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Za krásného letního počasí se občané a návštěvníci Přerova přenesli o sto let nazpátek a byli 
svědky toho, jak tenkrát vypadala slavnost sklizně. Za účasti téměř dvou set nadšenců se 
povedlo připravit bohatý program také na zámku, který nám byl i tento rok díky Českému 
rozhlasu otevřen. FOTO: Tomáš Gregárek

K podzimu patří i pouštění draků a z Přerovské drakiády se stává tradiční podzimní akce pro 
celou rodinu, jíž se účastní desítky návštěvníků. Maminky dětem zorganizovaly i  tu letošní 
a v příštím čísle Přerovských listů se dozvíme, jak drakům ke vzletu přálo počasí. (Foto z archi-
vu) FOTO: Josef Gregárek
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Úvodní slovo starostky

Vážení občané, milí čtenáři,
předkládáme Vám letos již třetí vydání obecního občasníku. Opět 
se dozvíte spoustu zajímavostí o kulturním a společenském životě 
v naší obci, o činnosti zastupitelstva a obecního úřadu, o zásluhách 
našich spoluobčanů, o používání obecních financí a mnoho dalších 
informací. Ráda bych hned tady v úvodu pochválila spoustu lidí - za 
to co dělají pro obec, za to jak se zvýšilo třídění odpadů a podobně, 
ale zjistila jsem, že seznam jmen by byl dlouhý. A tak vznikla nová 
stránka „pochvaly a poděkování“. 
Nejdůležitější projekt tohoto roku je příprava výstavby skupinového 
vodovodu. Zaměstnává mnoho lidí v obci již mnoho měsíců, takže 
ani o prázdninách jsme si někteří nemohli vydechnout a užít léta. 

Ani když jsem odjela s dětmi poměrně daleko na chalupu na Mora-
vu, nepřestala jsem myslet na Přerov nad Labem. Neměla jsem sice 
v ruce počítač nebo mobil pořád a četla například dětem pohád-
ky, ale ani u nich se nedalo zapomenout. V jedné staré moravské 
pohádce nazvané „Utopený úřad“ bylo totiž tolik souvislostí s naší 
obcí, že jsem Vám ji přivezla do Listů. Je to čtení nejen pro děti, ale 
i pro dospělé, kteří sledují dění v obci. Přeji příjemné čtení celých 
Listů! 

Přeji všem občanům, kteří se účastní voleb  
do Poslanecké sněmovny 25. a 26. října 2013 šťastnou volbu.

Darina Kocsisová

Utopený úřad  - 1. část

V jedné dědině měli nového starostu. Když ho zvolili, to bylo slávy! 
A pití, že by z něho naplnil obecní rybník. Starosta pronesl v hospo-
dě sáhodlouhou řeč, ze které si nikdo nic nepamatoval, jen to, že 
by se měla postavit nová pastouška. Stará byla na spadnutí, ale lidé 
stejně brblali, k čemu jim je nová. Obecní rada svorně odhlasovala 
starostův návrh a také to, že se pastouška postaví z obecní roboty. 
Sedláci dají povozy a domkáři vlastní práci.
„Když jsme se tak pěkně shodli, páni sousedé, najdeme pro pas-
toušku místo!“
Starosta jinak nedal, než že hned půjde s obecní radou hledat místo 
pro novou pastoušku. Radním se moc od korbelů nechtělo, ale co 
měli dělat. Jeden za druhým se vlekli za starostou a obešli s ním ce-
lou dědinu, ale místo nenašli. Vrátili se tedy zase do hospody, aby 
se posilnili. Nikdo ze sedláků nechtěl dát ani kousek pole nebo sadu 
a domkáři byli rádi, že se do chalup vešli i s dětmi. V celé dědině se 
pro pastoušku nenašlo místo. Starosta se však nevzdal naděje.
„Víte co, sousedé? Postavíme pastoušku za dědinou v lomu. Kámen 
bude po ruce a pastouška pěkně za větrem.“
To bylo jásotu. Hned se všichni běželi podívat do lomu a  začali 
vyměřovat místo. Napřed starosta, po něm radní. Pěkně krok za 
krokem, aby se nespletli. Ale ať počítali, jak počítali, nemohli se 
dopočítat. Starosta se na ně dopálil.
„Každý šlapete jinak! Musíme měřit všichni stejně, sousedé! Délku 

na lokty a šířku na palce. Seřaďte se za sebou a ti krajní budou za-
tloukat koliky!“
Radní se poslušně seřadili, vyhrnuli rukávy a měřili. Délku na lokty, 
šířku na palce. Zarazili koliky a šli to do hospody zapít.
Druhého dne udělali domkáři základ z  kamene a  sedláci navozili 
trámy, desky a hlínu. Mezi desky napěchovali hlínu a byly stěny. 
Na vrch položili vazbu a krovy. Na krovy přibili laty a na ně pověsili 
došky. Pastouška byla ráz dva pod střechou. Starosta s obecní ra-
dou přišli na obhlídku. Koukají, diví se. Pastouška je bez oken, bez 
dveří. Domkáři museli potom vyhrabat do stěn dvě díry pro okna. 
Hůře bylo s dveřmi.
„Snadná pomoc!“ povídá na to starosta. „Půjčíme si od mlynáře 
mlýnské kolo a pustíme je s kopce do pastoušky. Budou dveře na 
ten šup!“
Mlynář půjčil obecní radě mlýnské kolo a sousedé je dokutáleli na 
kopec. Obecní rada rozhodla, že sám starosta musí kolem zarejdo-
vat tam, kde ty dveře měly být. Pak ho přivázali za pás k mlýnskému 
kolu a pustili ho s kopce k pastoušce.
Mlýnské kolo se valilo, poskakovalo přes kameny a házelo se staros-
tou hned nahoru, hned dolů. Sousedé si pochvalovali, jak mají chyt-
rého starostu, že se nedá kolem předběhnout. A šli pomalu s kopce 
za ním. Cestou našli starostův šátek, potom klobouk a fajfku. Věci 
vzali s sebou. Když došli až k pastoušce, dveře nikde a starosta leží 
za mlýnským kolem. Sousedé ho litovali, jak se nadřel a nechali ho 
odpočívat. Někdo však přišel na to, že starosta nemá hlavu.
Starosta bez hlavy, pastouška bez dveří. Museli do ní lézt oknem. 
Obec měla ještě výdaje s pohřbem a pastouška zůstala opuštěna. 
Nikdo v ní nechtěl bydlet. Na dědině měli stát svatého Jána, proč 
by nemohli mít za dědinou prázdnou pastoušku?
Dědina však potřebovala nového starostu. Obecní rada proseděla 
v hospodě zase mnoho dní a nocí, než zvolila nového. A přitom rad-
ní vypili tolik piva, kolik bývá vody v jarním potoce. Obecní útrata 
byla veliká, ale měli starostu.
A bylo zase co slavit. Pivo teklo proudem a starosta měl dlouhou 
řeč. Nikdo nevěděl, co říkal, jen to, že by dědina měla mít obecní 
studnu. Lidé nebrblali. Mysleli si svoje, protože každý starosta musí 
mít přec na mysli blaho obce. Obecní rada se tedy usnesla, že se 
bude kopat obecní studna a vyhlásila robotu. 

(pokračování hledejte v další části Listů)
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Houbařská sezóna se rozběhla naplno -  v nedalekém Kersku bylo možno 
v září najít velkou raritu „bílé kozáky“.
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Z veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem

Datum, čas: 19. června 2013, od 19:00 do 
20:15 
Místo konání:  školní jídelna
Přítomni:  D. Kocsisová, L. Dvořák, J. Ve-
dral, I .Gregárková 
Omluveni:  K. Višňovská, P. Baumruk. L. Jirouš 
Zapisovatel: E. Cílková
Hosté:  jednání se účastnilo 11 občanů z řad 
veřejnosti
 Hlasování je uváděno v Přerovských listech 
jen v  případě, že nebylo schváleno jedno-
značně.

