od září 
1990. Proto kromě všech činností, které 
vykonává, znamená pro obecní úřad i obec 
cennou studnici informací, doslova archiv 
znalostí o obci a  jejím vývoji. Její pracovní 
pozice je označena jako samostatný refe-
rent. Tento na první pohled obecný název 
je vlastně velmi výstižný – většinu činností 
vykonává naprosto samostatně bez toho, 
aby ji někdo úkoloval nebo říkal, jak to má 
udělat. A dělá všechno možné, někdy i ne-
možné. 
Jedna z hlavních činností, kterou vykonává 
a  která jí zabírá mnoho času je účetnic-
tví. Tam patří evidence a platby přijatých 
faktur, podobně také vystavovávání faktur 
a  ostatní platby, zaúčtování účetních pří-
padů, evidence majetku, vypracování mě-
síčních a  čtvrtletních výkazů, sestavovaní 
ekonomických přehledů, podklady pro 
inventuru a  zpracování výsledků inventu-
ry, příprava směrnic, příprava rozpočtu 
a  kontrola hospodaření podle rozpočtu, 
pokladna, přiznání k dani z příjmu za obec.
S  financemi souvisí další dvě oblasti: je to 
vyměřování poplatků podle platných 
předpisů (správní, místní a  další) a  jejich 
vybírání a  předepisování nájemného 
(z bytů, z nebytových prostor, ze zdravot-
ního střediska, z pozemků). 
Další okruh pravidelných činností předsta-
vuje personalistika obecního úřadu. Obec 
sice využívá služeb externí mzdové účetní, 
ale té je potřeba každý měsíc zasílat podkla-
dy pro mzdy, následně pak vyplácet mzdy 
a  platit odvody, komunikovat se zdravot-
ními pojišťovnami a  OSSZ, vykazovat zá-
lohové a  srážkové daně, vést dokumenty 
a  osobní spisy zaměstnanců. Dana vede 
také evidenci obyvatelstva obce a to na 
kartách, v knihách a elektronicky. S tím pak 
souvisí zapisování změn, přihlašování obča-
nů k  trvalému pobytu, příprava podkladů 
pro zrušení údaje o trvalém pobytu, vede-
ní volebních seznamů. Pokud jde o volby, 

naštěstí nejsou často, protože s administra-
tivní přípravou, organizačním zajištěním 
voleb a vyúčtováním volebních nákladů má 
Dana Matějčková hodně práce. 
Výše uvedeným činnostem se může věno-
vat v podstatě jen tři dny v týdnu. Protože 
v  úřední dny, kdy dochází k  ověřování 
podpisů a  listin a  hodně času zabere 
komunikace s  občany (vyřizování do-
tazů, přijímání podnětů, vysvětlování, 
poradenství, …), mnoho prostoru pro ad-
ministrativní práci nezbývá. V  tyto dny je 
totiž potřeba také jako i v jiné dny pravidel-
ně vyřizovat poštu, tedy zapsat došlou 
a  odeslanou poštu, zařazovat, odpovídat, 
rozesílat e-mailové zprávy občanům.
A  to jsme ještě nezmínili vyplňování růz-
ných statistických výkazů, vydávání svo-
zových známek na popelnice, hlášení roz-
hlasem, účast na poradách zastupitelstva 
a  pořizování zápisů z  těchto porad, orga-
nizační zajištění vítání občánků a  mnoho 
dalšího.

Ing. Jaroslava mrázková
Je novou posilou obecního úřadu, na-
stoupila na počátku tohoto roku. Pracov-
ní pozice je nazvaná odborný referent. 
Již po krátkém zaškolení začala vykonávat 
mnoho odborných činností na poli státní 
správy i  samosprávy. Důvodem, proč byl 
o  tuto pozici rozšířen počet zaměstnanců 
obecního úřadu, byla zásadní změna ve 
funkci starosty – ne kvůli změně jména, ale 
v  pracovním zařazení. Donedávna funkci 
starosty v naší obci vykonával vždy člověk 
uvolněný ze svého zaměstnání, který se 
tak stal zaměstnancem obce. Nyní je funk-
ce starosty neuvolněná a  to znamená, že 
starostka může dál vykonávat své původní 
zaměstnání a  tudíž obci nemůže věnovat 
40 hodin týdně. Novou pozicí na částečný 
úvazek se tedy částečně nahrazuje (doplňu-
je) funkce starosty – nová zaměstnankyně 
a starostka dohromady pracují více než 50 
hodin týdně. 
Jaroslava Mrázková jinými slovy tedy vyko-
nává řadu činností, které dříve vykonával 
starosta. Co to obnáší? Např. ověřování 
podpisů a  kopií v  úředních dnech. Na 
poli místní samosprávy k tomu patří vydá-
vání rozhodnutí, vyhlašování záměrů, vydá-
vání platebních výměrů. Přitom je potřeba 
spolupracovat s  nadřazenými a  od-
bornými orgány státní správy, například 
při pořízení změny územního plánu, změ-
nách dopravního značení či uzavření míst-

darina Kocsisová

zastupitelstvo

obecní úřad

starosta  
a místostarosta

Co mají společného zastupitelstvo obce  
a obecní úřad? Představitele. 
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ní komunikace. Velkou část pracovní doby 
zabere vyřizování korespondence s  ob-
čany a organizacemi (například s notáři, 
advokáty, spolky). K tomu pak patří celko-
vá evidence došlé pošty ve spisové službě 
a správa datové schránky. 
Důležitou povinností je vedení úřední 
desky obce a  to jak v  podobě venkovní 

nástěnky na OÚ, tak na webových strán-
kách obce. Na web obce je přitom potře-
ba umisťovat pravidelně další dokumenty 
zejména pozvánky, zápisy a k nim přílohy 
z  veřejných zasedání zastupitelstva. Poři-
zování zápisů z porad zabere hodně času, 
ale přitom je velmi užitečné. Zápis z veřej-
ného zasedání zastupitelstva je jednou 
měsíčně, ale velmi dlouhý, k  tomu zápisy 
z porad každý týden a v poslední době ješ-
tě zápisy z týdenních schůzek starostů kvůli 
přípravě projektu na výstavbu vodovodu. 
Proto se v zapisování pracovnice úřadu stří-
dají. 
Na počátku roku je nutné vyplnit řadu 
statistických výkazů o odpadech (ČSÚ, 
EKO-KOM, OŽP). Jarka spolupracuje s  ko-
legyní Danou také v  dalších činnostech, 
například se zapojila do evidence obyvatel. 
A k tomu spousta dalších menších i větších 
úkolů – spolupráce při vyhotovení smluv 
a dohod o prodeji nebo poskytování servi-
su, korespondence s  poskytovateli energií 

(rušení plynoměru, přepis elektroměru), 
účast na místních šetřeních a podobně.  

Blanka Zbýňová
Pro obec pracuje jako zaměstnankyně od 
dubna 2010, kdy se přidala ke  zkušené 
Haně Dovalilové. Pracovní pozice je na-
zvána „údržba zeleně“. Ve skutečnosti 

toho zastane mnohem více. Co vůbec patří 
k  té údržbě zeleně? Sekání trávy zabere 
nejvíce času právě nyní na jaře, kdy je vi-
dět v terénu každý pracovní den, pokud to 
počasí jen trochu dovolí. Sekání trávy za-
městnává naši dvojici od jara do podzimu 
opravdu hodně, protože než posekají vše 
potřebné, mohou začít zase znovu. Vedle 
toho k údržbě zeleně patří postřik zeleně, 
výsadba květin a keřů, odstraňování 
plevelů, údržba živého plotu stříhá-
ním, odstraňování náletových dřevin. 
S údržbou zeleně souvisí úklid obce, což je 
nejen zametání chodníků. V zimě doplní 
tento úklid a nahradí sekání trávy odklíze-
ní sněhu, na podzim zase listí. Ten sice ne-
bývá celou zimu, za to když hojně napadne 
v neděli večer, jeho noční několikahodino-
vé odklízení dá zabrat více než celodenní 
sekání trávy. 
Velká část pracovní náplně Blanky souvisí 
s odpadovým hospodářstvím. Je to jar-
ní a  podzimní koordinace sběru velkoob-

jemového a  nebezpečného odpadu, svoz 
tříděného odpadu (oranžové pytle na ná-
pojové kartony, přesuny pytlů s  plasty na 
jiné stanoviště a  podobně) a  pravidelný 
častý úklid na stanovištích tříděného od-
padu, která se v obci rozrůstají. Dost práce 
je také v souvislosti se směsným odpadem 
-  k tomu patří výměna odpadových nádob, 

vydávání známek, revize rozmístění 
popelnic.
Tím práce v terénu nekončí. Musí se 
natírat lavičky, zábradlí, zastáv-
ky. A když náhodou počasí nedovo-
lí dělat nic venku, je spousta práce, 
se kterou pomáhá na úřadě nebo 
pomocí služebního auta, například 
kopírování dokumentů, zařazování 
ve stavebním archivu, převoz materi-
álů z Městského úřadu v Lysé nad La-
bem, vyzvedání cedulí. Každodenní 
samostatnou starostí Blanky Zbýňové 
je také otevírání a zamykání hřbi-
tova a Zámecké zahrady. Nedáv-
no to byla také ona, kdo vymaloval 
ve školce.

Hana dovalilová
Zaměstnankyní obce je od dubna 
2007, kdy začala o vzhled obce (pra-
covní pozice je nazvána „údržba 
zeleně“) pečovat s  předchozím ko-
legou. Nyní tvoří dvoučlennou terén-
ní jednotku s kolegyní Blankou. Přes 
svou drobnou postavu vydala za těch 
pět let v  zájmu obce tolik energie 

a odvedla takový kus fyzicky náročné práce, 
že by mohl ledasjaký statný muž obdivovat 
(potichu i nahlas). Někdy s kolegyní, někdy 
sama udržuje zeleň pod kontrolou (sekání 
trávy ruční sekačkou, křovinořezem 
nebo traktorkem, stříhání keřů a po-
dobně), uklízí obec během všech ročních 
období (zametání, odklízení sněhu, 
hrabání a odvoz listí) a také jinak se sta-
rá o její vzhled (natírání laviček, zábra-
dlí, zastávky a podobně). 
Kolem odpadového hospodářství má úkoly 
nejen manuální, ale také slovní. S ohledem 
na změny v systému nakládání s odpadem 
(nová obecně závazná vyhláška) musí stej-
ně jako ostatní zaměstnanci úřadu také le-
dacos vysvětlovat občanům. Z  jejích činů 
i slov je vidět, že jí na obci záleží. 
Odpovědným samostatným úkolem Hanky 
Dovalilové je starost o stojan s Ekovodou 
u mateřské školy. Telefon, který je uve-
den na automatu pro případné problémy, 
nosí stále u sebe. Kromě hlídání a zajišťová-

zleva: Dana Matějčková, Iveta Svobodová, Blanka Zbýňová, Hana Dovalilová, Darina Kocsisová,  
Jaroslava Mrázková, Irena Gregárková
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Obecní úřad se Vám představuje

ní toho, aby stojan fungoval, z  něj vybírá 
naházené mince a odevzdává je na obecní 
úřad. Projde ji takto ročně rukama hodně 
peněz, v minulém roce to bylo skoro 300 
tisíc korun. A to je o velké důvěře a odpo-
vědnosti. V  počátcích provozu automatu 
to byla ze strany obce služba veřejnosti, na 
kterou obec doplácela. Od té doby sice na-
rostlo množství odebrané vody z automa-
tu, ale od roku 2008 pak poskočilo množ-
ství peněz odevzdaných na úřad mnohem 
výrazněji. Od doby, co se o stojan na vodu  
stará Hanka, obec nemusí na tuto službu 
doplácet.
Další samostatnou činností je vybírání po-
platků za psy. Je to sice jednorázová čin-
nost, naposledy to bylo na přelomu února 
a března při vydávání známek na popelni-
ce, ale vyžaduje nasazení mimo pracovní 
dny. Ale to se týká i mnoha dalších činností, 
protože spousta věcí se musí udělat podle 
potřeby ne podle pracovní doby.

Iveta Svobodová
Víte o  tom, že právě ona je služebně nej-
starší zaměstnankyní obce? Na částečný 
úvazek začala pracovat pro obecní úřad 
v březnu 1990. Více než 20 let zajišťovala 
úklid na obecním úřadě. Ve chvíli, kdy 

bylo potřeba začít pravidelně pečovat také 
o nové větší zdravotní středisko, nabídl 
ji tehdejší starosta Petr Baumruk rozšíření 
smlouvy na plný úvazek od 1. května 2012. 
A tak se začala starat navíc o úklid a údržbu 
další budovy.
Co znamená uklidit místnost, asi většina 
z nás nejen ví, ale snad si i na vlastní kůži 
vyzkoušela. Jenže v  případě zdravotního 
střediska musí jít udržování v  hygienické 
čistotě. A tak Iveta musí používat a objed-
návat speciální čisticí prostředky a zajišťovat 
pečlivý úklid ordinací a dalších prostor kaž-
dý den. Častou samozřejmostí je také mytí 
oken. V zimě k povinnostem patří odklíze-
ní sněhu. Což znamená určitou pohoto-
vost i mimo pracovní dobu. Ostatně to 
se hodí i v jiných neočekávaných situacích, 
například když nastane porucha nautily ve 
studni, nebo se ucpe odpadní potrubí na 
obecním úřadě. Pak je velmi výhodné, že je 
na blízku a k dispozici také o víkendu a ve 
svátky.  
Tím samozřejmě odpovědnost nekončí. Do 
náplně práce patří celková údržba drob-
ných závad. Na počátku tohoto roku 
v  souvislosti s  dořešením servisní smlouvy 
k  výtahu s  externí firmou byla tato pra-
covnice proškolena na provoz výtahu 

a jeho pravidelnou 14ti denní kontrolu, kte-
rou zapisuje do knihy. Součástí péče o bu-
dovu zdravotního střediska je i  sledování 
a regulace topení. Je škoda topit zbytečně 
a  hodně, ale nelze netopit vůbec. Zvláště 
v  budově, která je skoro nová a  zvýšená 
vlhkost by mohla činit problémy. S  tím 
souviselo v  zimě zajišťování větrání mimo 
ordinační hodiny a pravidelné měsíční zapi-
sování stavů měřidel plynu a elektřiny. 
Od počátku roku dostala Iveta Svobodová 
ještě jeden nový úkol zcela jiného charak-
teru. Zajišťuje vyvěšování státní vlajky 
na stožár před budovou obecního úřadu 
ve státní svátky.  A jaká je vlastně pracovní 
doba při takové pracovní náplni? Stručně 
řečeno velmi roztrhaná. Uvidíte ji v  pra-
covním nasazení hned po ránu, většinou 
v polední pauze uklízí na úřadě, odpoledne 
a k večeru po ukončení ordinačních hodin 
lékařů nastupuje ve zdravotním středisku. 
A k tomu víkendy, svátky dle potřeby. ■

V sobotu 18. května jsme uspořádali trh se sadbou zeleniny a květin, kterou děti vypěstovaly na 
zahradnickém kroužku během prvních jarních měsíců. Sazenice si přišli nakoupit Přerováci i ná-
vštěvníci skanzenu.  Za část peněz si samozřejmě naši Kozlíci za odměnu koupí zmrzlinu v cukrár-
ně! Většina peněz půjde ovšem na pořízení nového vyvýšeného záhonu na školní zahradě a nákup 
semínek na příští rok.