ZO bere na vědomí:
• rezignaci členky kontrolního výboru 

paní Terezy Franke a ukládá předsedkyni 
kontrolního výboru předložit návrh na 
doplnění nebo revizi počtu členů kont-
rolního výboru do 30. 9. 2013

• zvýšení ceny režie započítané do ceny 
obědů pro tzv. cizí strávníky o 5 Kč (tj. 
dospělé osoby mimo zaměstnance ŠJaV)

• informace o postupu přípravných prací - 
skupinový vodovod 

ZO schvaluje:
• prodloužení termínu pro odevzdání 

dotazníků do 26. 6. 2013 – možno 
odevzdat osobně nebo v  zastoupení 
v  úředních hodinách OÚ nebo pode-
psané se jménem a číslem popisným do 
znovu podání žádosti o dotaci na projekt 
přírodní Zámecké zahrady z OPŽP

• rozpočtové opatření č. 7/2013 s  celko-
vým dopadem na výsledek hospodaření 
ve výši + 435 tis. Kč

Datum, čas:   11. září 2013, od 18:30 do 21:45
Místo konání: školní jídelna

Přítomni:  D. Kocsisová, L. Jirouš, J. Vedral, 
I. Gregárková, I. Zajíček 
Omluveni: L. Dvořák, P. Baumruk
Zapisovatel:  E. Cílková
Hosté:  jednání se účastnilo 28 občanů z řad 
veřejnosti a pozvaný host Mgr. Havelka

ZO schvaluje: 
• změnu zápisu z minulého zasedání zastu-

pitelstva z 19. 6. 2013 na straně 5 a 6 dle 
přílohy

ZO bere na vědomí:
• rezignaci zastupitelky a předsedkyně kon-

trolního výboru Mgr. Kateřiny Višňovské 
a vzdání se mandátu J. Milaniakové

• souhrny z dotazníkového šetření z června
• informace o  stavu projektu a  postupu 

přípravných prací - skupinový vodovod 
• monitorovací zprávu za 1. rok udržitel-

nosti projektu rekonstrukce zdravotního 
střediska a  doplácení obce na provoz 
zdravotního střediska

ZO schvaluje:
• pořádání veřejné sbírky v  Přerovském 

zámku a  jeho okolí dne 14. 9. 2013 
u příležitosti kulturní a společenské akce 
„Dožínky“ za účelem podpory místního 
spolku Dykyta. Vybrané finanční pro-
středky budou využity na nákup noto-
vého materiálu, nákup rekvizit a  nákup 
šitých kostýmů

• uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
obcí Přerov nad Labem a  Městem 
Čelákovice k  zajišťování výkonu činností 
podle zákona o obecní policii

• změnu územního plánu v  Přerově nad 
Labem na pozemku v  katastru nemo-
vitostí parc. č. 71/53 v k. ú. Přerov n. L. 

z  plochy výroby a  skladování – země-
dělské hospodaření na plochu občan-
ského vybavení – sportovní. Změna je 
podmíněna úplnou úhradou nákladů na 
její zpracování a  na mapové podklady 
žadatelem panem Ing. Milošem Špitál-
ským. Jako určeného zastupitele, který se 
podílí spolu s  pořizovatelem na návrhu 
zadání územního plánu, si zastupitelé 
volí místostarostku I. Gregárkovou

• změnu územního plánu v  Přerově nad 
Labem – doplnění podmínek pro využití 

Kalendář akcí

Listopad 2013

• 2.11. Halloween - vyřezávání dýní 
a lampionový průvod v halloweenských 
kostýmech, pořádají Maminky dětem

• 12.11. Počítačové školení pro 
seniory ZDARMA (4 dny). Podrobnější 
informace získáte na OÚ

• 16.11. Posvícenská zábava, pořádá 
Sbor dobrovolných hasičů Přerov nad 
Labem

• 17.11. Posvícení

Prosinec 2013
• 5.12. Mikulášská nadílka na 
Městečku u obecního úřadu

• 15.12. Byla cesta, byla ušla-
paná  – vánoční muzikálová komedie 
pro všechny věkové kategorie. Uvede 
divadlo Studna

• 25.12. Půjdem spolu do Bet-
léma (setkání dětí u jesliček), kostel sv. 
Vojtěcha od 17:00

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.

Zvýšení výdajů - celkem 993 550

Výdaje
a.     oprava nájemního obecního domu č. p. 210 (výměna potrubí ve sklepě, 

oprava koupelny)
38 000

Výdaje
b.     oprava veřejného osvětlení (pojistná událost + oprava kabelové poruchy  

směr Čelákovice)
15 000

Výdaje c.    dopravní značení (nové požadavky na omezení vjezdu nebo rychlosti) 20 000

Výdaje d.   vodovod (výběrová řízení, koordinátor, projektová dokumentace) 700 000

Výdaje e.    výdaje z prodeje nemovitostí 91 000

Výdaje f.     transfer dotace škole (doplatek k projektu „škola informační centrum“) 128 550

Výdaje h.    příspěvek zdravotně postiženému dítěti 1 000

Zvýšení příjmů - celkem 1 628 550

Příjmy g.    zvýšení příjmu obce z DPH a daně z příjmu (promítnutí změny v RUD) 1 300 000

Příjmy f.     transfer dotace škole (doplatek k projektu „škola informační centrum“) 128 550

Celkem dopad na výsledek hospodaření (zvýšení příjmů - zvýšení výdajů) 435 000
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Z veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem

Péče o stromy 
V září proběhla v obci druhá etapa prořezávání stromů. I v letošním 
roce byly odstraněny především větve v havarijním stavu, ale došlo 

i na výchovný řez líp u skanzenu. Práci pro-
váděla odborná firma vybavená na pohyb 
ve vysokých korunách stromů. Nedopatře-
ním přitom došlo k  pádu větve mezi drá-
ty nízkého napětí a  výpadku elektrického 
proudu v části obce. Obecní úřad neprodle-
ně objednal nápravu a  ještě dodatečně se 
občanům tímto omlouvá.
Obecní úřad přistoupí k  pokácení jedné 
lípy v  aleji mezi obecním úřadem a  koste-
lem (první lípa u vrat rodiny Kratochvílové). 
V bezprostřední  blízkosti této lípy je kanál 
a  v  minulosti byly poškozeny kořeny, lípa 
nemá terminál, který musel být v minulém 
roce odstraněn z  důvodu nebezpečí odlo-
mení suchého pahýlu.
Pokácením stromu bez perspektivního růstu 
vznikne prostor pro vysazení nové lípy a do 
prázdného prostoru v  této aleji vysadíme 
ještě druhou lípu.

Opravené místní komunikace
Po více než roční odmlce byly letos opět opravovány místní komuni-

ploch pro lokalitu BV16, do doplňující 
prostorové regulace: max. kapacita 1 
stavba na pozemku (charakter stavby – 1 
rodinný dům nebo polovina dvojdomku). 
Změna je podmíněna částečnou úhradou 
nákladů ve výši 3 tis. Kč na její zpracování 
žadatelem panem Josefem Šenkýřem. 
Jako určeného zastupitele, který se podílí 
spolu s pořizovatelem na návrhu zadání 
územního plánu, si zastupitelé volí mís-
tostarostku I. Gregárkovou

• hřbitovní poplatky na rok 2014-2023 
ve výši 167 Kč pro jedno hrobové místo 
a 217 Kč pro dvojhrob. Pro ostatní nety-
pické velikosti bude poplatek odvozen 
adekvátně výše uvedeným poplatkům

hlasování:  
PRO  D. Kocsisová, L. Jirouš, J. Vedral, I. 
Zajíček, PROTI  I. Gregárková, ZDRŽEL SE  0

• rozpočtový výhled na roky 2014–2016 
s  celkovým dopadem na výsledek hos-
podaření ve výši 32,6 mil. Kč vč. vyřízení 
a čerpání úvěru až do výše 26 mil. Kč

• schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013 
s celkovým dopadem na výsledek hospo-
daření ve výši – 1 555 954 Kč

￼ ￼

Zvýšení výdajů - celkem 1 681 000

Výdaje a.    údržba nájemního obecního domu č.p. 210 35 000

Výdaje a.    údržba OÚ 16 000

Výdaje
b.     základní škola – zvýšení příspěvku na provoz, údržba budovy,  

monitorovací zpráva
173 000

Výdaje c.    územní plán – zpracování změn 30 000

Výdaje d.   veřejný rozhlas – rekonstrukce 370 000

Výdaje e.    dešťová kanalizace – čištění, údržba 600 000

Výdaje f.     rybník – oprava 300 000

Výdaje g.    vakuová kanalizace a ČOV – údržba a investice 100 000

Výdaje h.    vodovod – právní pomoc při přípravě smlouvy s Mikroregionem Polabí 50 000

Výdaje příspěvek na dožínky 7 000

Zvýšení příjmů – celkem 125 046

Příjmy vratka za plyn – knihovna 3 580

Příjmy vratka za el. energii - bývalé dětské středisko 24 466

Příjmy sponzorské dary na dožínky 6 000

Příjmy prodej pozemku 23 000

Příjmy prodej nemovitosti 68 000

Celkem dopad na výsledek hospodaření (zvýšení příjmů - zvýšení výdajů) -1 555 954

Krátké zprávy z obce  
a obecního úřadu
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Krátké zprávy z obce  
a obecního úřadu

kace. Opravy začaly na jaře nejprve opravou v ulici Na Pískách, která 
byla v kritickém stavu. Jednalo se o provizorní opravu s ohledem na 
projekt vodovodu a projekt uložení kabelů nízkého napětí ze vzdu-
chu do země. Teprve pak následovaly opravy výtluk na dalších mís-
tech v obci. Původně měly být ostatní opravy hotové v červnu, ale 
s ohledem na složitou spolupráci s ÚSK Mochov se opravy protáhly. 
V září poslední část letošních oprav provedla jiná firma. Opravovalo 
se na mnoha místech v obci, např. Haltýře, ke hřišti, před skanze-
nem, v ulici od obecního úřadu k zemědělským podnikům, chodník 
před obchodem, tzv. pivní stezka, cesta kolem restaurace za obchod, 
odbočka k bytovkám u pošty a další. Na výspravy cest a chodníků 
bylo použito mnoho tun materiálu a tři různé metody. Většina míst 
byla tedy vyspravena a vyrovnána, přesto ještě i nyní najdete místa, 
která si zaslouží opravy. Ty budou pokračovat zase na jaře v míře, 
která bude záviset na projektu vodovodu.