Farní stodola rozšířila 
sortiment o stáčená 

vína. Ke grilování i jiným 
příležitostem jsou  

k dispozici vína jako 
Chardonay, Muller  
Thurgau, Merlot,  

Cabernet Sauvignon 
a jiné v cenách od  

52 korun, výhodou je 
vlastní nádoba.
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Tedy zatím úplně ne, ale snad je to na dobré cestě. Jinými slovy, 
nyní končí ve směsném komunálním odpadu spousta věcí, které 
tam nepatří. To znamená zátěž pro životní prostředí a  taky pro 
obecní rozpočet a naše peněženky. Proč? To a jak to změnit se doz-
víte v následujících článcích.

Třídit je povinnost, je to snadné a  výhodné 

Pro někoho je třídění odpadu přirozené, pro někoho je to morální 
povinnost vůči dalším generacím, pro jiného je to ohleduplnost 
k přírodě, pro další třeba zájem o naše životní prostředí. Pokud pro 
někoho neplatí žádný z uvedených důvodů, pak by měl vědět, že 
povinnost třídit odpad vyplývá ze zákona a v naší obci z obecně 
závazné vyhlášky. Vyhláška o systému nakládání s komunálním od-
padem, která ukládá povinnost třídit, platí v obci již několik let. Za-
stupitelstvo v dubnu tohoto roku schválilo aktualizaci této vyhlášky 
s ohledem na prověřené možnosti v obci. 
V nové vyhlášce je mimo jiné popsáno, že směsný komunální odpad 
je zbytkový odpad po vytřídění všech jeho složek. Pro ten „zbytek“ 
pak vyhláška doporučuje počítat objem 30 litrů na osobu a svoz. 
Dříve se uplatňovalo pravidlo 40 litrů na osobu a svoz, ale to vzniklo 
v dobách, kdy třídění odpadu bylo v naší obci v plenkách. Navíc je 
v řadě případů ověřeno, že ten kdo třídí důkladně, si vystačí s obje-
mem 20 litrů na osobu a svoz. Takže číslo 30 je průměrná hodnota, 
která jen odráží vývoj v naší obci.
Je třídění snadné? Určitě je snadnější nyní, než bylo ještě před pár 
lety. Není to tak dávno, co v naší obci nebyly barevné kontejnery na 
tříděný odpad. Komu bylo proti srsti házet plasty do směsného od-
padu, musel jezdit kvůli žlutým kontejnerům do okolí. Nyní máme 
v obci už 13 kontejnerů na plasty, tři kontejnery na sklo bílé, tři na 
sklo barevné, tři na papír. Papír je navíc možné – což je i mnohem 
lepší - odevzdávat každý den na dvůr školy (pod přístřešek). 
Kontejnerů na plasty bylo do dubna tohoto roku osm a byly celkem 
na čtyřech místech. Ještě v minulém roce se vyvážely mimo prázdniny 
jen jednou za dva týdny, letos je to pravidelně každý týden. Přesto 
to nestačí, takže v květnu bylo přidáno pět žlutých kontejnerů a jsou 
nyní na sedmi různých místech, obecní úřad plánuje další. Nápojové 
kartóny se svážejí v oranžových pytlích. Dosud to bylo jednou za dva 
měsíce, od června to bude každý měsíc. Železo a další kovy můžete 
odevzdávat ve sběrných surovinách u  rybníka. Rostlinný odpad ze 

zahrádky a domácnosti můžete snadno zlikvidovat a zužitkovat díky 
domácím kompostérům. Kdo ho ještě nemá, může využít na jeho 
pořízení nově příspěvek obce. Jsme na vesnici, a tak je škoda odvážet 
přírodní bohatství z obce pryč a ještě k tomu za drahé peníze.

Že je třídění také finančně výhodné už snad vědí všichni, ale že 
je těch výhody hned tolik, asi neví každý:
1. Takže nejprve je dobré vědět, že odvoz odpadu v barevných 

kontejnerech je levnější než odvoz směsného odpadu. Když 
naplníme žlutý kontejner plasty, pak jeho odvoz stojí mnohem 
méně, než kdybychom plasty naplnili stejně velký kontejner 
na směsný odpad. 

2. Dále víme, že za tříděný odpad dostáváme zpět také odměnu  
- obec za vytříděný odpad od EKO-KOMu, škola za starý papír 
a  jednotlivci nebo hasiči za sběr kovů, když je odnesou do 
sběrných surovin. 

3. Třetí výhoda třídění je, že čím víc třídíme, tím méně platíme za 
odvoz a tím větší dostáváme odměnu za jednotku odpadu. Bohužel 
tento efekt se v naší obci projevuje zatím jen velmi málo, protože 
úroveň třídění je v porovnání s ostatními v kraji velmi nízká. 

4. Na čtvrtém místě pak nutno dodat trochu jiný druh finanční 
výhody.  Když dáte plasty, sklo a papír do tříděného odpadu, 
pak vám totiž nehrozí sankce za to, že jste nedodrželi vyhlášku č. 
1/2013. Výhoda je to tedy spíše teoretická, protože doufám, že 
sankce nebude muset obecní úřad uplatňovat. V naší obci jsou 
jistě velké rezervy v  třídění odpadu, ale z  rostoucího objemu 
tříděného odpadu je vidět snaha po zlepšení. A to je podstatné.

Test – kam s ním
Takto podobně se jmenoval článek o odpadech, který jste si mohli 
v minulém roce přečíst v červnovém vydání Zpravodaje. Nyní zku-
síme několika otázkami ověřit, jestli opravdu víte, kam s odpadem. 
Tedy tak, aby to bylo správně v souladu s možnostmi třídění v naší 
obci a v souladu s obecně závaznou vyhláškou č.1/2013. 
1. Noviny a časopisy (svázané do balíku)
2. Skleněná láhev od vína
3. Igelitový obal
4. (Rozložená) papírová krabička od čaje
5. Polystyren
6. Láhev od zavařených okurek

darina Kocsisová
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Obrázek – foto: V  obci přibylo pět žlutých kontejnerů a nyní jsou již na 
sedmi místech. Navíc se svážejí častěji než dříve, každý týden.

Obrázek – graf: Jak jsme třídili v  r 2012? Málo, ale letos se zlepšujeme. 
V první čtvrtletí tohoto roku bylo tříděného odpadu dvakrát více v porovná-
ní se stejným obdobím minulého roku.
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7. Plechovky od piva
8. Posekaná tráva
9. Láhev od octa
10. Papírová krabice od mléka (rozložená)
11. Nespotřebované léky (v původním obalu)
12. Láhev od kečupu
13. Reklamní letáky (svázané do balíku) 
14. Plastový obal od šampónu
15. (Rozložený) Tetrapak od džusu
16. (Sešlápnutá) PET láhev od minerálky
17. Rozbitá sklenička na pití
18. Kelímek od jogurtu
19. Konzervy od potravin
20. Obal z Perwolu, Arielu, a podobně
Věřím, že odpovědi byly pro většinu z Vás tak snadné, že ani nemusíme 
uvádět správné odpovědi. Pokud byste přeci jen váhali, pomoc naj-
dete v přehledu třídění na webových stránkách obce, v nové vyhlášce 
č. 1/2013, na nástěnkách či ve zmíněném článku z minulého června. 
Malá kontrola Vám napoví, že nic z  výše uvedených 20 položek by 
nemělo skončit v popelnici či kontejneru na smíšený odpad u domu. 
A na závěr dvě záludné otázky:
a) Když uvidíte souseda, jak nese plastovou láhev do žlutého kon-

tejneru, ale láhev tam hodí s víčkem a nesešlápnutou, zaslouží si 
pochvalu nebo napomenutí?

b)  Když uvidíte paní, která nese papírovou krabici k modrému kon-
tejneru, ale nechá ji velkou nerozloženou stát vedle kontejneru, je 
to dobře nebo špatně?

Kolik platíme za odpady?
Tato otázka může mít dvě různé odpovědi. Záleží, jestli se týká toho, 
jaký poplatek platí jednotlivci, nebo toho, jaké náklady má s odvozem 
odpadu obec.
Pokud začneme tou první možností, pak základní poplatek v roce 2013 
je 492 korun na osobu. O tom jste se mohli dočíst už v prvním vydání 
Listů v prosinci 2012. K  tomu existují možnosti úlev (100 a 200 ko-
run pro děti do šesti let) či úplného osvobození od placení poplatku 
pro určité skupiny poplatníků. S ohledem na časté dotazy občanů je 
nutno připomenout, že v obci platíme již mnoho let za odpady místní 
poplatek. Poplatníkem – tedy tím, kdo je povinen poplatek platit – je 
trvale hlášený občan, majitel obytné nemovitosti či cizinec, přesně je 
to popsáno ve vyhlášce obce č. 1/2012. 
Místní poplatek odráží průměrné náklady na svoz odpadů a  další 
záležitosti spojené s  nakládáním s  odpadem a  je to poplatek za to, 
že máme možnost odpad odkládat na určená místa a  obec pak za-
jistí jeho odvoz. Není to poplatek za popelnici u domu, jak se někteří 
mylně domnívají. S odvozem směsného komunálního odpadu souvisí 
jen část místního poplatku. V naší obci se v minulosti uplatňoval také 
doplatek za velikost nádoby. Ten však není v  souladu se systémem 
místního poplatku za odpad. Pokud jste tedy v  letošním roce zapla-
tili více, než odpovídá místnímu poplatku, jde o nedopatření. Vzniklý 
přeplatek vám bude vrácen nebo započítán v  příštím roce. Vyčkejte 
prosím pokynu v dopise obecního úřadu, případně se sami dostavte 
v úředních hodinách k dořešení.
Tím se pomalu dostáváme k  té druhé možné odpovědi na otázku 
v nadpisu. Obec platí náklady spojené
a)  s pravidelným odvozem (jednou za dva týdny) směsného odpadu 

– to je největší položka
b) s pravidelným odvozem nebezpečného a  velkoobjemového od-

padu (jaro a podzim)
c) s  pravidelným odvozem tříděného odpadu – toto není malá 

položka, ale má dvě výhody, odvoz odpadu je levnější než ste-
jné množství netříděného odpadu a ještě ta tento odpad dostává 
obec odměnu od EKO-KOMu

d) s  organizováním svozu, vybíráním poplatku, upomínáním 
nedoplatků, přidělováním nádob, úklidem stanovišť zvláštních 
sběrných nádob, svozem oranžových pytlů a jiné -  tato položka 
také není malá, ale těžko se vyčísluje

Konkrétně za roční pravidelný odvoz jedné popelnice velikosti 120 
litrů zaplatí obec 1286 korun. Zdá se Vám to málo? Možná, ale 
nezapomeňte kolik takových nádob v celé obci je. A když taková ná-
doba stojí u domečku, ve kterém bydlí jeden nebo dva lidé, ostatní 
na její odvoz doplácejí. Dokonce ani tříčlenná rodina neuhradí míst-
ním poplatkem náklady spojené s odvozem malé popelnice. To nas-
tává teprve až tehdy, když jsou v  domku čtyři osoby. Proč by tedy 
u domku, který ani není trvale obydlen, měla stát samostatná popel-
nice? Takových domků je v obci skoro stovka. Donedávna u nich skoro 
u každého byla popelnice. Proto zkusme zjednodušeně počítat spolu:
Roční vývoz 100 malých popelnic letos vyjde až na 129 tisíc korun. Pro to-
lik domků, které nejsou trvale obydleny, by však stačily tři velké kontejnery 
a jejich vývoz ročně vyjde celkem na 22 tisíc korun. Kdo doplácí ten ro-
zdíl? Občané obce, kteří jsou trvale hlášeni, tedy tak tomu bylo doposud.  
V nové vyhlášce o systému nakládání s komunálním odpadem proto zastu-
pitelstvo schválilo, že trvale neobydlené domy mají společné stanoviště. 
Zatím u obecního úřadu, časem to bude třeba na více místech. A řekněte, 
jestli je problém na konci víkendu, když někdo opouští rekreační chatu, 
aby pytlík s odpadem naložil do auta a dovezl na určené místo? 
Na základě nových pravidel provádí obecní úřad postupně revize 
přidělených nádob. Možná patříte mezi ty, kteří už v této souvislosti 
nějaký dopis z OÚ dostali, možná teprve nějaký dostanete. Důležité je 
vědět, že tyto změny již přinášejí své ovoce. Množství vytříděného od-
padu roste velkými skoky a brzy se to projeví také na penězích. O tom 
pak v dalším vydání Listů.