Veřejný místní rozhlas
Velká část obce neslyší hlášení místním rozhlasem. Proč? V současné 
době je provozován v obci drátový rozhlas, který se ovládá z počí-
tače obecního úřadu. Zprávy se dají namluvit dopředu a následně 
obsluhou pouštět dle potřeby. Reproduktory jsou po obci propojeny 
vodiči, které jsou převážně taženy v zemi. Tím vznikají velké ztráty, 
a tudíž ve vzdálenějších místech od ústředny je rozhlas téměř neslyši-
telný a tedy nefunkční. V některých místech jsou vodiče zcela přeru-
šené a oprava by byla nákladná. Z tohoto důvodu je nutné zabývat 
se rekonstrukcí veřejného rozhlasu. Existují dvě možná řešení. První 
a nákladnější varianta je instalace nového bezdrátového rozhlasu po 
celé obci. Druhým řešením je postupný přechod na bezdrátový roz-
hlas, a sice ve více etapách. To znamená ozvučení části obce, ve kte-
ré je rozhlas ve špatném stavu, bezdrátovým rozhlasem a propojení 
se současným drátovým systémem tam, kde rozhlas ještě postačuje. 
V další etapě pak následuje instalace bezdrátového rozhlasu do zbý-
vající části obce. Obecní úřad hledá řešení, finanční 
prostředky na rekonstrukci již zastupitelstvo schvá-
lilo.

dešťová kanalizace
V obci je rozsáhlá síť dešťové kanalizace, která čítá 
přibližně 4000 metrů potrubí a 200 vpustí. Pročiš-
tění celé délky dešťové kanalizace bylo provedeno 
před pěti lety. Řada potrubí je po pěti letech opět 
zanesena z důvodu splavování nečistot z komuni-
kace a jejího okolí. Částečným řešením je instalace 
sběrných košů, které zachycují větší nečistoty a ne-
dochází k tak rychlému zanesení celého potrubí. Při 
řešení havarijních stavů v tomto roce, kdy se vyčistil 
pouze krátký úsek, bylo zjištěno, že je nutné pročis-
tit celou délku potrubí včetně vpustí. Toto částečné 
čištění není plně efektivní, neboť je vyčištěna pouze 
malá část, na kterou navazuje část další, která je té-
měř ucpaná. Pročištění celé délky dešťové kanaliza-
ce a instalace sběrných košů je značnou položkou 
v rozpočtovém opatření schváleném na posledním 
veřejném zasedáno zastupitelstva. V současné době se připravuje vý-
zva na veřejnou zakázku „Čištění a oprava dešťové kanalizace“. 

Veřejné osvětlení
V letošním roce proběhlo již několik etap oprav veřejného osvětlení. 

Musíme zdůraznit, že se opravuje po etapách, tedy až je nahlášeno 
více poruch jednotlivých lamp. Z ekonomických důvodů nemůžeme 
kvůli každé závadě volat servisní firmu samostatně. Pokud například 
v měsíci červenci nesvítí i několik lamp, není tím ohrožena bezpeč-
nost ve večerních hodinách. Samozřejmě pokud nesvítí polovina 
obce najednou, hledá obecní úřad řešení neodkladně, tedy pokud 
o závadě ví. Na webových stránkách obce bylo v září zveřejněno te-
lefonní číslo zastupitele, který spolupracuje s  obecním úřadem při 
odstraňování poruch. Občané mohou hlásit závady na obecní úřad 
nebo J. Vedralovi. Kromě průběžných oprav kabelového spojení, vý-
měny zdrojů a dalších oprav byla také vyměněna lampa na konci 
obce směrem na Mochov. K  jejímu velkému poničení došlo v dů-
sledku ulomení větve při bouři, a proto její opravu hradila pojišťovna. 
Nová lampa veřejného osvětlení byla lépe situována, aby byla lepší 
viditelnost na komunikaci i ven z obce. Snad to nyní ve zkracujících 
se dnech ocení občané, kteří chodí na autobus na rozcestí.

Schůzka představitelů obce a podnikatelů
Dne 10. července byla několika způsoby zveřejněna pozvánka na 
setkání podnikatelů s představiteli obce. Zároveň několika desítkám 
potenciálních účastníků byla doručena také v obálce. Účastnit setkání 
se mohly všechny fyzické a právnické osoby se sídlem nebo provo-
zovnou v Přerově nad Labem. Zájem projevili čtyři, účastnit se nako-
nec mohl jen zástupce Školek Montano. V pondělí 5. srpna se tedy 
v malé skupině diskutovalo o vodovodu, reklamě, místních komuni-
kacích, třídění odpadů a u všech témat se potvrdilo, že spolupráce 
s obcí může být oboustranně výhodná. Pro dodatečný zájem se bude 
setkání opakovat pravděpodobně v zimních měsících.

Socha Panny marie na Plácku
Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje přiznal obci dne 
19. března 2012 dotaci na opravu sochy Panny Marie na Plácku ve 

Starém Přerově. V průběhu roku 2012 započaly restaurátorské práce 
na této soše akademickým sochařem a restaurátorem Janem Krací-
kem. Práce byla dokončena počátkem roku 2013. Z  fondu kultury 
a obnovy památek byla obci vyplacena celková dotace ve výši 74 
670 korun. Finanční účast obce na této akci činila 3 930 korun. Cel-
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Krátké zprávy z obce  
a obecního úřadu

kové náklady na realizaci tak činily 78 600 korun. Obecní úřad děkuje 
Haně Veselé za spolupráci při vyřízení a proplacení této dotace.

Právní služby
Obecní úřad připomíná občanům, že mají možnost právní konzul-
tace každou 3. středu v měsíci v odpoledních úředních hodinách na 
obecním úřadě. Doporučujeme zájemcům, aby si předem rezervova-
li prostor a dohodli přesný čas své konzultace.

Katastrální hranice podél Labe
Obecní zastupitelstvo od jara tohoto roku projednává z podnětu za-
stupitele z Lysé nad Labem a europoslance H. Fajmona změny katast-
rální hranice obce Přerov nad Labem a města Lysá nad Labem (Litol). 
Jedná se především o  zjednodušení, respektive narovnání hranice 
podél toku Labe, aby obec Přerov nad Labem neměla své katastrál-
ní území na pravém břehu řeky a naopak aby na levém břehu řeky 
nebyly nesouvislé výběžky katastru Lysá nad Labem. Po několika jed-
náních v zastupitelstvech bylo nalezeno řešení s rovnocennou výmě-
nou pozemků pro obě strany. V září dostal návrh grafickou podobu 
a v  říjnu by mělo proběhnout projednání v obou zastupitelstvech. 
Vlastnické vztahy k pozemkům, které se nacházejí v území navrže-
ném k výměně, tímto nebudou nijak dotčeny.

Hřbitovní poplatky a smlouvy na dalších 10 let
V  prosinci 2013 končí desetileté pronájmy hřbitovních míst. Pro 
pronájem od ledna 2014 je potřeba mít uzavřenou novou smlouvu. 

Obecní úřad smlouvy připravuje a bude dosavadní nájemce informo-
vat včas o postupu uzavírání nových smluv. Zastupitelstvo na svém 
zářijovém zasedání schválilo, že základní poplatek za jedno hrobové 
místo bude na dalších deset let 167 korun za rok, za dvojhrob 217 
korun.

Pilotní projekt zasílání SmS a SSmS
Obecní úřad rozesílá informace e-mailem, uveřejňuje je na papíru na 
vývěskách v obci a elektronicky na webových stránkách obce, hlásí 
rozhlasem. Poslední způsob ovšem vzhledem ke stavu místního roz-
hlasu slouží jen malé části obce, první způsoby nejsou dostatečně 
rychlé a účinné v případech jako je povodňové riziko, havarijní stav 
kanalizace, náhlé výpadky elektřiny a podobně. Proto obecní úřad při-

pravil pilotní projekt rozesílání krátkých zpráv do mobilních telefonů. 
Aby to obec nestálo moc peněz a přitom přineslo potřebný užitek, 
budou v následujících 11 měsících testovány dva nové způsoby ro-
zesílání zpráv. 1) obyčejné SMS zprávy pro jednoho zástupce domu, 
případně bytu, který pak bude informovat ostatní, 2) tzv. SSMS zprá-
vy chytrých telefonů pro neomezený počet zájemců pomocí volně 
dostupné aplikace. Více na dalších stránkách a na webu obce.

Hledáme psa, hledáme majitele
Obecní úřad je docela pravidelně zaměstnáván také tím, že pomáhá 
hledat něčího čtyřnohého miláčka nebo naopak majitele nějakého 
nalezence, který bohužel nemluví, někdy štěká a někdy i kouše. Tak-
že je s  tím spojeno spousta starostí, smutku, pláče a někdy nako-
nec také šťastných shledání nebo případně i pokut. Ušetřit všechny 
těchto starostí pomůže pořízení čipu a registrace v centrální eviden-
ci zvířat a věcí ČR. Jednotlivce stojí jednorázový poplatek přibližně 
240 Kč za jeden mikročip.  Více informací se dozvíte například na  
www.identifikace.cz.

Územní plán
Územní plán v obci je platný od počátku roku 2011. Předtím se při-
pravoval mnoho let v několika etapách. Od jeho schválení přihlíží 
obecní úřad v obci i stavební úřad v Lysé nad Labem při svých vyjá-
dřeních k tomu, co v jednotlivých lokalitách územní plán dovoluje. 
Občané mají možnost do územního plánu nahlédnout na obecním 
úřadě nebo webových stránkách. Pravidelné revize územního plánu 

jsou vyžadovány vždy po čtyřech letech. První tako-
vá revize nastane po dalších komunálních volbách 
v  roce 2014. Řešit ji tedy bude další zastupitelstvo 
obce. Protože je to ještě relativně daleko, zabývalo 
se zastupitelstvo v  tomto roce několika požadavky 
na změnu územního plánu. Většině bylo vyhověno 
a  zpracovatel územního plánu pracuje na realizaci 
těchto změn. Je to proces celkově náročný a velmi 
zdlouhavý, proto další změny budou projednávány 
pravděpodobně až při revizi na konci příštího roku.

Staré kotle na tuhá paliva
Mnoho domácností musí do devíti let vyměnit kotel 
na tuhá paliva, jelikož nebude splňovat emisní limity 
určené zákonem o ochraně ovzduší. Majitelé starších 
kotlů se musí také připravit na výdaje spojené s jejich 
pravidelnými revizemi.
Novela, kterou parlament schválil už loni, se dotkne 
především starších rodinných domů.

Novela zákona o ochraně ovzduší zavedla také povinné revize kot-
lů na tuhá paliva. Jejich vlastníci je budou muset podstoupit každé 
dva roky. První revize by si měli nechat udělat nejpozději do roku 
2016 pod hrozbou pokuty až 20 tisíc korun. Mnoho domácností si 
však bude muset do září 2022 pořídit kotel úplně nový.
Povinnost výměny kotlů na tuhá paliva se týká veškerých spalovacích 
zdrojů, které nebudou splňovat emisní limity a mají tepelný příkon 
od 10 kW do 300 kW, ať jsou umístěny kdekoliv, tedy v domě nebo 
třeba i v chatě. ■

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

obecni.urad@prerovnl.cz
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Čertovský povoz s pekelným ohněm  
bude zase letos projíždět Přerovem

Stalo se již tradicí, že se 5. prosince po 
setmění začne Přerovem nad Labem 
ozývat známá a  charakteristická hudba 

doprovázená řinčením řetězů a  zvonů, 
protože obcí projíždí Čertovský povoz 
s  pekelným ohněm a  čerty, Mikulášem 

a anděly. K některým dětem zavítají domů, 
hodným dětem předají nadílku, zlobivé 
trošku poškádlí a  uzavřou smlouvu o  po-

lepšení, kterou děti stvrdí podpisem 
v Knize hříchů. Asi se budou divit, co 
o nich čerti všechno ví…
Letos se na malou chvíli zastaví i  na 
Městečku, kde si budou moci větší děti 
s čerty zahrát karty o nadílku a ty men-
ší zase povědět básničku, aby potěšily 
Mikuláše s  andělem. Děti i  dospěláci 
se pak mohou těšit na vyvrcholení celé 
akce, na pekelný ohňostroj, který spo-
lečně s  balíčky zajistí Maminky dětem 
za finanční podpory obecního úřadu.
Rodiče, kteří by rádi pozvali pekelnou 
partu s andělem a Mikulášem domů, si 
je mohou objednat. Spojení na Lucife-
ra najdou v  letáčku. K hodným dětem 
může přijít třeba jen anděl s  Mikulá-
šem, aby se moc nebály. Na čerty se 
mohou podívat z okna a třeba jim jen 
zamávat. U  zlobivých ale čerti chybět 
jistě nebudou.
Tak nezapomeňte 5. prosince napínat 
uši a  vyhlížet Čertovský povoz pekel-
ným ohněm. Třeba zastaví i před Vaším 
domem! ■

Toto je vize projektu výstavby skupinového vodovodu, který je nyní 
klíčovým projektem pro naši obec a  svazek obcí Mikroregion Po-
labí, a na který přislíbil SFŽP poskytnutí dotace z programu OPŽP. 
Je tato vize reálná? Termín z nadpisu pro naplnění kritéria je dán 

a  je jen minimální šance, že by mohl být prodloužen. Kritérium 
90% připojených osob je monitorovací kritérium, jehož nedodrže-
ní se musí důkladně zdůvodnit. Toto jsou čerstvé informace, které 
představitelé obce získali postupně až během září 2013. Výsledky 
dotazníkového šetření v  červnu nedávají zastupitelům jistotu, že 
kritérium je splnitelné a proto zvažují uspořádání referenda. A po-
kud jde o termín? Ještě jsme nezačali stavět a nezačneme dříve než 
na jaře 2014. Svazek obcí musí udělat vše proto, aby se začalo do 
prázdnin příštího roku, jinak již přiznaná dotace nebude. Její čerpá-
ní je ohroženo již nyní, ale představitelům svazku obcí se podařilo 
dojednat prodloužení termínu pro podepsání smlouvy o poskytnu-
tí dotace. Tedy zatím alespoň ústně. O prázdninách 2014 se tedy, 
doufejme, bude stavět. Do konce prázdnin 2015 musí být postave-
no, abychom stihli proplatit poslední fakturu za stavbu u SFŽP. Do 
konce roku 2015 by pak mělo být také zkolaudováno a tři měsíce 
nato připojen předpokládaný počet osob. Tedy celkem 2 150 v ob-
cích Přerov nad Labem, Semice a Bříství. V takové situaci se projekt 
nyní nachází, přestože zastupitelstvo obce i obecní úřad vynaložili 
od počátku tohoto roku mnoho úsilí za zdárný průběh projektu. 
Není to ovšem jen projekt naší obce, je to projekt skupinového 
vodovodu, o kterém rozhoduje 10 starostů. ■

Helena Vlčková

darina Kocsisová

Na vědomost se dává, že 5. prosince 2013 
se budou po Přerově n/L. po setmění již počtvrté prohánět

MikuLáš, aNděLé a čertiska
tradičně je budete moci vidět na čertovském povozu s pekelným ohněm.

spojení k Luciferovi (s možností objednání domů),  
tel:603 583 570 (Hana kratochvílová), e-mail: hel.vlckova@seznam.cz

Jaro 2016 = téměř 1000 připojených 
občanů k vodovodu v naší obci

Ani během léta si finanční výbor při zastupitelstvu obce neudělal přestávku – 
projekt vodovodu je nejdůležitější téma každé schůze výboru v tomto roce.
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Pochvaly a poděkování

Tato stránka je věnována různým akcím a činnostem v obci z pohledu účasti a zapojení občanů. Stejně jako 
jsme v  jarním vydání Listů děkovali zejména účastníkům jarních brigád, je na místě nyní poděkovat za 
několik zejména letních aktivit.

Vodovod – zapojení občanů do přípravy
Hlavní téma letošního roku v obci je příprava výstavby skupinového 
vodovodu. Přípravné práce se zintenzivnily díky lednovému příslibu 
dotace ze Státního fondu životního prostředí. Projekt je pro obec 
velmi významný z mnoha pohledů, a proto je právě přípravná fáze 
velmi důležitá po budoucí úspěšný průběh a  výsledek. A  proto je 
také skvělé, že se do přípravných prací zapojuje kromě představitelek 
obce mnoho místních obyvatel – zastupitelé J. Vedral, L. Jirouš a L. 
Dvořák (před svou rezignací na jaře také K. Višňovská), členové fi-
nančního výboru – A. Bakošová, M. Špitálský, J. Kratochvíl, I. Zajíček 
(nyní i  jako zastupitel), zaměstnanci obecního úřadu – J. Slovák, E. 
Cílková, J. Mrázková. Velmi potěšující je, že se do projektu poda-
řilo zapojit i další občany, zejména při připomínkování dokumentů 
– poděkování za aktivní připomínkování patří zejména V. Havránkovi 
a M. Tomáškovi.