Obecně závazná vyhláška a web obce
V  článcích o  odpadech byla na několika místech zmíněna obecně 
závazná vyhláška, tedy hned dvě. Jedna popisuje systém nakládání 
s odpadem, druhá stanovuje místní poplatek, kolik a kdo za ten systém 
platí. Proto na závěr drobná rekapitulace a vysvětlení. 
Systém nakládání s odpadem byl popsán už vyhláškou č. 3/2007, nyní 
v dubnu byla tato vyhláška nahrazena novou verzí (OZV č. 1/2013), 
která aktuálněji popisuje situaci a možnosti v obci. Poplatek za odpad 
se v naší obci již mnoho let vybírá jako místní poplatek. A protože se 
jeho výše stanovuje také na základě skutečně vynaložených nákladů 
předchozího roku, mění se také vyhláška často, případně i každý rok. 
Poslední aktualizace byla v prosinci 2012, kdy byl vyhláškou č. 1/2012 
stanoven tento poplatek pro rok 2013 (na základě nákladů roku 2011). 
Před tím se místní poplatek za odpad vybíral dle vyhlášky č. 1/2010.
Všechny uvedené vyhlášky a mnoho dalších užitečných informací k od-
padovému hospodářství naleznete na webových stránkách obce. Tedy 
vyhlášky naleznete na stránkách http://www.prerovnl.cz/obecni-urad/
obecne-zavazne-vyhlasky/. K  odpadovému hospodářství pak naj-
dete více na  http://www.prerovnl.cz/obecni-urad/odpadove-hospo-
darstvi/ , například svozový kalendář, společná stanoviště nádob, 
formulář pro příspěvek na kompostér, leták ke svozu velkoobje-
mového a  nebezpečného odpadu, formulář pro změnu velikosti 
přidělené nádoby a podobně. ■
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Irena Gregárková
Vážení občané, věřím, že Vás níže uvedené 
informace budou motivovat k tomu, abyste 
i Vy, kteří ještě vhazujete organický odpad 
do kontejnerů na směsný odpad, začali 
kompostovat a tím začali pomáhat přírodě. 
Můžete k  tomu využit příspěvek OÚ na 
pořízení kompostéru ve výši 400 korun 
českých.

 
důvodů proč kompostovat  
je několik:
• Snížení celkového množství směsného 

odpadu ve vašich kontejnerech 
Pokud není vytříděn, tvoří biologicky 
rozložitelný odpad průměrně až 41 % ko-
munálního odpadu. 
• Snížení zátěže životního prostředí
Při uložení biologického odpadu jako 
součásti směsného komunálního odpadu 
na skládce dochází k anaerobním rozkladu 
a  tím k  úniku skládkového plynu obsahu-
jícího velké množství metanu, který je význ-
amným skleníkovým plynem. Takto uložený 
biologický odpad výrazně přispívá k  dnes 
hojně diskutovaným klimatickým změnám. 
Odpad zpracovaný kompostováním naproti 
tomu prochází zejména aerobním rozkla-
dem, který atmosféru nezatěžuje.
• Získání kvalitní suroviny
Dalším důvodem pro kompostování max-
imálního množství biologicky rozložitelného 
odpadu je skutečnost, že jeho produktem je 
kvalitní surovina použitelná při zlepšování 
vlastností půdy. Humus je velmi úrodný 
a  dá se dobře využít v  květináčích i  na 
zahradách. Již dávno v  minulosti jej lidé 
využívali pro obnovu úrody polí.
Jedná se vlastně o  návrat ke koloběhu 
v  přírodě, který byl v  minulosti 
samozřejmostí, nad kterou se nikdo 
nezamýšlel a  my se s  pokorou snažíme 
alespoň částečně k tomuto koloběhu vrátit. 
Mnozí řeší tento stav zvyšováním dodávek 
minerálních živin, které jsou však v  půdě 
špatně vázány a  jsou rychle splachovány 
do povrchových vod. 

Jak založit kompost?
Kompost můžete založit na kterémko-
liv místě zahrady. Je však vhodné dodržet 
několik zásad:
- zajistit kontakt kompostu s  půdou pod 
ním, aby k němu měly přístup půdní organ-
ismy, které pomáhají při rozkladu organick-
ých materiálů
- kompost by neměl být vystaven přímému 

slunci, větru či dešti. Doporučuje se po-
lostín a malá stříška
Nejjednodušší způsob kompostování je “na 
hromadě”. Tuto hromadu lze dřevěným či 
jiným rámem, zásobníkem či boxem tva-
rovat dle potřeby. Rám ovšem vždy musí 
zajistit přístup vzduchu. Kompost by neměl 
být více než 1 metr vysoký a 2 metry široký, 
aby byl zajištěn stálý přístup vzduchu. Délka 
kompostu je libovolná.

Co patří na kompost a co ne?
Suroviny vhodné ke kompostování:

zbytky z ovoce, zeleniny, kávové a čajové 
zbytky, potravinami znečištěný papír, 
skořápky z  ořechů a  vajíček, potraviny, 
zbytky jídel, květy, posekaná tráva, listí, 
posekané a  nadrcené větve, ovoce, zele-
niny, třísky, piliny, hobliny, kůra, hnůj, 
popel ze dřeva

Suroviny nevhodné ke kompostování:
kosti, odřezky z  masa, tuky, chemicky 
ošetřené materiály – například banánové 
slupky, slupky z  citrusových plodů, ros-
tliny napadené chorobami, pecky, popel 
z uhlí, cigaret, časopisy, oddenkový plev-
el, plasty, kovy, sklo, kameny

Vlastní kompostování
• Ať už jste se rozhodli pro volnou 

hromadu či zásobník, začnete s  uklá-
dáním jednotlivých vrstev nasbíraného 
materiálu. Dno kompostoviště vysypte 
hrubším materiálem (posekané dřevo, 
větve či sláma), aby mohla odtékat voda 
a proudit vzduch.

• Veškeré materiály by se do komposto-
viště měly ukládat upravené (posekané, 
drcené) a dostatečně promíchané (suché 
s mokrým, tvrdé s měkkým). Urychlí se 
tak doba rozkladu.

• Pokud máte větší množství určitého 
materiálu (například listí), je dobré 

počkat, dokud nebudete mít jiný vhodný 
materiál na promíchání. Zaručíte tak 
bohatší složení kompostu.

• Je vždy nutné zajistit přístup vzduchu. 
Ten omezuje pachy a  urychluje zrání 
kompostu.

• V případě déle trvajících veder a  sucha 
je nutné kompost navlhčit. Bez vody 
rozkladný proces neprobíhá.

• Pokud kompost na povrchu plesniví, je 
nutné ho navlhčit a promíchat.

• Teplo urychluje zrání kompostu. Na 
zimu se proto doporučuje kompost 
zakrýt igelitovou fólií.

• Kompostovaný materiál je vhodné kaž-
dých 15 - 20 centimetrů překrýt tenkou 
vrstvou zeminy. Urychlí se zrání kom-
postu a zemina bude udržovat vlhkost.

• Je vhodné kombinovat dusíkaté a  uhlí-
katé látky. Zatímco dusíkaté látky jako 
kuchyňský odpad, tráva a  hnůj jsou 
bohaté na živiny a  rozkládají se rychle, 
uhlíkaté látky jako listí, dřevo, seno 
a  piliny se rozkládají pomalu a  udržují 
strukturu kompostu.

• Nově založený kompost je vhodné po 
jednom měsíci obrátit a promíchat. Další 
obracení závisí na mnoha faktorech, 
proto kompost promíchejte například, 
když páchne (přidat suchý materiál), 
když vysychá (navlhčit) a podobně.

• Přibližně za rok bude kompost zralý.
• Po vyzrátí je dobré kompost přesít 

a  nerozložené zbytky vložit zpět do 
nového kompostoviště.

Ráda bych Vás uklidnila, i  když nebu-
dete dělat všechno přesně podle návodu 
a necháte hromadu s organickým odpadem 
ležet na hromadě, kompost se Vám vytvoří, 
i  když za delší čas. Rozhodně se nenechte 
odradit.
Přeji Vám úspěšné kompostování a  radost 
z výhod, které kompostování skýtá. ■
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Jak pokračují práce  
na skupinovém vodovodu?

darina Kocsisová

Vodovod a jak dále?

V minulých článcích jsem Vás informoval o získání dotace na skupi-
nový vodovod. Jak jsem již avizoval, připravuje mikroregion přísluš-
ná výběrová řízení. Protože se jedná o nelehký proces, vyžádala si 
jeho příprava delší časové období. V této chvíli jsou připraveny dvě 
výzvy, první výzva na výběr koordinátora celého projektu a druhá 
výzva na zhotovitele, který zajistí výběrová řízení na zhotovitele 
stavby, technický dozor investora, koordinátora BOZP a zpracova-
tele dokumentace pro výběr zhotovitele. Postup přípravy by měl 
být následující: na konci měsíce června, nejpozději v polovině čer-

vence, budeme znát vítěze výše uvedených zakázek. Poté bude 
třeba nejprve vybrat zpracovatele projektové dokumentace. Spo-
lečně s ním lze provést soutěž na technický dozor investora a koor-
dinátora BOZP. Tato etapa by mohla být ukončena na konci srpna 
2013. Po vyhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele bude 
možné přistoupit k  výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby 
by mohl být znám v listopadu roku 2013. Po podepsání smlouvy 
může být zahájena vlastní stavba. Konec realizace a zprovoznění 
díla předpokládáme v roce 2015. ■

Z historie snažení v letech 2004 až 2012
Dotaci na skupinový vodovod pro obce 
Přerov nad Labem, Semice a Bříství získal 
po mnohaletém úsilí Mikroregion Pola-
bí jako svazek obcí v  lednu tohoto roku. 
Tedy správně řečeno příslib dotace až do 
výše 132 milionů korun, protože dotace se 
proplácí až na základě faktur za provedení. 
Nyní je tedy aktuální otázka, kdy se začne 
stavět, a co bude dál, ale protože usilová-
ní o vodovod trvalo dlouho, podívejme se 
také trochu do historie. S  historií snažení 
kolem vodovodu jsou spojeni tři bývalí sta-
rostové obce, takže jeden člověk asi těžko 
může popsat, co vše se kolem vodovodu 
v minulosti dělo. Naštěstí jsou k dispozici 
zápisy ze zasedání Mikroregionu Polabí, do 
kterých může nahlédnout každý.
Podle zápisů z valných hromad Mikroregi-
onu první zmínky o myšlence získat dotaci 
na vodovod pro naši obec s  pomocí Mi-
kroregionu spadají do roku 2004. Teh-
dejší starosta obce tyto úvahy přednesl 
před ostatními starosty. V  roce 2005 pak 
J. Beneš navrhl, aby Mikroregion pomohl 
obcím Starý Vestec, Přerov n. L., Semice 
a Bříství v přístupu k pitné vodě a diskuto-
valo se o  odběru pitné vody z  prameniš-
tě města Lysá nad Labem. Záměr dostal 
v  roce 2005 i  praktickou podobu – Sta-
vokomplet začal připravovat projekt pro 
územní řízení a  zvažovalo se také propo-
jení vodovodní sítě Lysé nad Labem se sítí 
v Benátecké Vrutici. Obec Přerov nad La-
bem měla platit projektovou dokumentaci 
a  Mikroregion získat dotaci. V  roce 2006 
se psalo o  investici do 20 milionů korun 
a podle požadavku Ing. Jelínka byl doplněn 
nový zdroj, který byl nalezen u zdymadla 
Přerov nad Labem. Ve stejném roce byla 
podle zápisů vznesena naděje, že se skupi-

nový vodovod začne budovat v roce 2008.
V  roce 2007 pokračuje příprava projektu 
a pokračují diskuse, jak získat dotaci. Nový 
předseda svazku Mikroregion Polabí Mgr. 
Havelka upozornil na možná rizika v  sou-
vislosti s programem Natura 2000. Územ-
ní rozhodnutí na vodovod nabylo 4. 
března 2008 právní moci, ve stejném 
měsíci došlo k  vyhodnocení nabídek na 
zpracování projektové dokumentace na 
stavbu „Skupinový vodovod pro obce Pře-
rov n. L., Semice, Starý Vestec a  Bříství“. 
Stavokomplet byl mezi oslovenými firma-
mi, ale z  kapacitních důvodů se omluvil, 
doručeny byly nabídky od čtyř firem. Ne-
nižší cenu nabídl In-Projekt Louny (cena po 
dopočítání na srovnatelnou úroveň činila 
1 milion 711 tisíc korun). V  červnu 2008 
In-Projekt dle zápisu z Mikroregionu zpra-
covává projektovou dokumentaci, bylo 
provedeno geodetické zaměření a  zvažují 
se možnosti, kde žádat o dotaci. Na konci 
2008 vznáší bývalý starosta obce Ing. Čer-
vák dotazy ohledně dalšího postupu pro-
jektu vodovodu a ptá se, zda by se neměl 
zahájit výběr dodavatelské firmy, aby se 
něco nezmeškalo. 
Na začátku roku 2009 řeší Mikroegion 
zpoždění v  dodání projektové dokumen-
tace. Přitom v  uplynulých měsících byly 
s projekční firmou uzavřeny již tři dodatky 
k  původní smlouvě. V  dubnu 2009 byla 
podepsána smlouva s  EPK, ale v  zápi-
sech o  tom není zmínka. V  červnu 2009 
pak Mikroregion schvaluje dokumenty ke 
stavbě Skupinového vodovodu, včetně 5. 
dodatku ke smlouvě s In-Projektem. V září 
se na zasedání řeší, jak se vyrovnat se si-
tuací, že stále není dodána projektová do-
kumentace. Zároveň P. Baumruk v diskusi 
potvrdil, že obyvatelé obce skupinový vo-

dovod chtějí! Negativní reakce jsou pouze 
nepodložené fámy. Na konci roku 2009 
jsou předpokládané investiční náklady na 
skupinový vodovod 257 milionů korun. 
Diskutuje se o  možnostech financování. 
Dle návrhu předsedy svazku by příjemcem 
úvěru i dotace měl být Mikroregion Polabí. 
Doporučená výše úvěru 12 milionů korun, 
což bylo většinou odhlasováno.
Na počátku roku 2010 je v zápisech zmí-
něno, že s budoucím provozovatelem sku-
pinového vodovodu začaly diskuse a záro-
veň se řeší smlouvy o smlouvě budoucí na 
věcná břemena v souvislosti s vodovodem. 
Částka přesahuje výši 500 tisíc korun bez 
DPH. V  lednu 2010 rovněž došlo k pode-
psání dodatku č. 1 s firmou EPK ke smlouvě 
o zpracování a administraci projektu (mělo 
být schváleno na zasedání v prosinci 2009, 
což nelze v zápisu poznat). V dubnu se pak 
řeší protlak pod dálnicí, což naší obec stálo 
535 tisíc korun (rozloženo do dvou splátek 
na rok 2010 a 2011). V září 2010 pak pro-
bíhá diskuse ke koupi vodního zdroje v k.ú. 
Přerov n.L., P.Baumruk a Ing. Havelka jsou 
pověření jednáním s Povodím Labe a je dle 
zápisu schválen dodatek č. 2 ke smlouvě 
s  EPK za účelem nového podání žádos-
ti o dotaci v  rámci OPŽP. Na konci 2010 
se řeší, že nebyla poskytnuta dotace od 
SZIF a co tedy dál. Na počátku roku 2011 
je v zápise „dotace – zatím není vyhlášen 
žádný titul“. Dne 12. října 2011 naby-
lo právní moci stavební povolení pro 
Skupinový vodovod, které platí ná-
sledující tři roky. Čeká se na vyhlášení 
dotačního titulu. V dubnu 2012 schválen 
dodatek č.2 ke smlouvě s  EPK za účelem 
nového podání žádosti o  dotaci v  rám-
ci OPŽP na akci Skupinový vodovod pro 
obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství. 

mgr. Jiří Havelka, předseda mikroregionu Polabí
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Výsledek tohoto podání žádosti byl ten-
tokrát pozitivní, což jsme se dozvěděli na 
počátku roku 2013. Výčet výše uvedených 
činností souvisejících s přípravou vodovodu 
není zdaleka kompletní a opírá se o zápisy 
z valných hromad Mikroregionu Polabí.