Třídění odpadu a sběr starého papíru – chválíme 
všechny, některé jmenovitě 
Pochvala za třídění odpadu patří mnoha občanům, které ani neumí-
me vyjmenovat. Množství vytříděného odpadu se během několika 
málo měsíců zvedlo mnohonásobně. Děkujeme těm, kteří třídí již 
dlouho, i těm, kteří začali v letošním roce. Třídění odpadu organizuje 
nejen obecní úřad, ale aktivní roli hraje již mnoho let také základní 
škola. V letošním roce se podařilo ještě více propojit spolupráci obce 
a školy ve sběru papíru a plastů. Výsledky školy ve sběru papíru se od 
letošního roku přičítají do celkových výsledků obce v systému EKO-
KOM. A to znamená peníze navíc pro obec. O první tyto prostředky 
navíc se obec obratem podělila s těmi, kdo na výsledcích ve sběru 
papíru měli největší zásluhu. Proto na vyhlašování výsledků ve škole 
26. června přinesla starostka zdravou a sladkou odměnu pro deset 
nejlepších sběračů školy a školky za uplynulý školní rok. S. Zenkerto-
va, P. Kratochvíl, P. Veselý, P. Brož, T. Veselý, K. Horejcová, M. Horvá-
th, F. Píša, R. Veselý si mohli vybrat dle vlastního uvážení multivitamí-
nové bonbóny z lékárny. Desátý nejlepší sběrač byl z mateřské školy. 
A tak multivitamínovou odměnu dostal druhý den také F. Kotrbáček. 
Jak před všemi dětmi ve školce prozradil, papír pro něj sbírá hlavně 
děda. Poděkování si zaslouží určitě také paní učitelka Mullerová, kte-
rá sběr organizuje, a pan školník Jiří Vedral, který ji s tím 
vydatně pomáhá. 

reprezentace školy
Zřizovatel školy podporuje finančně i  jinak nejen pro-
voz školy, ale sleduje i její výsledky a úspěchy. A dobré 
výsledky školy závisí právě na dobrých výsledcích jed-
notlivců, protože úspěchy dětí jsou i úspěchem rodičů 
a učitelů.  Umístění jednotlivců v soutěžích dělá dobré 
jméno škole i celé obci. Proto představitelky obce 28. 
června při loučení se žáky 9. třídy zvlášť ocenily výsled-
ky nejlepšího žáka na základě doporučení ředitelky ško-
ly. Snaha je důležitá, ale i žáci se musí připravovat na 
to, že teprve mimořádné výsledky přinášejí mimořádné 
odměny.  Janu Klicperovi byla udělena pochvala a po-
děkování za vzorné výsledky a reprezentaci školy v sou-

těžích. Jako ohodnocení od obce získal také malou finanční odměnu, 
která spočívala v poukazu na nákup knih v hodnotě 500 korun.

dotazníkové šetření v červnu
Za účast v dotazníkovém šetření v  červnu patří poděkování všem, 
kteří vyplnili a  odevzdali dotazník. Vyjmenovat těch více než 250 
osob tady nelze. Tři z těchto účastníků, kteří měli štěstí při losování 
po otevření „volební“ urny, již jako poděkování dostali poukaz na 
slíbenou odměnu ve výši 500 korun. Zvláštní poděkování pak patří 
těm, které se podílely na zdárné přípravě, průběhu a vyhodnocení 
dotazníkového šetření v březnu – září 2013: D. Matějčková, H. Do-
valilová, B. Zbyňová, M. Kadeřávková, J. Mrázková, I. Gregárková, I. 
Svobodová, H. Veselá, E. Cílková a D. Kocsisová. Celkově dotazníko-
vému šetření věnovali představitelé obce, zaměstnanci OÚ a dobro-
volníci více než 100 hodin.

městečko Open air v červnu a dožínky v září
Kulturní a společenské akce oživí obec viditelně sice jen na jeden den, 
ale starosti s přípravou a radosti z nevšedního zážitku zpestří mnoho 
dnů před i po akci. A to nejen organizátorům, ale i mnoha dobrovol-
níkům, kteří se pro pobavení jiných převlékli do dobových kostýmů 
a  ve slunečné dny vylákali ze svých domovů stovky občanů obce 
a návštěvníků z okolí. Při obou akcích bylo účastníků tolik, že by jejich 
seznam byl velmi dlouhý. Poděkování za organizaci a uspořádání pa-
tří zejména Dykytě a J. Benešovi v případě červnového Městečka a I.
Gregárkové a A. Bakošové za dožínky v září. Nebudeme tedy uvádět 
další jména, protože by navíc hrozilo riziko, že na někoho zapome-
neme. Poděkování určitě patří také Českému rozhlasu za zapůjčení 
zámku, Polabskému muzeu za spolupráci skanzenu a sponzorům do-
žínek, kteří se na výzvu představitelek obce zveřejněnou 10. červen-
ce rozhodli podpořit darem pořádání dožínkových slavností – školky 
Montano, pan Srogončík a třetí dárce, který si nepřeje být jmenován. 
Podrobnosti o akcích najdete na jiných místech tohoto vydání.

Hasiči
Hasiči si zaslouží pochvalu nejen za to, jak velkolepou oslavu uspořá-
dali 15. června u příležitosti 120. výročí založení sboru dobrovolných 
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Pochvaly a poděkování

hasičů v naší obci, ale za to, co všechno v obci a pro obec dělají. 
A takovou pochvalu si vyslechli ti, kterých se týká, osobně od starost-
ky při slavnostním zahájení oslav v  sobotu dopoledne. Nebudeme 
uvádět jména členů SDH, kteří si pochvalu zaslouží, protože by opět 
byl seznam dlouhý a určitě ne úplný. Připomeňme si alespoň, za co 
všechno si hasiči pochvalu zaslouží: Je to velká skupina lidí různého 
věku a pohlaví, kteří umí a jsou ochotni pomáhat. Zasahují u požárů 
(Mochovské mrazírny 12/2012), pomáhají při povodních (6/2013), 
odstraňují spadlé stromy, pomáhají při dopravních nehodách, řeší 
zatopené sklepy a  studny, odstraňují rampouchy na škole. Když 
zrovna nezasahují nebo nepomáhají, tak se připravují, školí, schůzují 
(valná hromada 1. 2.), provádí zkoušky prostředků jednotky, udržují 
techniku a hasičskou zbrojnici. Jejich činnost navíc přesahuje hasič-
ské povinnosti – pomáhají při brigádách (jarní úklid, školní zahrada), 
účastní se v kostýmech kulturních a  společenských akcí, organizují 
zábavy pro veřejnost, zastřešují tradiční „pálení čarodějnic“. Ještěže 
je v obci máme!

Hlášení závad
Možná Vám bude připadat podivné, proč děkujeme také lidem, kteří 
hlásí na obecní úřad poruchu na veřejném osvětlení nebo že nejde 
proud nebo že se někde potuluje podezřelý pes. Vždyť jen telefonem 
zavolali.  Jak se stále ukazuje, není samozřejmostí, že se někdo ozve 

přímo těm, kteří to mohou vyřešit.  Postěžovat si sousedovi nebo si jen 
tak zanadávat je většinou jednodušší. Potvrdilo se to v září, když v po-
lovině obce nesvítilo veřejné osvětlení.  Nesvítilo několik dní, respekti-
ve večerů a nocí. Starostka, zastupitelé a pracovníci úřadu, kteří v této 
části bydlí, nebyli doma, nebo prostě dorazili domů za světla. Prostě 
nevěděli, že mají něco opravovat a přitom by oprava byla velmi rychlá. 
Ti, co si toho všimli, nezavolali. Tedy až po několika dnech to jedné 
rodině připadalo divné a ozvali se. Náprava byla sjednána do hodiny.

Sloupek před školou
Na závěr kapitoly připojíme jedno netradiční poděkování neznámé-
mu „pachateli“. V minulém čísle Listů jsme na stránce 5 uvedli foto-
grafii ohnutého sloupku před školou. Snad se Vám vybaví dva červe-
nobílé sloupky, které byly na jaře tohoto roku umístěny před školou. 
Byly tam dány jako provizorní řešení proto, aby bránily parkování aut 
v místě nejčastějšího přecházení školáků do doby, než bude dořešen 
bezpečnější přechod.  V bezpečí nebyly ani sloupky, když nejprve 
neznámý pachatel čerstvě zabetonované sloupky ukradl hned první 
den. Ty další sloupky, které už stihly „zatvrdnout“ a nezmizet, poz-
ději ohnul náraz neznámého auta. Ohnutý sloupek tam byl mnoho 
týdnů až do 6. června. Hned další den po vydání minulých Listů 
s onou fotografií někdo sloupek narovnal. Nevíme kdo, ale v každém 
případě děkujeme. ■

darina Kocsisová
Zastupitelstvo obce

V minulých listech jsme si vysvětlovali, kdo 
tvoří obecní úřad a co jednotliví zaměstnan-
ci dělají. Mohli jste se seznámit jak s řadou 
administrativních činností, tak s  tím, co 
všechno se dělá v terénu. Na obrázku, který 
opakujeme i nyní, bylo vidět, že nad obec-
ním úřadem bdí starosta spolu s místosta-
rostou a že jejich „šéfem“ je celé zastupitel-
stvo. Kdo ho tvoří? Znáte své zastupitele? 
Víte, v čem spočívá jejich práce?

V  dnešním článku budou uvedena jména 
všech zastupitelů, kteří byli nebo jsou v za-
stupitelstvu v  tomto volebním období a  je 
dán prostor pro jejich komentáře. Odpo-
vědi na některé otázky je možno porovnat 
s  předvolebními prohlášeními uvedenými 
ve Zpravodaji 2/2010, kde se prezentovali 
za KDU-ČSL Miroslava Trbušková a Kateři-
na Višňovská, za ODS Irena Gregárková , 
za uskupení Přerov nad Labem 2010 Petr 

Baumruk, Darina Kocsisová a Luděk Dvořák 
a za TOP 09 Jaroslav Vedral. Ostatní kandi-
dáti ve Zpravodaji v roce 2010 prostor ne-
dostali, protože s otázkami byli osloveni jen 
kandidáti na prvních třech místech z kandi-
dátních listin. Praxe však ukázala, že u dvou 
ze čtyř kandidátních listin se do zastupitel-
stva hned nebo později dostali kandidáti ze 
4. či 5. místa. 
Působení členů zastupitelstva obce sestá-
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vá z  řady různých činností. Tou hlavní je 
podílet se na rozhodování o dění, podobě 
a  směřování obce. Aby mohli zastupitelé 
dobře rozhodovat na veřejných zasedáních 
zastupitelstva (zpravidla 1 x měsíčně ve 
středu večer ve školní jídelně), musí mít do-
statek informací. K tomu slouží jak pracovní 
porady na obecním úřadě, tak podklady 
k  projednávání. Pracovní porady se konají 
pravidelně každý týden střídavě ráno (8:00–
9:30) a večer (17:00–19:00), aby měli mož-
nost se účastnit všichni zastupitelé s  ohle-
dem na jejich pracovní, rodinný a  osobní 
život. Mnohé podklady k projednávání jsou 
od počátku tohoto roku před veřejným za-
sedáním zastupitelstva zveřejňovány na we-

bových stránkách obce, takže jsou předem 
dostupné jak zastupitelům obce, tak široké 
veřejnosti. Škála projednávaných záležitostí 
je široká, což je vidět z programů veřejné-
ho zasedání. Řeší se majetkové záležitos-
ti (například pozemky), financování letos 
i  v  dalších letech, investiční akce jako na-
příklad příprava projektu vodovodu, údržba 
a oprava infrastruktury (kanalizace vakuová 
i dešťová, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, 
komunikace), školství, společenský život 
v obci a mnoho dalších. 

Pro tento článek do Listů byly býva-
lým i současným zastupitelům ve vo-
lebním období 2010-2014 položeny 
tyto otázky:
1. Členství v politické straně při volbách 

v roce 2010 a nyní?
2. Změnilo členství v  zastupitelstvu váš 

život?
3. Kolik hodin měsíčně věnujete svému 

působení v zastupitelstvu a jak?
4. Co vám přineslo vaše zvolení do zastu-

pitelstva pozitivního?
5. Šli byste do toho znovu?

Zastupitelstvo obce tvoří 7 členů. S  ohle-
dem na několik rezignací je následující se-

znam delší. Otázky byly položeny všem dále 
uvedeným, odpovědi předalo pět součas-
ných zastupitelů.

Petr Baumruk
V zastupitelstvu od podzimu 2007. Do října 
2012 vykonával funkci uvolněného starosty, 
31. října rezignoval na funkci. V zastupitel-
stvu zůstal, na činnosti zastupitelstva se však 
téměř nepodílí. 

1. Nejsem členem žádné  politické strany. 
Pro účely sestavení kandidátky pro vol-
by do zastupitelstva obce jsem sestavil 
Sdružení nezávislých kandidátů Přerov 
2010. Sdružení fungovalo na základě 
společného programu, který jsme vyhlásili 
a na jehož základě nám občané dali svou 
důvěru. Dva zvolení zastupitelé porušili 
dohodu, přiklonili se k  zastupitelům za 
ODS a TOP 09. Zbývající členové zůstali 
v sdružení nezávislých kandidátů.

2. Nevím, v  jakém směru se jedná o  změ-
nu v  mém životě. Nevykonávám funkci 
starosty, jsem i  nadále členem zastupi-
telstva. I  nadále naslouchám občanům 
v jejich problémech. 

3. V současné době se věnuji práci v zastu-
pitelstvu pasivně. Podle programu porad 
a  veřejných zasedání se rozhoduji, zda 
se zúčastním zasedání. Porady konané 
v dopoledních hodinách od 8:00 jsou pro 
mne nedostupné. Projednávané problémy 
nejsou většinou takové povahy, aby bylo 
nutné trávit na schůzi čas. Navíc jsem 
většinou k  zastupitelstvu v  opozici, ne-
souhlasím s jejich názory, a proto nemám 
možnost rozhodovat. Čas věnovaný práci 
pro obec není možné měřit. Je to každo-
denní styk s občany a jejich problémy.

4. Nebyl jsem zvolen do zastupitelstva obce 
pro svůj prospěch. Počítal jsem se službou 
občanům bez ohledu na čas a osobní po-
hodlí. Většinou mi občané dávají najevo, 
že si mé práce váží a to je pro mne nej-
větší odměnou.

5. Svého kroku nelituji, podařilo se i  přesto, 
že jsem neměl podporu většiny zastupitelů, 
vykonat mnoho užitečného. Jsem připra-
ven, v  případě zájmu občanů, znovu pro 
obec Přerov nad Labem pracovat.

Miroslava Trbušková
V  zastupitelstvu byla již v  minulém voleb-
ním období. Vykonávala funkci předsedky-
ně kontrolního výboru. V říjnu 2012 rezig-
novala na funkci i členství v zastupitelstvu ze 
zdravotních důvodů.

Irena Gregárková
V zastupitelstvu již 2. volební období. Stejně 
jako v minulém volebním období vykonává 
i nyní aktivně a oddaně obci funkci neuvol-
něné místostarostky a má na starosti řadu 
oblastí, například péči o  vzhled obce, kul-
turní dění, projekt revitalizace. 

1. Při volbách v roce 2010 jsem byla člen-
kou ODS. V  roce 2006 jsem za tuto 
stranu kandidovala jako nezávislá kan-
didátka. V  roce 2008 jsem byla požá-
dána předsedou místní organizace ODS, 
abych rozšířila jejich řady. Po pečlivém 
zvážení, zda vstup do strany bude pří-
nosem pro obec, jsem se rozhodla klad-
ně. Během svého působení v ODS jsem 
měla možnost jednat s řadou poslanců, 
senátorů, s členy rady Českého rozhlasu, 
s představiteli kraje a podobně. V  tom-
to roce jsme se zbývajícími členy místní 
organizaci ODS rozpustili z důvodu ne-
spokojenosti s  politickou situací v  naší 
zemi. Důvodů je rozhodně více a určitě 
by zaplnily nejednu stránku. V zastupi-
telstvu jednáme v souladu s předvolební-
mi sliby, rozhodně ne v zájmu jakékoliv 
politické strany.

2. Rozhodně ano, ten kdo si prací v zastu-
pitelstvu projde, změní své pohledy na 
řešení řady problémů a záležitostí. Stala 
jsem se méně kritickou, protože po letech 
jsem poznala, že prosadit řadu věcí není 
jednoduché a zabere mnohem více času 
než v soukromé sféře.

3. Neodvažuju se vyčíslit, kolik hodin mě-
síčně pro obec pracuji. Neohlížím se při 
své práci, zda je svátek, sobota, neděle. 
Snažím se práci pro obec skloubit přede-
vším tak, abych měla dostatek času na 
své děti.