Co se děje s vodovodem v roce 
2013 aneb kde jsme nyní?
V  lednu na zasedání Mikroregionu Polabí 
stejně jako na zasedání zastupitelstva obce 
Přerov nad Labem byla podána předběžná 
zpráva, že dotace projektu Skupinový vo-
dovod byla přiznána. Oficiální dopis z mi-
nisterstva dorazil na počátku února. Z  něj 
se můžete dočíst, že projekt má být do-
končen do června 2016. Zdá se Vám to 
daleko? Vzhledem k tomu, jak postupovaly 
a  postupují přípravné práce, budeme mít 
co dělat, abychom to v  termínu stihli. Jde 
tady o jedinečnou akci a úsilí i peníze do ní 
dosud vložené byly obrovské. Proto sou-
časné zastupitelstvo věnuje projektu velkou 
pozornost a od února letošního roku na něj 
vynakládá velké úsilí. Na různých jednáních 
k  vodovodu se starosty dotčených obcí se 
několikrát účastnili kromě starostky také I. 
Gregárková, K. Višňovská a  L. Dvořák, za 
OÚ také J. Mrázková a  J. Slovák. Přes toto 
snažení je už nyní jasné, že letos se kopat 
vodovod nezačne.
Už v  lednu tohoto roku se na zasedání 
svazku Mikroregionu po diskusi dospělo ke 
všeobecné shodě, aby administrací projek-
tu byla pověřena externí firma na základě 
výběrového řízení. Za Mikroregion bude 
administrativní práci zajišťovat paní Vlas-
tová, MSc. Bylo dohodnuto, že se budou 
dělat celkem čtyři výběrová řízení:  admi-
nistrátor, koordinátor BOZP (bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci), TDI (technický 
dozor investora), dodavatel. Předseda svaz-
ku byl pověřen přípravou zadání veřejné 
zakázky na administrátora projektu Skupi-
nový vodovod obcí Mikroregionu Polabí. 
Vybraný administrátor připraví další tři VŘ. 
Zároveň se starostové dohodli, že se začnou 
k projektu scházet pravidelně i mimo zase-
dání Mikroregionu, aby se mohly diskuto-
vat a řešit všechny otázky související s reali-
zací a financováním vodovodu.
Na konci února pak dotčené obce dostaly 
k posouzení první znění výzvy. Přerov nad 
Labem sice poslal písemné připomínky 
hned 3. března, ale zadání výběrového 
řízení na administrátora (koordiná-
tora) bylo nakonec vyvěšeno až v 24. 
května. V  březnu a  na počátku dubna 
jsme byli ujišťováni, že připomínky jsou 

zapracovány a  zveřejnění se blíží. Na kon-
ci dubna bylo zjištěno, že výzva má zcela 
změněnou podobu. Proto se po iniciativě 
našeho zastupitelstva začali starostové čtyř 
obcí scházet týdenně s  předsedou svazku 
Mikroregion Polabí k dořešení situace. Ješ-
tě několikrát došlo ke změnám v  záměru 
a  dalším průtahům, nakonec bylo dohod-
nuto, že Mikroregion provede dvě výběro-
vá řízení  - zvlášť na administrátora a zvlášť 
na zadavatele, který provede čtyři výběrová 
řízení. Kromě potřeby sehnat dodavatele 
(tedy stavitele), TDI a  koordinátora BOZP, 
byli totiž v březnu starostové upozorněni na 
to, že je potřeba vypracovat zadávací 
a prováděcí dokumentaci k projektu. 
Výzva na zadavatele je na úřední desce od 
21. května. Pokud přijde dostatečný po-
čet nabídek a  bude z  nich možno vybrat, 
bude znám zadavatel 27. června. Ten 
by pak v červenci jako první krok měl udělat 
výběrové řízení na projektovou dokumen-
taci, samozřejmě až se seznámí s projektem 
vodovodu a podmínkami dotace. Podaří-li 
se mít v srpnu firmu, která projektovou do-
kumentaci zpracuje, nemůžeme očekávat 
její dodání dříve než na podzim. Teprve 
až budeme mít tuto zadávací a  prováděcí 
dokumentaci hotovou, může být zveřejně-
na výzva na stavitele (a BOZP, TDI). Dříve 
jak v  říjnu, spíše v  listopadu, tedy nebude 
možno udělat to hlavní výběrové řízení, ze 
kterého se dozvíme skutečnou cenu stavby. 
A výběrové řízení na tak velkou zakázku má 
své formální i časové náležitosti. Doufejme 
a držme si palce, že jako vánoční dá-
rek budeme vědět, kdo vodovod po-
staví.

a jak dále, napoví dotazníkové šetření
A jak dále? Tuto zásadní otázku si musíme 
položit z několika důvodů: 
a) Již delší dobu zastupitelstvo, finanční 

výbor obce a starostové dotčených obcí 
řeší jednu ze základních otázek, kolik 
budou zájemci o  připojení k  vodovo-
du platit. Přitom neznáme nejen cenu 
stavby, ale ani to, kolik obyvatel a pod-
nikatelů se vlastně chce připojit. A  ko-
lem tohoto tématu je v obci hodně ne-
jasností a  pochybností. V  minulosti byl 
prováděn průzkum zájmu o připojení na 
vodovod, ale to už je hodně let zpátky 
a změnilo se mnohé. Proto se zastupitel-
stvo v březnu tohoto roku dohodlo na 
zopakování průzkumu. 

b) Dále bychom si měli všichni uvědomit, 
že současné i  budoucí zastupitelstvo 
bude při svém rozhodování narážet na 

skutečnost, že vodovod bude odčer-
pávat významné finance z  obecního 
rozpočtu. Na všechno tedy peníze ne-
budou a přitom kromě vodovodu je tu 
celá řada dalších investic a věcí k řešení. 
Bude nutno pečlivě vybrat, co jsou prio-
rity. A to nejen priority na tento a příští 
rok, ale spíše na dalších pět až deset let. 
A kdo má právo říct, co je nejdůležitější? 
Zastupitelé? Při současné velikosti zastu-
pitelstva to znamená, že 4 až 7 lidí roz-
hoduje o zásadních věcech a  tak tomu 
je v obci už dlouho. Je to tak správně? 
Neměli by se k tomu vyjádřit i ostatní?

c) Otázku, jak dále by si vlastně zastupitel-
stvo mělo zcela vážně položit, i  kdyby 
nebyl vodovod. V obci chybí strategic-
ký plán rozvoje obce, který by měl být 
jeden z hlavních dokumentů. Řada obcí 
a měst ho má nebo tvoří. Žijeme sice ve 
světě evropských, krajských a jiných do-
tací, ale to přece neznamená, že rozvoj 
obce má podléhat pouze tomu, na co je 
zrovna vypsán dotační titul.

V dubnu byly proto zveřejněny otázky na-
vržené do dotazníkového šetření. V květnu 
pak zastupitelstvo projednalo organizaci to-
hoto průzkumu. V červnu budou mít oby-
vatelé obce jedinečnou šanci potvrdit svůj 
zájem o vodovod, ale také vyjádřit se k dal-
šímu rozvoji obce. Proto jménem zastupite-
lů vyzývám všechny čtenáře – využijte toho!
Aby výsledky průzkumu byly seriózní, bude 
dotazníkové šetření organizováno 
podobně jako volby, včetně odevzdá-
vání dotazníkových lístků do urny 
s několika menšími rozdíly:
• Dotazníkové lístky bude možno ode-

vzdávat celkem ve třech dnech – kro-
mě pátku večer, soboty ráno také před-
cházející úřední den, to je ve středu.

• Účastnit se budou moci nejen občané 
ČR trvale hlášení k po pobytu v obci, 
ale také majitelé nemovitostí a  cizinci 
s dlouhodobým pobytem v obci.

•  Lístek může každý účastník vyplnit 
anonymně jako u voleb, nebo uvést své 
jméno. Druhá možnost má tu výhodu, 
že jmenovité odevzdání dotazníku 
dává šanci na odměnu. Tři vylosovaní 
účastníci dostanou poukaz na nákup 
zboží v hodnotě 500 korun (tuto šan-
ci nemají zaměstnanci OÚ, zastupitelé 
a jejich přímí rodinní příslušníci).

Na průběh odevzdávání dotazníků bude 
dohlížet komise, která zároveň bude vy-
plňovat evidenci v  seznamech, poskytovat 
informace a podobně. Proti volbám to bude 
komise menší, složená následovně:

Vodovod a jak dále?   1414 1515



Vodovod a jak dále?   

V  letošním roce se 
v  lužním lese opět ob-
jevily pohádkové bytos-
ti, které potěšily nejen 
děti, ale i  řadu dospě-
lých. Všem, kdo po-
mohli se zajištěním této 
akce, patří poděkování. 
Největší odměnou 
byly rozzářené oči dětí 
a úsměvy dospělých. 
Akci uspořádaly „Ma-
minky dětem“ za fi-
nanční podpory obce 
Přerov nad Labem.
Děkujeme za dobro-
volné vstupné, které 
využijeme pro uspořá-
dání dalších kulturních 
akcí. FO
TO

: T
er

ez
a 

G
re

gá
rk

ov
á 

• minimálně jeden zaměstnanec obecního 
úřadu

• minimálně jeden zastupitel obce
• minimálně dobrovolník z  řad občanů 

obce, případně další zájemce, zaměstna-
nec OU či zastupitel

Členové minimálně tříčlenné komise pří-
tomni u  odevzdávání dotazníků nemusí 
být po celou dobu stejné osoby. Podstatné 
je, aby v uvedenou dobu byli na úřadě tři 
lidé, zástupci výše uvedených skupin. Po-
kud máte zájem dohlížet na řádný průběh 
průzkumu, nahlaste se jako dobrovolník na 
obecním úřadě do pondělí 10. června do 
17:00 hodin Nemusíte se přitom členem 
komise stát na celé tři dny. Můžete napří-
klad nahlásit, že budete pomáhat pouze 
v jeden z uvedených dnů, či část této doby.

Středa 12. 6. 2013
8:00-12:00  
a 14:00- 17:00

Pátek 14. 6. 2013 17:00 až 20:00

Sobota 15. 6. 2013 8:00 až 11:00

Tabulka – termíny odevzdávání dotazníko-
vých lístků

Do každého domu doručí obecní úřad cca 
týden před odevzdáváním dotazníku obál-
ku s pokyny a dvěma prázdnými dotazníky 
a to bez ohledu na to, kolik je tam hlášeno 
osob. Každý zájemce pak bude mít možnost 
si prázdný dotazník stáhnout a  vytisknout 
z webových stránek obce nebo vyzvednout 
na obecním úřadě, případně i dalších mís-
tech. V  sobotu 15. června v  11:00 hodin 
bude odevzdávání dotazníků ukončeno 

a volební – dotazníková urna bude oficiálně 
otevřena. Po vylosování třech podepsaných 
dotazníků, bude provedeno první počítání 
a kontrola. Na nejbližším veřejném zasedání 
zastupitelstva budou pak prezentovány prv-
ní základní výsledky průzkumu. 
Při projednávání otázek a organizace dotaz-
níkového šetření na zasedání zastupitelstva 
v květnu padla námitka, že dotazník vypa-
dá jako předvolební průzkum. Do voleb do 
obecního zastupitelstva je daleko a výsled-
ku průzkumu budou použity mnohem dří-
ve. Přesto určitá spojitost s  volbami může 
vzniknout. Výsledky dotazníkového šetření 
budou dostupné všem politickým stranám 
a  sdružením v  současném zastupitelstvu 
a  nejen to. Samozřejmě budou poměr-
ně podrobně také zveřejněny. Pokud pak 
v příštím roce použije kterýkoliv ze zájemců 
o zvolení tyto výsledky k volebnímu progra-
mu, bude to jen v zájmu obce a jejich oby-
vatel. Právo na to bude mít každý. 