4. Od svého prvního zvolení v  roce 2006 
jsem poznala pří různých příležitostech 
(brigádách, kulturních a  společenských 
akcích, veřejných zasedáních) mno-
ho pracovitých a  nadšených lidí. Jsem 
ráda, že žiji v  obci, kde se lidé dokáží 
sejít a udělat něco pro ostatní. Do za-
stupitelstva jsem vstupovala kvůli ne-
spokojenosti se životním prostředím 
a  celkovým děním v  obci. Dnes mohu 
říci, že je obec uklizenější, po šesti le-
tech je připraven revitalizační projekt 
(po několikaletém vyjednávání přestal 
projekt brzdit Český rozhlas), v obci je 
řada kulturních a  společenských akcí. 
Při každé přípravě Přerovských listů 
(dříve Zpravodaje) jsem spokojená, že 

Zastupitelstvo obce

zastupitelstvo

obecní úřad

starosta  
a místostarosta
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Zastupitelstvo obce

je v naší obci o čem psát a že je pár lidí, 
kteří věnují čas psaní o dění v obci. Po 
několikaletém působení v zastupitelstvu 
mohu napsat s  klidným svědomím, že 
nyní máme v  obci starostu, který nám 
zastupitelům a  občanům podává veš-
keré potřebné informace, máme tak 
možnost podílet se na rozhodování na 
základě podrobných podkladů. Projekt 
vodovodu ukazuje, jak je důležité mít 
v obci starostu, který nepodcení přípra-
vu projektu. Zastupitelé a řada občanů 
jsou starostovi nápomocni, ale to nej-
těžší břemeno rozhodování leží nako-
nec především na starostovi obce, který 
podepisuje většinu dokumentů.

5. Nelituji toho, že jsem v roce 2006 a 2010 
kandidovala. Nejsem rozhodnuta zda 
budu kandidovat příští rok.

Luděk Dvořák
V  zastupitelstvu od voleb 2010, v  říjnu 
2012 byl zvolen předsedou finančního 
výboru. Kromě aktivní účasti na poradách 
zastupitelstva a  schůzích kontrolního vý-
boru ho proslavila postava „Ludvíka Sal-
vátora Toskánského, prince a rakouského 
arcivévody“ při obecních slavnostech na 
zámku.

1. Nejsem členem žádné  politické strany, 
ani jsem nebyl při volbách 2010.

2. Určitě ano, přineslo mi to více práce a po-
vinností.

3. Je to různé, v průměru tak 20 hodin mě-
síčně. Kromě účasti na poradách na obec-
ním úřadě a zasedáních v jídelně, jsou to 
také další jednání zejména s  finančním 
výborem a kontroly v příspěvkových orga-
nizacích.

4. Hlavně poznání obecních problémů.
5. Ano.

Darina Kocsisová
V  zastupitelstvu po volbách 2010 začala 
vykonávat funkci předsedkyně finančního 
výboru. S ohledem na praktiky, se kterými 
se později setkala a nesouhlasila, podala na 
tuto funkci rezignaci v  červnu 2012. V  lis-
topadu 2012 byla zvolena neuvolněnou 
starostkou.

1. Při volbách 2010 ani později jsem ne-
byla členkou žádné politické strany. Ce-
ním si toho, že v  našem zastupitelstvu 
není podstatná politická příslušnost, že 
se netvoří politické koalice a  že mno-
hem důležitější než původ z kandidátní 

listiny je osobní přístup k  obci. Přitom 
se snažím udělat maximum pro splnění 
slibů z předvolebního programu volební-
ho uskupení, za které jsem v roce 2010 
kandidovala.

2. Ano, členství v  zastupitelstvu hodně 
změnilo můj život, ať už jsem byla 
předsedkyní finančního výboru, bez 
funkce nebo starostkou. Změna nasta-
la v tolika ohledech, že se nedá stručně 
popsat.

3. Přesně na hodiny se to nedá popsat, pro-
tože škála činností, která s tím souvisí, je 
hodně široká. Než jsem se stala starost-
kou, obnášela moje činnost pro obec 20 
až 50 hodin měsíčně, od minulého listo-
padu to bylo tak 100 až 200 hodin každý 
měsíc.

4. Pozitivní přínos je například v tom, s koli-
ka lidmi v obci jsem měla možnost se se-
známit blíže. Pozitivní byla také možnost 
proniknout více do života, dění a rozho-
dování v obci a mít možnost dělat něco 
pro ostatní.

5. Těžká otázka. Své minulé kandidatury 
nelituji, i když členství v zastupitelstvu ne-
jsou jen samá pozitiva. Nejsem si ovšem 
nyní jistá, jestli v tom chci v budoucnu po-
kračovat.

Jaroslav Vedral
V zastupitelstvu od voleb 2010. Aktivně se 
účastní porad a  veřejných zasedání a  dal-
ších činností v  obci – například projekt 
rekonstrukce zdravotního střediska, péče 
o veřejné osvětlení.

1. V  roce 2010 jsem kandidoval za stranu 
TOP 09 jako nezávislý kandidát a nemys-
lím si, že by členství v některé straně mělo 
hrát nějakou roli v rozhodování jednotliv-
ce. Setkal jsem se v zastupitelstvu s názo-
rem, že straníci by měli táhnout za jeden 
provaz, ať ten provaz táhnou kamkoliv. 
Zastupitelé by se měli hlavně rozhodovat 
podle svého svědomí a ne podle stranické 
příslušnosti. Takové hraní si na politiku na 
obecní úrovni je pro mne nepochopitelná 
věc.

2. Členstvím v  zastupitelstvu vám hlavně 
přibudou starosti. Ale je to zkušenost, 
která je do mého dalšího života velmi uži-
tečná.

3. Zastupitelstvo zabere daleko více času, 
než jsem si původně myslel. Každý týden 
schůze, na kterých je stále co řešit a čas-
to trvají několik hodin. Jednou měsíčně 
veřejné zasedání, které končívá i  okolo 

22:00 a to nemluvím o dalších schůzích, 
které vás čekají, pokud se stanete zastupi-
telem finančního nebo kontrolního výbo-
ru (což naštěstí nejsem). Snažím se tomu 
dát, co mohu a stačím, a kolik je to hodin, 
to opravdu netuším.

4. Zvolení do zastupitelstva mi přineslo dost 
bezesných nocí a starostí, ale i větší roz-
hled a informace o fungování obce a o je-
jích problémech. Je to užitečná zkušenost, 
protože některé moje představy o fungo-
vání obce byly dost zkreslené a rozhodně 
to ovlivní i mou volbu v dalších komunál-
ních volbách.

5.  Ne.

Luděk Jirouš
V zastupitelstvu od voleb 2010. Aktivně se 
účastní porad a  veřejných zasedání a  dal-
ších činností v obci – například činnosti ve 
sboru dobrovolných hasičů, brigády a kul-
turní akce v obci.

Kateřina Višňovská
Do  zastupitelstva se dostala v  listopadu 
2012 na uvolněné místo po M. Trbuškové. 
Po ní převzala i  funkci předsedkyně kont-
rolního výboru. Do práce zastupitelstva se 
hned aktivně zapojila, na jaře 2013 ji však 
zdravotní důvody zabránily v další činnosti 
a koncem srpna proto rezignovala na funkci 
i členství v zastupitelstvu.

Jitka Milaniaková
Mohla se stát členkou zastupitelstva obce 
v  září 2013 po rezignaci K. Višňovské. Po 
zvážení všech okolností se však vzdala své-
ho mandátu kvůli dalším osobním povin-
nostem.

Ivan Zajíček
Nejnovější člen zastupitelstva od září 2013 
se dostal do zastupitelstva díky několika 
předchozím rezignacím, vzdání se mandá-
tu a také odstěhování J. Jaksche. Díky svému 
dosavadnímu aktivnímu členství ve finanč-
ním výboru se mohl plynule ujmout role 
zastupitele.
Do posledního roku tohoto volebního ob-
dobí 2010-2014 tedy zastupitelstvo obce 
vstupuje ve složení D. Kocsisová, I. Gre-
gárková, L. Dvořák, I. Zajíček, J. Vedral, L. 
Jirouš, P. Baumruk. Pro další volební období 
2014 až 2020 je již nyní schváleno, že za-
stupitelstvo obce bude mít 11 členů. Pokud 
chcete udělat něco pro svou obec, máte 
skvělou příležitost. Začnete se připravovat 
již nyní! ■
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darina Kocsisová
Školství za 10 let
Škola má za sebou deset let právní subjektivity. Za těchto deset 
let (2003 až 2012) bylo do místního školství přes obecní rozpočet 
zaplaceno 25,1 milionu korun čistého. Ve skutečnosti to bylo mno-
hem více, ale proti tomu stály příjmy, například dotace. Průměrně 
tedy obec dávala ze svého rozpočtu 2,5 milionů korun ročně. Tedy 
mluvíme-li o školství, myslíme dohromady školu, školku, jídelnu bez 
ohledu na to, jestli tvořily do začátku roku 2010 jednu příspěvko-
vou organizaci nebo od 1. února 2010 dvě samostatné organizace. 
Podívejme se na to, kolik obec za těch deset letna rozvoj a udržení 
místního školství přispěla podrobněji. 
Hlavní a pravidelný výdaj obce je příspěvek na provoz a mzdové 
refundace – ten byl za deset let 19,8 milionů korun po odečtení 
zpětných odvodů ze školy v některých letech. Z toho obec pravi-
delně každý rok přispívá na provoz školství zhruba 70% a na mzdy 
v ZŠ 30%. Jídelna se na uvedených výdajích podílí částkou zhruba 
300 tisíc korun za rok, jde pouze o příspěvek na provoz.  Veliký 
jednorázový výdaj byly rekonstrukce v roce 2010 a 2011 – ty stály 
celkem 15,3 milionu korun, z toho obec hradila 3,7 milionu korun. 
V rámci rekonstrukcí byla vyměněna okna, téměř úplně vnitřní inte-
riér tříd v ZŠ, včetně nábytku, techniky a dalšího vybavení, sociální 
zařízení v celé budově, vybudována sportoviště na školní zahradě 
a další. Mezi další nepravidelné výdaje během těch 10 let patřily 
drobné opravy budovy (po odečtení přijatého pojistného plnění 
to bylo 161 tisíc korun), příprava zateplení školy (171 tisíc korun) 
a další náklady jako audity, odstupné ředitelce zrušené organiza-
ce a další (celkem ve výši 274 tisíc korun). Na straně příjmů pak 
můžeme najít 526 tisíc korun za pronájmy střechy školy pro účely 
umístění vysílačů. 