a jak vyplnit dotazník?
Dotazník je na první pohled poměrně roz-
sáhlý – text zabírá celé dvě stránky. Po 
bližším seznámení s  ním zjistíte, že jeho 
vyplnění není náročné. V podstatě stačí jen 
„kroužkovat“. Tedy pokud se nerozhodne-
te vyplnit na začátku své jméno a  adresu. 
Pokud chcete odevzdat anonymně, stačí 
jen označit statistické údaje, jestli jste muž 
nebo žena a do jaké věkové kategorie pat-
říte. To bude důležité pro další interpretaci 
výsledků.
Pak už jsou na řadě samotné otázky. Je jich 

osm a  ke každé jsou připraveny odpově-
di v několika variantách. U většiny otázek 
máte právo vybrat i  více možností. Aby 
byly výsledky porovnatelné, můžete vybrat 
ale jen určitý počet správných odpovědí. 
Například u  jedné otázky je celkem devět 
odpovědí.  Odpověď a) až h) je konkrét-
ní možnost, odpověď i) můžete libovolně 
doplnit. U  otázky je napsáno „zaškrtněte 
pouze tři možnosti“. To znamená, že 
dáte do kroužku tři z devíti písmenek pod 
otázkou. Pokud zakroužkujete u této otáz-
ky více písmenek než tři, bude celá otázka 
považována za neplatnou. Pokud zaškrtne-
te méně (jednu nebo dvě), bude to platit, 
ale vzdáváte se možnosti označit jako dů-
ležité ještě něco dalšího. To, že něco nevy-
berete, neznamená, že to nechcete a že se 
to nebude řešit. Jen dáte najevo, co je pro 
vás nejdůležitější.
A o čem ty otázky jsou? Vodovodu se přímo 
týkají jen první dvě. Další jsou pak o  tom, 
do čeho hlavně směřovat peníze – tedy 
jak investovat do obecního majetku a  jak 
vynakládat peníze na školství a  další služ-
by. Poslední otázky jsou pak o dění v obci 
a o tom, co by měla obec případně regulo-
vat a změnit, kam by měla obec směřovat. 
Jaký bude Přerov nad Labem za pět, deset 
či 15 let? O  tom nerozhoduje jen zastupi-
telstvo, ale všichni obyvatelé obce. Právo 
vyjádřit se máme nejen ve volbách, ale nyní 
také v dotazníkovém šetření. I z toho, že se 
nezúčastníte, se dá ledacos usuzovat. Proto 
neváhejte, vyplňte dotazník a  odevzdejte 
ho do volební urny.  ■
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V březnu 2013 (8. března) dokončil odbor 
finanční kontroly Krajského úřadu Středo-
českého kraje přezkoumání hospodaření 
obce v   roce 2012. V  dubnu (30. dubna) 
pak obecní úřad zveřejnil závěrečný účet 
obce za minulý rok spolu s  přílohami na 
úřední desce, aby na zasedání zastupitelstva 
22. května mohlo dojít k  jeho projednání 
a schválení. Toto je komentář k výsledkům 
hospodaření v roce 2012 před jeho projed-
náním.
Dle závěrečného účtu dosáhly příjmy i vý-
daje obce celkem hodnoty přes 20 milio-
nů korun. V  tom na obou stranách jsou 
však zahrnuty převody mezi účty obce ve 
výši 5,3 milionů korun. Objektivní obrázek 
o tom, s jakými příjmy a výdaji obec v minu-
lém roce hospodařila, zjistíme po odečtení 
této částky. Ať už však vezmeme do úvahy 
kterýkoliv pohled, podstatné je, že příjmy 
byly o 644 tisíc korun vyšší než výda-
je. Hospodaření roku 2012 tedy skončilo 
s mírným přebytkem a o tuto částku se zvý-
šily úspory obce.
Podívejme se nejprve na financování někte-
rých činností v  obci, které se projevují na 
straně příjmů i výdajů:
1. Na straně výdajů dominuje v  roce 2012 

dokončení rekonstrukce zdravotního 
střediska. Výdaje spojené se zdravotnic-
tvím dosáhly v  minulém roce hodnoty 
6,2 milionů korun, přičemž 6,1 milionů 
korun se týkalo dokončení stavby a  vy-
bavení zrekonstruované budovy. Ostatní 
výdaje se týkají provozu, ovšem bez za-
hrnutí mzdových nákladů na úklid a bez 
pojištění budovy (obojí zahrnuto v jiných 
kapitolách). Příjmy spojené s  provozem 
zdravotního střediskem ve výši 105 tisíc 
korun zahrnují nájemné z pronájmu ordi-
nací, poplatky za služby, pronájem zaříze-
ní, zálohy energií. Vedle toho se na straně 
příjmů objevil ještě doplatek dotace na 
rekonstrukci ve výši 2,5 milionů korun.

2. Tradičně významnou položkou jsou vý-
daje na školství. V  minulém roce do-
sáhly hodnoty celkem 3,3 milionů korun. 
Ovšem i  tady dochází k  určitému nad-
hodnocení, protože přes účet obce „pro-
tekly“ dotace škole v celkové výši téměř 1 
milion korun (tato částka se projevila jak 
ve výdajích na základní školu tak v neda-
ňových příjmech).  Skutečné výdaje obce 
na školství ve výši 2,3 milionů korun tedy 
zahrnují především příspěvek na provoz 
a refundace mezd ZŠ a MŠ (1,9 milionů 
korun), příspěvek na provoz jídelny (300 
tisíc korun) a dále menší náklady spojené 

s roční kontrolou hospodaření obou pří-
spěvkových organizací, oprava střechy. 
Na straně příjmů se pak reálně objevuje 
v souvislosti se školou částka 289 tisíc ko-
run, která je zhruba z poloviny dána od-
vodem z hospodářského výsledku v roce 
2011 a podobnou částku představují ná-
jmy z vysílačů na střeše.

3. Vysoké náklady na provoz kanalizace 
v roce 2012 (691 tisíc korun) jsou z důvo-
du opožděného proplacení příspěvku obce 
na stočné v roce 2011 (170 tisíc) a mimo-

řádně vysokého příspěvku na stočné obča-
nů v r. 2012 (508 tisíc). Mezi ostatní menší 
výdaje související s kanalizací můžeme ješ-
tě dodat, že 11 tisíc korun byla platba spo-
lečnosti EPK za podání žádosti o dotaci na 
prodloužení kanalizace k hřišti. Na straně 
příjmů pak stojí pronájem provozovateli ve 
výši 50 tisíc korun ročně.

4. Odpadové hospodářství se význam-
nou položkou projevuje na straně příjmů 
i výdajů, celkově však nemá na hospoda-
ření obce velký dopad. Náklady na svoz 

Rozpočet - tabulka č. 1 (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 R RO1 RO2 RO4 RO5 RO6
2013 R 

upravený 
Výdaje celkem 24,56112,429 15,260 9,660 237 320 -291 232 153 10,311
Doprava 331 337 9 385 15 74 474
Vodní hospodářství 1,760 862 969 1,078 30 100 1,208
Školství 17,179 3,400 3,302 2,792 36 -420 2,408
Kultura 159 179 100 115 94 35 244
Tělovýchova a zájmová činnost 40 46 11 23 30 3 56
Zdravotnictví 0 2,713 6,254 75 15 35 125
Bydlení, komunální služby 
a územní rozvoj 1,128 423 628 509 10 10 8 53 590
Ochrana životního prostředí 1,175 879 905 1,151 36 250 7 1,444
Sociální věci 79 216 80 120 120
Bezpečnost a požární ochrana 163 391 89 520 520
Státní správa a samospráva 2,334 2,580 2,683 2,791 109 2,900
Finanční operace 214 403 230 101 120 221

Rozpočet - tabulka č. 2 (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 R RO1 RO2 RO4 RO5 RO6
2013 R 

upravený 
Příjmy celkem 15,433 23,114 15,904 10,509 79 166 19 145 0 10,918
daňové příjmy celkem (v tom:) 9,226 9,593 10,483 9,235 0 0 0 120 0 9,355
Daně z příjmu 3,530 3,914 4,847 3,780 120 3,900
Daně ze zboží 3,646 3,606 3,691 3,600 3,600
Poplatky za využívání přírodních 
zdrojů 522 770 651 616 616
Ostatní daně a poplatky 206 203 365 339 339
Odvody z vybrané činnosti 284 208 0 0
Majetkové daně 1,037 892 929 900 900
nedaňové příjmy celkem 
(v tom:) 2,703 2,023 1,565 1,274 0 0 0 25 0 1,299

Zemědělské hospodářství 64 64 48 64 64
Vodní hospodářství 302 307 368 295 295
Školství 209 758 296 143 143
Zdravotnictví 105 198 198
Kultura 4 6 0
Příjmy z nemovitostí, komunální 
služby 1,891 613 484 339 25 364
Komunální odpad 130 131 118 130 130
Činnost místní správy 23 63 8 0
Příjmy z finančn. operací 81 88 132 106 106

přijaté transfery celkem 3,505 11,498 3,856 79 166 19 264

Rozpočet - tabulka č. 3 (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 R RO1 RO2 RO4 RO5 RO6
2013 R 

upravený 
Příjmy 15,433 23,114 15,904 10,509 79 166 19 145 0 10,918
Výdaje 24,56112,429 15,260 9,660 237 320 -291 232 153 10,311
Čerpání (-) / Splacení (+) úvěru -5,850 5,850
Výsledek -3,277 4,835 644 849 -158 -154 310 -87 -153 607

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.
RO3 … rozpočtové opatření číslo 3 nebylo schváleno

Závěrečný účet za rok 2012
Stručný komentář k výsledkům 
hospodaření 1616 1717



Závěrečný účet za rok 2012
Stručný komentář k výsledkům 
hospodaření

komunálního odpadu, včetně tříděného, 
nebezpečného a velkoobjemového před-
stavovaly v  minulém roce částku 700 
tisíc korun, přičemž nejvíce představo-
val směsný komunální odpad díky nízké 
úrovni třídění v  naší obci. Vedle toho 
příjmy dosáhly hodnoty 751 tisíc korun. 
Největší část tvoří pochopitelně poplatky 
občanů (633 tisíc korun včetně doplatků 
předchozích let), dále platby od podni-
katelů (93 tisíc korun), kteří jsou zapojeni 
do systému svozu odpadu v obci, a pří-
jmy od EKO-KOMu za tříděný odpad. 
Nutno podotknout, že k  úplnému ob-
rázku o finančním výsledku odpadového 
hospodářství by bylo nutno vzít do úva-
hy také část personálních a dalších nákla-
dy ze státní správy, neboť se k tomu váže 
řada činností  jako je evidence, účtování, 
inkaso plateb, přidělování odpadových 
nádob, úklid, svozy po obci a podobně. 

5. Podobně se na obou stranách projevuje 
i bytové hospodářství obce (nájemní 
byty v  čp. 210 a 38). Na straně výdajů 
je celková částka 204 tisíc korun. V tom 
jsou hlavně výdaje za plyn, který hradí 
nájemníci, dále oprava jarní havárie po-
trubí v jednom bytě a následná opatření 
týkající se celého domu. Na straně příjmů 
je částka 290 tisíc korun, přičemž nejví-
ce tvoří nájemné (182 tisíc), zálohy na 
plyn (86 tisíc) a pojistné plnění (22 tisíc). 
Příjmy tedy vypadají vyšší než výdaje, 
ovšem opět zde nejsou zahrnuty náklady 
na pojištění budovy, personální náklady 
spojené s účtováním, zajišťováním oprav 
a podobně, dále rezerva na větší investi-
ce, případně havárie a pak také případný 
výnos z nemovitosti.

6. V kapitole „pitná voda“ dominují příjmy 
a  výdaje za ekovodu z  automatu u  MŠ. 
S jeho provozem byly v roce 2012 spojené 
výdaje 223 tisíc korun a příjmy 289 tisíc 
korun. Pokračuje tedy trend pozitivního 
výsledku v posledních letech, kdy se o au-
tomat stará pracovnice OÚ H. Dovalilová. 
Výdaje související s pitnou vodou jsou však 
v závěrečném účtu trochu vyšší díky část-
ce (54 tisíc korun) související s přípravným 
projektem na vybudování skupinového 
vodovodu přes Mikroregion Polabí.

Které činnosti v obci mají dopad pouze na 
výdaje?
1. Na prvním místě dle uspořádání výda-

jů jsou záležitosti spojené s dopravou. 
V roce 2012 zde jsou výdaje minimální 
(9 tisíc korun), protože silnice (místní 
komunikace) se v  minulém roce neo-

pravovaly a příspěvek na provoz veřejné 
dopravy byl mimořádně malý díky pře-
platku z hospodaření v roce 2011.

2. Celkem 111 tisíc korun obec vynaložila 
na různé kulturní záležitosti, pod-
poru spolků a  dalších podobných ak-
tivit. Z  toho 25 tisíc souvisí s provozem 
knihovny, přičemž velkou část představu-
jí náklady na plyn na topení (původní bu-
dova knihovny), elektřinu a dále náklady 
spojené se stěhováním. Částkou 21 tisíc 
přispěla obec v minulém roce na činnost 
folklórních souborů Dykyta a  Šáteček. 
Necelých 14 tisíc stálo vydání dvou výtis-
ků Zpravodaje. V lednu 2012 stála opra-
va místního rozhlasu 5 tisíc. Částka 35 
tisíc je spojena s věcnými dary u příleži-
tostí jubileí, s vítáním občánků, s činností 
kulturní komise. Na činnost pod záštitou 
„Maminky dětem“ bylo vynaloženo ne-
celých 10 tisíc korun.

3. Významnou položkou výdajů jsou také 
náklady spojené s veřejným osvětle-
ním (235 tisíc). Z toho hlavní část tvo-
řily platby za elektrickou energii (176 ti-
síc). Také opravy v minulém roce nebyly 
zanedbatelné (59 tisíc).

4. V kapitole územní rozvoj jsou výdaje 
160 tisíc korun. V tom je tradiční člen-
ský příspěvek Mikroregionu Polabí (22 
tisíc), ale hlavní část tvoří počáteční vý-
daje spojené s projektem pozemkových 
směn v obci (138 tisíc), který je nyní po-
zastaven z řady důvodů.

5. Se vzhledem obce byly v  minulém 
roce spojené výdaje celkem 206,5 tisíc 
korun. Z toho cca polovinu představo-
val generální průřez vzrostlých stromů 
(1. etapa – akutní případy). Další vý-
znamnou položkou zde byla oprava 
plotu na zahradě ZŠ (30 tisíc) a mnoho 
dalších drobných vydání (výměna ža-
cích nožů, řemene a podobně).

6. Na sociální péči v obci bylo vloni vy-
naloženo 80 tisíc korun dle skutečných 
výdajů. Položka je sice výrazně nižší, 
než bývala dříve paušální platba, ovšem 
není zde zahrnut celý rok (pouze sedm 
měsíců) kvůli hromadné pozdní faktuře.

7. Na provoz hasičům (SDH) obec při-
spěla v roce 2012 částkou 88,5 tisíc ko-
run. Jednalo se o běžný provoz.

8. Mezi poslední položky dle uspořádání ka-
pitol, ovšem ne dle velikosti, patří výdaje 
na zastupitelstvo a místní správu. Výdaje 
spojené se zastupitelstvem obce do-
sáhly výše 942 tisíc korun. Z  toho více 
než 60% tvořily personální náklady spo-

jené s funkcí uvolněného starosty, včetně 
části odměny po ukončení funkce. 

9. Výdaje na státní správu (respekti-
ve místní správu) dosáhly výše 1,7 
milionů korun. Z  toho podstatnou část 
(¾) tvořily personální náklady ostatních 
zaměstnanců obecního úřadu (1,3 mili-
onu). V tom jsou platy, pojištění a další 
výdaje za celkem pět zaměstnanců (pře-
počteno v průměru - čtyři plné úvazky za 
rok) a několik dohod o provedení práce. 
Ve zbývající ¼ výdajů na správu je zahr-
nuta celá řada položek. Mezi výdaji na 
služby (164 tisíc korun) je zahrnuta na-
příklad ochrana objektu OÚ, zpracování 
mezd, SW asistence k účetnictví, aktuali-
zace programů, odvoz odpadů, certifiká-
ty, vytvoření nových webových stránek 
obce a jejich údržba, právní servis. Výda-
je za energie, tedy plyn a elektro, dosáhly 
127 tisíc korun, za telefony a internet cel-
kem 66 tisíc korun. Dále zde patří kance-
lářské potřeby a podobně.

10. Bankovní výdaje a pojištění majet-
ku a odpovědnosti obce (zmíněné výše 
v  souvislosti s  budovami) dosáhly výše 
84 tisíc korun.

11. Mezi ostatními menšími položkami je za-
hrnuto např. 11 tisíc firmě EPK za podání 
žádosti o  opravu pláště budovy OÚ, 10 
tisíc za odvoz odpadu na hřbitově, 7,5 ti-
síce platby spojené s odchytem dvou psů.

Pokud jde o  příjmy obce, tradičně nejvý-
znamnějším zdrojem jsou daňové příjmy 
– daň z  příjmů osob (4,8 milionů korun), 
DPH (3,7 milionů), majetkové daně (0,9 
milionů). Mezi ostatní daňové příjmy a po-
platky se řadí ještě místní poplatek za od-
pady zmíněný výše a dále zejména příjmy 
spojené s VHP (celkem 274 tisíc).
Mezi nedaňovými příjmy obce tvoří vý-
znamnou položku dotace z kraje na výkon 
státní správy a  školství (388 tisíc), nájmy 
z pozemků (48 tisíc) a z nebytových prostor 
(110 tisíc). Dále stojí za zmínku ještě část 
odměny od majitele zámku (ČRo) za sekání 
trávy (25 tisíc) a dva poplatky za vybudo-
vání plynové přípojky (31 tisíc). Finanční 
příjmy v podobě úroků a dividend dosáhly 
v roce 2012 výše 132 tisíc korun. Tyto pří-
jmy stouply ne snad proto, že by se zvedla 
úroková sazba na trhu, ale protože obec 
mnohem výhodněji umístila své úspory 
v bance (94 tisíc korun).  ■
V Přerově nad Labem, 16. května 
Zpracovaly: RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D., 
starostka obce, a  Ing. Dana Matějčková, 
účetní a ekonomka obce
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I v  letošním roce řadě občanů nebylo a není 
lhostejné, v jakém prostředí žijí a neváhají při-
ložit pomocnou ruku, tak aby svět kolem nás 
byl čistší a hezčí.

Úklid příkopů a břehu Kounického potoka
Brigádám předcházelo tradiční setkání spolků 
na obecním úřadě, kde jsme debatovali na 
různá témata. Na setkání se dostavili předsta-
vitelé Sboru dobrovolných hasičů, TJ Sokolu, 
Rybářského sdružení, Mysliveckého sdružení 
a Honebního společenstva.
Dále proběhla schůzka s Ing. Malinovou z Po-
vodí Labe, tato organizace zajistila údržbu 
Kounického potoka na podzim 2012. Údržba 
byla provedena ve značně ztížených pod-
mínkách, koryto toku je z obou stran značně 
nepřístupné (zastavěno ploty, drobnými stav-
bami). Byli jsme upozorněni, že správce toku 
je dle vodního zákona č. 254/2001 oprávněn 
používat k výkonu své funkce pozemky v šířce 
do šesti metrů od břehové hrany. Sedimenty 
byly ukládány společně s odpadem na levém 
břehu. Pan starosta Baumruk potvrdil Povodí 
Labe, že tento odpad odstraní obec za pomo-
ci místních spolků.
V  sobotu 13. dubna 2013  hrstka členů spolků 
přišla pomoci s  úklidem příkopů kolem silnice 
třetí třídy na Semice a Čelákovice, tak jako kaž-
doročně bylo vysbíráno nespočet pytlů odpadu, 
jež naplnily valník. Odpad z příkopů byl zdarma 

uložen jako každoročně na skládce Krajské správy 
a údržby silnic Středočeského kraje v Mochově.
Další skupina brigádníků se pustila téhož dne 
do úklidu břehu Kounického potoka s přispě-
ním techniky. Obyvatelé bytovek, kteří to měli 
nejblíže, dorazili sice v omezeném počtu, ale 
o to více bylo potěšující, kolik dalších lidí při-
šlo odstranit hromady z čištění potoka v roce 
2012 a jiných dřívějších aktivit. Někteří si do-
konce pochvalovali, že taková brigáda je ne-
jen příležitost udělat něco pro vzhled obce, ale 
také výborná příležitost k seznamování. Prostě 
společenská akce, i když oblečení je pracovní.
Podařilo se vytřídit plasty, železo, dřevo, sklo, 
kameny, betony a  směsný odpad (koberce, 
geotextilie, plechovky a  podobně). Mnozí 
brigádníci s úžasem sledovali, co vše si dokáží 
lidé „uložit“ v blízkosti svých domů bez ohle-
du na druhé a bez ohledu na vzhled prostředí, 
ve kterém spoluobčané žijí.
Velké poděkování patří všem účastníkům bri-
gády, všichni si zaslouží být na tomto místě 
zveřejněni: Jirouš Luděk, Jirouš Michal, Jirouš 
Daniel, Koutský Lukáš, Sobota Lukáš, Svobo-
da Luboš,Vodička Tomáš, Koštýř Jan, Kubík 
Tomáš, Vojáček František, Zajacz Karel, Pokor-
ný Pavel, Hrušková Yveta, Kocsisová Darina, 
Kocsis Richard, Kocsis Daniel, Kocsis Michael, 
Rovnaníková Soňa, Rovnaník Michal, Rovna-
ník Kája,Červinka Ondřej, Dovalilová Hana, 
Martínek Vladimír, Balík Luboš, Kolenský Jan, 

Fárka František, Kodeš František, 
Dvořák Luděk. Poděkování patří 
i panu Karlu Čečilovi za perfektně 
odvedenou práci. Panu Vašátovi, 
panu Jiroušovi a  rodině Krato-
chvílové za zapůjčení traktorů 
s valníky.

Pokračování úklidu kolem  
Kounického potoka
Další pochvalu si zaslouží rodina 
Rovnaníkova, která po účasti na 
jedné brigádě hned další víkend 
pokračovala v úklidu Kounického 
potoka za Bomberem. Asi nepří-
znivé počasí zabránilo tomu, že 
kromě obecního úřadu se k jejich 
výzvě o  spolupráci nikdo nepři-
dal. Ale nevadilo to. Ve čtyřech, 
později šesti lidech (z  toho dvě 
děti) se velký kus břehu poda-
řilo vyčistit od odpadků docela 
rychle. A z toho, co bylo do pytlů 
posbíráno, bylo jasné, že odpad 
nepochází jen z  nedávného čiš-
tění potoka. Mnoho stejných 

plastových lahví ve stínu stromu se tam asi 
neocitlo náhodou. 

Úklid v lužním lese
Je skvělé, že v obci jsou i lidé, kteří ani nepotře-
bují žádnou výzvu k účasti a prostě sami jdou 
a uklízejí po ostatních. Následování hodným 
příkladem jsou manželé Špalkovi, kteří po ně-
kolik dnů v březnu a dubnu sbírali věci, které 
do lužního lesa a k tůním nepatří. Několik na-
plněných pytlů pak odvezly pracovnice obec-
ního úřadu Hanka Dovalilová a Blanka Zbyňo-
vá do kontejnerů na směsný odpad.

Úpravy v okolí kapličky svatého Vojtěcha
Poděkování patří panu Matějčkovi za výsadbu 
stromů, za založení louky a za pomoc se se-
káním u kapličky svatého Vojtěcha. Potřebný 
materiál finančně podpořila obec. Toto místo 
se stalo častým cílem procházky mnoha Přero-
váků, ale i návštěvníků naší obce. Řada z nich 
obdivuje toto měnící se místo.

Úklid dřevní hmoty ve Sluneční ulici
Vzhledem k tomu, že ještě několik měsíců po 
pokácení dvou topolů nedošlo k úklidu dřeva 
vlastníkem pozemku – Ministerstvem země-
dělství. Požádala jsem o  bezúplatný převod 
dřevní hmoty na obec s příslibem, že zajistíme 
náhradní výsadbu.
Ministerstvo zemědělství vyšlo naší žádosti 
vstříc a obdrželi jsem smlouvu o bezúplatném 
převodu. Na poradě zastupitelů jsme se do-
hodli, že dřevo odstraní Sbor dobrovolných 
hasičů, část dřeva bude sloužit k vytápění ha-
sičské zbrojnice a část dřeva bude odměnou 
za dobrovolnickou činnost hasičů.
Náhradní výsadba bude uskutečněna na pod-
zim 2013.

Nesmíme zapomenout poděkovat i všem ob-
čanům, kteří se starají o  veřejná prostranství 
po celý rok a  pomáhají tak obci zajistit prů-
běžnou údržbu trávníků, chodníků a výsadeb. 
V  nemalé míře pomáhají občané i s úklidem 
sněhu před svými domy.  ■

Irena Gregárková
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Jolana Boháčková
Zámek v Přerově už léta stojí ladem. Čes-
ký rozhlas, majitel nemovitosti, jej dávno 
k ničemu nevyužívá. Zároveň jej však kvůli 
vleklému soudnímu sporu s Náboženskou 
obcí Církve československé husitské v Pře-
rově nad Labem, nemůže prodat. 
„Náboženskou obcí Církve českoslo-
venské husitské byla k  okresnímu soudu 
v  Nymburce podána žaloba o  vydání 

a vyklizení nemovitosti. Řízení bylo zahá-
jeno 25. ledna 2012, od té doby soud 
provedl pouze dva úkony. Zrušil a  zno-
vu nařídil jednání, které nakonec bylo 
rovněž zrušeno,“ popisuje vývoj situace 
mluvčí ČRo Jakub Čížek. Mezitím se ještě 
vyměnili soudci. 
Rozhlas budovu, která dřív sloužila jako 
archiv, chtěla prodat Středočeskému kraji 

s  tím, že by prostory využívalo Polabské 
muzeum k  další expozici a  obec k  pořá-
dání kulturně-společenských akcí. „Zájem 
Středočeského kraje o  zámek i  nadále 
trvá. Je ale nutné s  dalšími kroky počkat 
až do doby, kdy budou vyřešeny soudní 
spory,“ říká mluvčí Středočeského kraje 
Nicole Mertinová. Do té doby nemovitost 
zkrátka nelze prodávat.  ■

Lucie měchurová aktuální téma očima veterináře
Ještě pořádně ani neskončily mrazy, když 
jsem zaznamenala, že na střechách začaly 
kočičí námluvy, no a poté už je to jen krůček 
( tedy přesněji řečeno 56-68 dní), než na nás 
začnou vykukovat ze všech možných koutů, 
půd, stodol zvědavá očka roztomilých koťá-
tek. Průměrně má zdravá kočka dvoje koťa-
ta ročně (ale někdy i troje), počet mláďat ve 
vrhu je obvykle tři až pět. Pokud se narodí 
samice, tak již další jaro jsou schopné zabřez-
nout a koloběh se opakuje.
To, že by si každý chtěl ponechat celý vrh ko-
ťátek, je zřejmě nesmysl, takže začíná, poté 
co koťata začnou sama jíst, hon na nové pá-
níčky.  Pokud se jedná o zvířata, která nejsou 
na člověka zvyklá, tedy krotká, je opravdu slo-
žité je socializovat do nového prostředí a ro-
diny, tyto kočky většinou zaujmou nejbližší 
vhodné teritorium, kde mají klid, možnost 
úkrytu, stravy a zde se dále rozmnožují, tato 

zvířata jsou už opravdu „divoká“, nedají se 
chytit, pohladit, ale ani jim není možno po-
moci, pokud se zraní či onemocní. Nemoci, 
které se mezi těmito zvířaty šíří jsou téměř 
všechny nebezpečné „jen“ pro kočky, tedy 
ani nikoho moc nezajímá, že se v okolí po-
hybuje „usoplená“ kočka, tedy až na majitele 
koček, kteří mají tato úžasná zvířata jako ka-
marády, pomocníky či členy rodiny, protože 
ne všem přenosným nemocem lze předchá-
zet očkováním a na určité typy infekcí není 
ani účinná léčba. 
 Bezprizorní kočky mají tendenci nalézat nový 
domov u těch, kteří je krmí, ať již záměrně či 
spolu se svými zvířaty. Nejde snad o tu trochu 
jídla či peněz na to vynaložených, ale hlavně 
a především jde o zdraví zvířat (i lidí). Kočičí 
výkaly, které nalézáme zejména na záhonech 
a zahrádkách, které svou kyprou půdou koč-
ky doslova lákají, jsou zdrojem infekcí, které 

již na člověka přenosné jsou (škrkavky, tasem-
nice, toxoplazmóza).

Jaké jsou možnosti regulace 
kočičí populace?
Nejjednodušší a trvalé řešení je kastrace (ste-
rilizace), lze provést v jakémkoli věku dospělé 
kočky a tato zvířata už nemrouskají, cena se 
pohybuje okolo 1000 korun.
Další možností je „antikoncepce“, jedná se 
o injekční formu ošetření, kterou se přechod-
ně potlačí pohlavní cyklus kočky, vhodná pro 
zvířata, u kterých plánujete ještě koťata, dlou-
hodobě se ale toto řešení finančně prodraží.
U samců je nejjednodušší a nejlevnější řešení 
kastrace, cena se pohybuje okolo 500 korun. 

Kastrovaná zvířata se drží více u domu, pro-
kazatelně se dožívají vyššího věku, kocouři 
nejsou cítit a neznačkují.  ■

Veterinární ordinace zahájila činnost

Ordinuji každou středu od 14:00-17:00, je samozřejmé, že tyto provizorní ordinační 
hodiny nemohou vyhovovat každému, proto pokud budete potřebovat ošetřit v jiný 
termín,  zatelefonujte mi na číslo 724 124 248 a domluvíme si termín jiný.
Velice se omlouvám všem, kteří mě vyhledají doma mimoordinační hodiny a ne-
jsem jim schopná okamžitě vyhovět, jsem na rodičovské dovolené a syn je příliš 
malý na to, aby byl  ponechán bez do-
zoru, byť na krátkou dobu. Ale i v tom-
to případě platí, zavolejte a  pokud se 
nejedná o akutní životohrožující případ, 
domluvíme si termín jiný.
Děkuji MVDr. Lucie Měchurová, 
Přerov nad Labem 24

www.veterina-prerovnadlabem.cz
mail: veterinaprerovnl@seznam.cz
mobil: 724 124 248

Zámek začíná chátrat, jeho prodej 
však zdržuje soud1818 1919



Yveta Hrušková
V  pátek 5. dubna se 
konal již čtvrtý ročník 
oblíbené akce Noc s An-
dersenem. Noční akce 
se zúčastnilo 25 dětí ze 
školky a 20 jich ve škol-
ce přespalo, 58 žáků 
základní školy a  55 jich 
strávilo noc ve škole a 16 
dospělých, z  toho sedm 
zaměstnanců školy.
U vchodu zájemce o akci 
přivítaly paní učitelky 
s myšíma ušima, protože 
maskotem letošní akce 
byly myšky Anča a Pepík 
od Lucie Lomové. Každý 
z  účastníků obdržel Do-
klad nočního čtenáře, 
do kterého získával ra-
zítka po splnění speciál-
ních úkolů. Mezi úkoly 
patřila povinnost přinést 
s  sebou oblíbenou knížku, vyrobit si myší 
ouška a záložku do knížky, malé děti měly 
připravenou myší stezku, starší měly na-
psat komiks o chytrých myškách, zúčastnit 
se soutěží v luštění runového písma, odpo-
vědět na otázky o Dánsku a H. Ch. Ander-
senovi, popovídat si o plavbách s pravým 
Vikingem (pan Bakoš) a  ti nejstarší žáci 
dostali za úkol nacvičit si a zdramatizovat 
známou pohádku a  zahrát svým spolužá-
kům a dětem ze školky. Musíme pochválit 
všechny účinkující, neboť pohádky byly 

nacvičeny vtipně a  originálně a  divákům 
se líbily tak, že skandovali několik minut. 
Po pohádkách se v  tělocvičně rozblikala 
barevná světla a začala oblíbená diskotéka, 
kterou přichystali pan Červinka s  panem 
Peterou. Některé děti se snažily hudbu 
překřičet, ale marně. To už ale i  fotoapa-
rátu došla baterie, tak originální taneční 
kreace z diskotéky zvěčněny nejsou. 
Mezi soutěžemi se ve školní jídelně mohly 
děti občerstvit, jídlo přinesl každý účastník 
a  bylo využito jako večeře, svačina nebo 

snídaně. Paní Kopečková s  paní Veselou 
připravila z  donesených pokrmů v  jídelně 
raut, až se stoly prohýbaly. O pitný režim 
se postarala paní Jírová z  jídelny, ale děti 
byly natolik žíznivé, že ještě týž večer při-
vezla paní Gregárková čaj a cukr z domova 
a vařili jsme další nápoj. Jídla bylo tolik, že 
jsme nestihli některé krabičky ani otevřít. 
Po posledním splněném úkolu přišla ne-
trpělivě očekávaná čtecí babička (paní 
Vojáčková). To už paní učitelky, které ve 
škole byly od rána, odcházely domů. Ve 

čtení knížek se střídaly s paní Bakošo-
vou maminky, které dobrovolně pře-
nocovaly ve škole společně s  dětmi. 
Možná tušíte, kdo usnul dřív, zda děti 
nebo dospělí. Někteří usínali opravdu 
hodně pozdě. Ráno však vstávali všich-
ni s úsměvem na tváři a těšili se na sní-
dani švédského typu. 
Poděkování patří paní Bakošové a  její-
mu manželovi, panu Sosnovskému za 
bednu jablek, paní Dospíšilové za speci-
álně vyrobený perník na tuto akci, paní 
Kopečkové a  Vojáčkové, paní učitelce 
A. Kolenské, E. Műllerové, A. Malínské, 
K. Salačové, R. Tomáškové, K. Drobné, 
maminkám T. Franke, S. Tomáškové, L. 
Širancové, M. Kotrbáčkové, H. Veselé, 
Z. Kratochvílové, I. Gregárkové. J. Mila-
niakové a Š. Vyskočilové za občerstvení 
a  V. Veselé za ozdobené perníčky, kte-
ré děti snědly jako první. Akci finančně 
podpořila obec a  jídelnu propůjčila P. 
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Jistě jste si všimli, že hladina rybníka u zámku je již 
několik týdnů nižší než obvykle.
V  březnu jsme byli na obecním úřadě upozorněni 
panem Karlem Šenkýřem na vzniklý otvor na hrázi 
rybníka u  svodidla silnice třetí třídy. Po konzultaci 
s  odborníky na rybníky jsme byli nuceni objednat 
kamerový průzkum potrubí výpusti, které vede pod 
silnicí. Využili jsme částečně vypuštěného rybníka po 
výlovu. Z kamerové prohlídky, která se uskutečnila 4. 
dubna je zřejmé, že potrubí je uloženo v oblouku, ná-
vaznost jednotlivých trub netěsná, v návaznosti jed-
notlivých trubek jsou mezery, trubky jsou porušeny 
– praskliny ve dně i  stropu. Přibližně ve vzdálenosti 
11,8 m od vyústění – příčná bariéra v profilu – ka-
menná zeď, zúžení profilu, dno nenavazuje. Jedná se 
pravděpodobně o původní zeď, která vedla kolmo na 
potrubí výusti a  dále navazovala na křídla propust-
ku bezpečnostního přelivu. Potrubí bylo „navázáno“ 
pravděpodobně pouze na sráz. Na levé straně v mís-
tě napojení potrubí je větší kaverna. Z provedeného 
výzkumu je zřejmé, že stávající potrubí nelze opravit 
bezvýkopovou metodou. Pro bezpečný provoz rybníku je nutné 
provést celkovou opravu výpustí a vypouštěcího zařízení. Opravu 
je nutné provést v  celém profilu hráze, se sanací kaveren v  zem-
ní hrázi. Práce bude nutné provádět v otevřeném výkopu. Tento 
postup bude vyžadovat zásah do komunikace, která je vedena po 
koruně hráze. Do provedené opravy není možné rybník napouštět 
na provozní hladinu. Hladinu v rybníku je potřeba udržovat dle vy-
jádření Ing. Beranovského tak, aby nedocházelo k průsakům kolem 
výpustí a  tím dalšímu porušování tělesa hráze. Jako bezpečná se 
jeví hladina cca 50 centimetrů pod provozní hladinou. Manipulaci 
je nutno přizpůsobit havarijnímu stavu. Pravidelné kontroly stavu 
hladiny rybníka a vzniklé kaverny má na starost pan Karel Šenkýř 

z Rybářského sdružení. V současné době se vyhotovuje projektová 
dokumentace, která je nutná pro ohlášení (respektive stavební po-
volení) a realizaci, která by se měla uskutečnit v měsíci září 2013. 
Cenu této opravy se dozvíme až po vyhotovení projektové doku-
mentace a po výběrovém řízení na dodavatele stavby.
K  celkové revitalizaci rybníka, která by byla finančně náročná, 
zatím zastupitelstvo nedalo souhlas. Odhadované náklady na 
zpracování projektové dokumentace jsou 200 tisíc korun a vlast-
ní realizace na 6 až 8 milionů korun českých. V letošním roce je 
možné získat dotaci ve výši 90%, ale v případě nepřiznání dotace 
je nebezpečí, že v  příštím roce bude udělována dotace ve výši  
60 – 80%.  ■

Detail z kamerové prohlídky potrubí.

Havarijní stav hráze  
Salvátorského rybníka

Irena Gregárková Havarijní stav hráze  
Salvátorského rybníka

Jírová. Diskotéku ozvučil V. Červinka a T. Pe-
tera. Rodičům patří poděkování za přípravu 
jídel na Noc s Andersenem. Maminky pek-
ly bábovky, koláče, šátečky, perníky, řezy, 
štrúdly sladké i slané, smažily řízky, sekané, 
vařily špagety, brambory, zdobily perníčky, 
díky tomu bylo jídlo pestré, slané, sladké, 
nechyběly ani kyselé okurky a ovoce, dokon-
ce i meloun, po kterém se rychle zaprášilo. 
Jen jedna malá připomínka, místo slaných 
brambůrek, křupek a  sušenek dejte dětem 
zdravou syrovou zeleninu. Pitný režim příště 
zajistíme ve větším množství. Letošní akce 
proběhla bez problémů, ve zdraví a s humo-
rem. Děkuji všem zúčastněným. Fotografie 
si můžete prohlédnout ve školní fotogalerii.
 ■ 
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 V neděli 26. května 2013 
se proměnily prostory Bed-
nárny v místním skanzenu 
na obřadní síň, kde bylo 
slavnostně uvítáno 10 no-
vých občánků naší obce. 
V  Přerově nad Labem se 
narodilo od dubna 2012 
do května 2013 celkem 13 
dětí.  Nejmladší obyvate-
le přivítala místostarostka 
obce Irena Gregárková 
s panem zastupitelem Luď-
kem Dvořákem. Novým 
občánkům, rodičům, pra-
rodičům a  dalším hostům 
přišly zpříjemnit básnička-
mi a písničkami obřad děti 
z místní základní školy pod 
vedením paní učitelky Ko-
lenské. Poděkování patří 
paní Daně Matějčkové, za-
městnancům obce a skan-
zenu za přípravu této akce.

Seznam vítaných občán-
ků: Beata Gondeková 
(červenec 2012), Natálie 
Hejná (červen 2012), Ve-
ronika Hejná (srpen 2012), 
Damián Kolenský (květen 
2012), Kryštof Měchura 
(červenec 2012), Oldřich 
Pánek (listopad 2012), Ví-
tězslav Šíma ( únor 2013), 
Štěpán Trbušek (srpen 
2012), Pavel Veselý (čer-
venec 2012), Vojtěch Zvě-
řina (leden 2013). ■
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Poslední květnová sobota patřila ve Skanzenu 
Muzejní noci. Na již třetí ročník se těšili všich-
ni dobrovolníci i  návštěvníci ze širokého okolí. 
V předchozích dvou letech nám vždy vycházelo 
počasí. 
I  když byla předpověď špatná, začátkem akce 
vylezlo na nebe slunce a udělalo se krásně. Letos 
se ovšem až tolik nedařilo. Jakoby nám chtělo 
počasí vyčinit, že na něj takto spoléháme, prv-
ním úderem na místním kostele, který oznamo-
val šestou hodinu (se kterou se začalo vpouštět) 
začalo pršet. Nečas nevydržel dlouho. Po půl 
hodině vydatného deště se udělalo opět nád-
herně a dospělí i děti si mohli užívat krás skanze-
nu i dobrovolníků, kteří se k akci propůjčili. 
Tříhodinový program byl nabitý zábavou. Děti 
u vstupu dostali „úkolníček“, ve kterém bylo vy-
psáno 14 stanovišť, na kterých měly plnit úko-
ly. Ke sladké odměně, letos stylovému líznutí 
medu, stačilo splnit pouhou polovinu zajímavých úkolů. Stano-
viště děti mohly nalézt po celém skanzenu, což byla oproti loň-
ským ročníkům novinka. Mohly si zkusit cvrnkat kuličky, projít se 
na chůdách, zkusit pilou uřezat dřevo na zátop, udělat si misku 
z  hlíny nebo třeba napsat diktát. Ten si mohli napsat i  odvážní 

rodiče. Po inteligenční námaze stačilo popojít kousek do bednár-
ny a nechat se strhnout rytmem tance při zpěvu a hraní Dykyty. 
V dolní části muzea byla k vidění i známá hra O Koblížkovi, kterou 
si připravili žáci přerovské ZŠ. 
K vidění bylo spoustu věcí a ten, komu se nechtělo do (zpočátku) 

nepříliš pěkného počasí, může lomit rukama. Litovat 
ovšem nemusí dlouho, jelikož nás letos v září čekají ješ-
tě dožínky a dovolím si říci, že i příští rok v květnu se 
všichni sejdeme při dalším ročníků muzejní noci.
Posledním odstavcem bych velice ráda poděkovala 
dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli. 
Tři hodiny ve starém oblečení, ve kterém navíc není nijak 
veliké teplo, bavili nejen návštěvníky, ale hlavně sebe. 
Úžasná atmosféra, kterou všichni vnímáme, je hnacím 
motorem veškerých činností, které se v Přerově nad La-
bem konají. Odměnou pro nás všechny jsou spokojené 
tváře těch, kteří se na nás přijdou podívat a řeknou pár 
milých slov o tom, jak se jim zde líbí (a také tedy skvělé 
občerstvení z dílny všech „sousedů z roku 1913“). 

Poděkování obce Přerov nad Labem  
- spoluorganizátor muzejní noci ve skanznenu
Na tomto místě bych chtěla velmi poděkovat všem 
dobrovolníkům. Ráda bych popsala jmenovitě, kdo co 
zařídil, uskutečnil, vymyslel, upekl, daroval a podobně. 
Ale vzhledem k účasti více než 100 lidí nemám odvahu, 
mohla bych na někoho či na něco zapomenout a  to 
by mne velice mrzelo. V  letošním roce mne potěšila 
vytrvalost řady dobrovolníků, kteří obětavě pomáha-
jí s organizací muzejní noci již třetí rok, zároveň mne 
potěšily nové tváře, které se na muzejní noci objevily.
Děkuji Polabskému muzeum, především panu řediteli 
Janu Vinduškovi za jeho podproru, a všem zaměstnan-
cům, kteří ochotně s akcí pomáhají.
Na webu obce najdete fotografie z  této akce, které 
Vám napoví, kolik dospělých  a dětí se v letošním roč-
níku muzejní noci zapojilo.Těším se na další setkání při 
Dožínkové slavnosti 14. září. Irena Gregárková
 ■ 

Lucie Černá
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I takový úlovek můžete spatřit v našem rybníku..... I v letošním roce se uskutečnilo tradiční pálení Čarodějnic díky Sboru  
dobrovolných hasičů…..
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Klasická hudba na té nejvyšší úrovni

Hohenkammer – Hvězdná chvíle kla-
sické hudby, galavečer mladých skla-
datelů z Prahy (pozn. redakce  Přerov-
ských listů – Kristýna Kratochvílová je 
přerovská rodačka a žije v naší obci).
 
Mladí talentovaní skladatelé z  Pra-
hy: Kristýna Kratochvílová, Julie Kadle-
cová, Albert Romanutti a  Tomáš Borl 
(zleva) nadchli publikum při večerním 
koncertě na zámku v bavorském městě 
Hohenkammer. Foto: Lehmann
Skoro to až připomínalo zázračné dítě 
Wolfganga Amadea Mozarta, který 
měl své první dílo napsat už v  pěti 
letech. Garda mladých skladatelů 
z Prahy, kteří se slavnostně představili 
v zámeckém sále, byla o něco starší, avšak 
jejich vystoupení dosahovalo podobně vy-
soké úrovně. 
Nedělní večerní koncert nesl název „Hud-
ba v  barvách“. Zadání jako stvořené pro 
mladou skladatelku Kristýnu Kratochvílo-
vou. Dané téma zpracovala nejpůsobivěji, 

tóny doslova hýřily barvami a zároveň byly 
jasně zdůrazněny odstíny a kontrasty. Není 
divu, vždyť titul jejího oslavovaného pří-
spěvku zněl „Blue Sky“. 
Křehké skladby mladých pražských sklada-
telů byly pod vedením Eugena Tlucka zna-
menitě povzneseny. V  podání komorního 

orchestru zazněla díla dohromady sedmi 
juniorských skladatelů. Čtyři z  nich byli 
osobně přítomni. Dva pak vystoupili jako 
dirigenti. K nim patřil i Albert Romanutti, 
který se postaral o jeden ze zlatých hřebů 
programu.  ■ 
 (Článek byl redakčně krácen)

Vážení čtenáři, čas ubíhá jako voda, na-
posledy jsme veřejnost prostřednictvím 
Přerovských listů informovali o  akcích 
školy a  školky na počátku roku 2013. Co 
se tedy událo od jarních prázdnin? První 
velkou akcí byla čtvrtá Noc s Andersenem, 
podrobný článek najdete na jiném místě. 
Dokončili jsme závěrečnou monitorovací 
zprávu k  projektu Učíme se od přírody, 
která byla definitivně schválena a  všech-
ny peníze doplaceny na účet školy.  Děti 
z mateřské školky a z   prvního stupně za-
čaly každý pátek jezdit do nymburského 
bazénu, aby zdokonalily své dovednosti 
v  plavání.  Přestože jsme na první jarní 
den vynášeli Morenu k Labi, paní Zima se 
dlouho nevzdávala. Nejstarší žáci z  deváté 
třídy se zúčastnili v Nymburce s paní uči-
telkou Karáskovou v  rámci rodinné a  se-
xuální výchovy přednášky MUDr. Kováře 
„Láska ano, děti ještě ne“. Zpracovali jsme 
první monitorovací zprávu k  šablonám 
z projektu Peníze EU školám. Učitelé a dal-
ší zaměstnanci školy v březnu na výročí J. 
A. Komenského oslavili svůj svátek. Žáci 
druhého stupně několikrát za sebou jeli 
s  paní učitelkou Vyskočilovou a  Karásko-

vou do Prahy do divadla, aby se kulturně 
vzdělali. Předškoláci začali s paní učitelkou 
Kolenskou program „Začínáme spolu“. 
Přihlášení žáci odletěli na týden v  rámci 
projektu Comenius do Turecka s paní uči-
telkou Višňovskou a  Műllerovou, kde po-

znávali odlišnou kulturu a  exotiku. Získali 
jsme v  pořadí již čtvrtý grantový projekt 
s  názvem „Tvoříme a  spolupracujeme“, 
v hodnotě přes 2 miliony korun, tentokrát 
jako partnerská škola se ZŠ Rožďalovice 
a  autorkou projektu je opět paní učitelka 

Yveta Hrušková Život ve škole  
od jarních prázdnin
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Život ve škole  
od jarních prázdnin

Karásková. Podali jsme pro příští školní rok 
dvě žádosti na asistenta pedagoga. První 
stupeň  si zajel s třídními učitelkami vyro-
bit svíčku do svíčkárny v Šestajovicích, zís-
kával nové poznatky  na Výstavišti v  Lysé 
nad Labem a mladší žáci pracovali se dře-
vem v dřevíčkové dílničce. Naše prvňáčky 
navštívila paní Kadeřávková, Vojáčková 
a Fárková a v předmětu prvouka vyprávěly 
dětem o práci dospělých. 
Starší žáci druhého stupně se učili zá-

chranu tonoucího v  nymburském bazénu 
s paní učitelkou Malínskou a Vyskočilovou 
a zúčastnili se besedy s pamětníkem holo-
caustu v Lysé nad Labem s paní učitelkou 
Vyskočilovou a Karáskovou. S  jarem přišly 
na řadu i  sportovní soutěže. Plavecko-bě-
žeckého poháru se s  paní učitelkou Ma-
línskou zúčastnilo deset žáků. Nejlépe se 
umístil Tomáš Martínek (4. místo), Radek 
Veselý (6. místo) a  Katka Horejcová (7. 
místo). V atletických disciplínách jsme jako 

škola skončili na 10. místě z 16 škol. Osla-
vujeme velký úspěch, protože v  krajském 
kole olympiády z  angličtiny zvítězil Jan 
Klicpera z deváté třídy a postoupil do celo-
státního kola, které se konalo v Praze. Tam 
se dostavil s  paní učitelkou Višňovskou. 
Soutěžíme i v jiných oborech, například ve 
výtvarných soutěžích. I  letos jsme zaslali 
své práce do mezinárodní soutěže v psaní 
dopisů. Výsledky zatím neznáme. ■

Poslední akcí byla muzej-
ní noc, kde vystupoval 
dramatický kroužek pod 
vedením paní učitelky 
Salačové s  pohádkou 
O  Koblížkovi. Svěřenci 
paní učitelky Műllerové 
z kroužku Dovedné ruce 
ukázali, že jejich ruce 
jsou skutečně šikovné 
a  prodávali své výrobky 
a  mnoho dalších žáků 
základní školy na mu-
zejní noci vystupovalo 
a  předvedlo své doved-
nosti v  oblasti hudební, 
výtvarné i dramatické.
Školka nezůstala po-
zadu: o  jarních prázd-
ninách sepisovaly paní 
učitelky žádosti o  grant 
na úpravu hřiště na zá-
mecké a  školní zahradě. 
Děti ze školky se fotogra-
fovaly, na kulturní záži-
tek si dokonce zajely do divadla do Prahy, další divadélko přijelo 
za nimi do školky. Svoji šikovnost rozvíjely v dřevíčkové dílničce 
a  čarodějnický slet měly na Zámecké zahradě. Do školky se na 
děti přijela podívat zvláštní návštěva ze psí říše v programu „Dog 
dancing“. Nakonec téměř 20 dětí vyjelo na školku v přírodě do 
Krkonoš s  paní učitelkou Skuhravou, Ptáčkovou a Martinou Cír-
kovskou, kde prožily spoustu nových a nevšedních zážitků. Během 
velikonočních prázdnin i  během ředitelského volna byla školka 
otevřená a  jsme rádi, že jste provoz využili. 15. května se konal 
zápis do mateřské školy a sešlo se nám 54 žádostí. Z toho je 18 
dětí přijato z  loňského roku na polodenní docházku, ale rodiče 
u  zápisu žádají o  celodenní docházku a  ne všichni ji dostanou. 
Do školy nám totiž odejde jen 15 dětí, takže do školky může-
me přijmout už jen 15 nových dětí na polodenní docházku. Sami 
si můžete spočítat, kolika rodičům letos pošleme zamítavé roz-
hodnutí, ale bohužel, školka má omezený počet míst a vzhledem 
k  počtu záchodků a  umyvadel se kapacita školky navýšit nedá. 
Při přijímání budeme postupovat podle kritérií na rok 2013 a děti 
budeme přijímat podle věku, protože to je jediné nediskriminační 
hledisko. Budeme se snažit od hygienické stanice v Nymburce zís-

kat povolení na celodenní docházku ve čtvrté třídě Čmeláčci, ale 
to v případě úspěchu pomůže jen zmíněným patnácti rodičům. 
Ostatním zákonným zástupcům bych ráda vzkázala, aby to ještě 
rok vydrželi, protože příští rok nám do školy odejde mnohem více 
dětí. V některém z minulých článků jsem rodičům doporučovala 
naplánovat si mateřskou dovolenou určitě na tři roky, kdo si ji však 
zařídil na čtyři, byl prozíravý a  udělal dobře. Co se týká prázd-
ninového provozu ve školce, zjišťujeme zájem ze strany rodičů 
a podle předběžných výsledků to vypadá, že otevřeme školku na 
posledních 14 dnů v srpnu. Připomínám, že všichni pedagogičtí 
pracovníci mají dovolenou 40 dní, a  je potřeba, aby si ji vybrali 
během hlavních, vánočních, případně jarních prázdnin, i tak jim 
zbyde ještě týden.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří spolupracují s ve-
dením školy, ať už jsou to aktivní učitelé a  zaměstnanci, snaži-
ví žáci nebo chápající a  spolupracující rodiče. Velkou pochvalu 
a poděkování bych chtěla udělit také těm, kteří bezplatně vedou 
zájmový kroužek s dětmi ze školky či ze školy. Blíží se vysvědčení 
a prázdniny, tak dětem přeji pěkné výsledky a nám všem klidné 
období a hodně sluníčka.  ■ 
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Zahajovací konference

 V  sobotu 9. března 2013 se 
uskutečnil Dětský maškarní bál 
v  tanečním sále U  Kotápišů. 
V  letošním roce nám zpestřil 
program klaun, který zaujal 
nejen děti, ale i  dospělé. Dě-
kujeme všem, kdo pomohl 
“Maminkám dětem” tuto akci 
uspořádat. Děkujeme  za ozvu-
čení akce a za upečení dobrot. 
Akci finančně podpořila Obec 
Přerov nad Labem. Dobrovolné 
vstupné bude použito na uspo-
řádání dalších dětských akci.FO
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Zahajovací konference k projektu „Přírod-
ní vědy spoluprací a rozvojem manuálních 
dovedností“ s  pracovním názvem „Tvo-
říme a  spolupracujeme“ se konala v  naší 
škole dne 22. dubna od 14 hodin. Ředi-
telka školy Mgr.Yveta Hrušková v  úvodu 
konference přivítala vzácné hosty: paní 
starostku Přerova nad Labem RNDr Darinu 
Kocsisovou, Ph.D,  místostarostku Přerova 
n. L. Ing. Irenu Gregárkovou, vedoucí od-
boru školství z městského úřadu v Lysé nad 
Labem PaedDr.Věru Bodnárovou, pana 
starostu města Lysá nad Labem Mgr. Jiří-
ho Havelku, ředitele ZŠ Rožďalovice Mgr. 
Romana Kotláře, paní Marii Sitnou z MěÚ 
Nymburk z odboru školství, paní Ing. Len-
ku Širancovou ze školské rady při ZŠ Přerov 
nad Labem, všechny pedagogické pracov-
níky rožďalovické a přerovské školy.
Prvním bodem konference bylo představe-
ní obou škol svými řediteli. Obě školy jsou 
velice aktivní, zapojují se do grantových 
projektů a  úspěšně je realizují. Dalším bo-
dem dle programu následovalo představení 

již ukončených projektů. Poté paní učitelka 
Mgr. Vlasta Karásková (autorka a  mana-

žerka všech projektů) představila projekt 
„Přírodní vědy spoluprací a  rozvojem ma-
nuálních dovedností“ s pracovním názvem 
„Tvoříme a  spolupracujeme“ v  hodnotě 
více než 2 miliony korun. Zejména proto 
se naše malá škola tohoto projektu účastní 
jako škola partnerská. V závěru konference 
paní ředitelka Hrušková provedla rožďalo-
vické zaměstnance a hosty nově zrekonstru-
ovanou školou. Návštěvníkům se líbily nově 
zařízené třídy a výzdoba školy. ■ 

Projekt: Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností                                   
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0023, ZŠ a MŠ G.A. Lindnera Rožďalovice
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Beseda o odpadních  
vodách a kanalizaci
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Jednoho dne jsem se s paní starostkou obce domluvila, že 
pro žáky uskutečníme besedu o odpadních vodách v rámci 
environmentální výchovy.  Dne 14. května proběhla tato 
beseda na téma odpadní vody a kanalizace. Přednášejícím 
byl  Ing. P. Mrzena, který besedu přizpůsobil věku dětí, 
a použil prezentaci s názornými obrázky a fotografiemi, aby 
posluchače zaujal. Došlo i na záludné dotazy a děti se os-
mělily rychle a přiznávaly se, co všechno jim do záchodové 
mísy omylem upadlo, a dokonce vyprávěly, co tam jejich 
maminka vylévá. V průběhu besedy se dozvěděly, co se do 
mísy zásadně dávat nesmí, aby se potrubí neucpalo. Před-
nášku nakonec odměnily spontánním potleskem. Doufáme, 
že poznatky si odnesou do svého života. Děkuji tímto panu 
Mrzenovi i paní starostce Kocsisové. Pro dospělé se podob-
ná beseda konala na veřejném zasedání o  týden později.  
Fotografie jsou již k dispozici. ■ 

Yveta Hrušková

Žáci 8+9.třídy vyrábí lavičky s paní  
učitelkou Žemberovou a školníkem.
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