Zdravotní středisko za 1. rok provozu
Rekonstrukce zdravotního střediska dokončená v  minulém roce 
proběhla s  pomocí dotace z  ROPu. Proto se musí poskytovateli 
dotace předkládat každý rok po dobu udržitelnosti tzv. monito-
rovací zprávy. Poslední takovou zprávu předložila obec v červenci 
tohoto roku. Její součástí byly finanční výsledky za 1. rok provo-
zování, tedy za 2. pololetí roku 2012 a 1. pololetí 2013. Celkové 
náklady činily za jeden rok 241 tisíc korun ovšem bez ceny energií, 
které jsou přeúčtovány nájemcům ordinací. Příjmy za služby od 
nájemců byly 76 tisíc korun (do 31. prosince 2012 to bylo od 
tří lékařů, od 1. ledna 2013 byl pronájem rozšířen o  logopedii). 
Obec tedy doplatila na provoz za první rok provozu 165 tisíc ko-
run. I když od toho odečteme nájemné (za prostory a vybavení), 
které by mělo korespondovat spíše s odpisy, byly výdaje obce za 
2. pololetí 2012 a 1. pololetí 2013 vyšší než příjmy z pronájmů 
o 96 tisíc korun.

rozpočtová opatření 2013
Rozpočet letošního roku je po osmi navržených rozpočtových opat-
řeních (respektive sedmi schválených) s přebytkem 500 tisíc korun. 
Příjmy i výdaje by měly přesáhnout 12 milionů korun. Takový po-
zitivní výsledek je zatím ze dvou důvodů – vyšší daňové výnosy 
kvůli letošním změnám v přidělování daní obcím a pomalý postup 
přípravných prací na vodovod. Mezi nejvýznamnější výdaje, které 
byly zahrnuty do rozpočtu v červnu a září, patří příprava projektu 
vodovod (projektová dokumentace, koordinátor, právní poraden-
ství a podobně), čištění a oprava dešťové kanalizace, posudek ČOV, 

oprava místního rozhlasu. Možná se vše nestihne v plné míře vyčer-
pat do konce roku, ale na všech těchto akcích se pracuje.

rozpočtový výhled na roky 2014 až 2016
Další tři roky už nebudou tak pozitivní. Výsledek hospodaření by 
měl dosáhnout v letech 2014 až 2016 záporné hodnoty každý rok, 
dohromady –32,5 milionu korun. Důvodem je samozřejmě vodo-
vod a několik dalších menších investičních akcí. Na straně příjmů 
se počítá i v dalších letech s letošní navýšenou hodnotou daňových 
příjmů obce, takže příjmy i bez dotací budou přesahovat každý rok 
12 milionů korun. Na straně výdajů se kromě běžných pravidelných 
výdajů na chod a udržení obce počítá kromě vodovodu ještě s in-
vesticemi 8,8 milionu korun do kanalizace a ČOV, se 3 miliony ko-
run na částečnou a postupnou opravu chodníků (revitalizace centra 
obce) a 2,5 milionu korun na řešení budovy obecního úřadu (ať už 
to bude zásadní rekonstrukce stávající budovy nebo nové umístě-
ní).  K pokrytí takového schodku rozpočtu, který s vodovodem za-
čne hned příští rok, nebudou stačit za léta nashromážděné úspory 
obce a  bude se muset brzy dojednat úvěr na 26 milionů korun. 
Na konci roku 2016 by tedy naše obec měla mít dle schváleného 
rozpočtového výhledu vodovod, žádné volné peněžní prostředky, 
dluh na dalších 18 let a  potřebu dále řešit investice zejména do 
kanalizace a  ČOV, oprav chodníků. Asi bude potřeba vzít v  roce 
2017 další úvěr.

Vodovod 
V rozpočtovém výhledu obce můžete v řádku vodovod najít během 
dalších tří let částku 29 milionů korun celkem. Odhad nákladů se 
dělal těžko, protože dosud obec nemá všechny potřebné informace 
k rozpočtu projektu. Některé údaje víme z žádosti o dotaci, ale tam 
nebyly uvedeny všechny náklady spojené s projektem – například 
náklady na koordinátora akce, který se bude o projekt starat několik 
let, náklady na zřízení věcných břemen, přičemž existuje i takové, 

kde je cena za věcné břemeno vyšší než 500 tisíc korun, odměna 
za získání dotace, náklady na výběrová řízení a další. Na druhou 
stranu můžete slyšet, že cena za stavbu je zatím jen teoretická a že 
se „vysoutěží“ méně. Na přiloženém obrázku vidíte strukturu roz-
počtovaných nákladů za stavební práce, které zahrnují čtyři hlavní 
stavební prvky – zemní vodojem na hůře s kapacitou 1000 m3, čer-
pací stanici u Labe v blízkosti napojení na stávající vodovod v Litoli, 
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úpravnu vody pro záložní vrt u zdymadel v naší obci a cca 40 km 
vodovodního potrubí.  Možné snížení ceny za stavbu je samozřej-
mě dobrá zpráva pro veřejné finance, ale s malým významem pro 
naši obec. Žádost o dotaci byla postavena tak, že podíl nákladů, 
které uhradí obce samy, se v takovém případě moc nezmění a ušet-
ří hlavně poskytovatel dotace. Takže 29 milionů korun je hrubý 
odhad za předpokladu, že nevzniknou vícenáklady, případně jiné 
překvapení, jako třeba vracení dotace.

rozpočet 2014 – výzva
V  prosinci 2013 se bude pravděpodobně schvalovat první verze 
rozpočtu na rok 2014. Podle rozpočtového výhledu očekáváme 
mnohamiliónový schodek krytý úvěrem na 20 let, ale stále bude 
důležitá otázka, jak rozdělit očekávané příjmy mezi potřebné výda-
je. Proto vyzýváme všechny žadatele o příspěvek z obecního roz-
počtu v  roce 2013, aby své představy a  požadavky předložili na 
obecní úřad do 6. listopadu 2013.  ■
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Petra Lorenzová

Hospodář HS Přerov nad Labem, 
Nováček antoním

Výuka čínského bojového umění 
Kung – Fu v Přerově nad Labem

Zpráva o konání klubových  
zkoušek výmarských ohařů

V roce 2008 vznikla v Přerově při základ-
ní škole pobočka Kung – Fu školy Petry 
Lorenzové. Tato škola působí v  Praze již 
17 let, její žáci sklízejí úspěchy na mno-
ha soutěžích a v jejich řadách jsou i mistři 
republiky. Medailová místa žáci obsazují 
i  na zahraničních závodech. Kromě zá-
vodní činnosti předvádějí své umění i při 
nejrůznějších vystoupeních (mimo jiné 
pravidelně na Budoshow – nejvýznam-

nější přehlídce bojových umění v  ČR).
V Přerově nad Labem vznikly za podpory 
vedení školy nejprve dva oddíly menších 
dětí. Jeden tvořili předškoláci, kteří se 
učili nejzákladnější techniky Kung – Fu. 
Druhým oddílem byli školáci (1. stupeň), 

kteří se postupně 
učili již složitější 
sestavy. Toto roz-
dělení je platné 
dodnes. Z prvních 
předškoláků jsou 
již dávno školáci, 
velká část školáků 
u  svého koníčka 
zůstala.
Největších úspě-
chů dosáhl dva-
náctiletý František 
Píša. Vozí medaile 
ze všech závodů 
v  Čechách, kte-

rých se zúčastní. Letos slavil první zahra-
niční úspěch – ze závodů v  Budapešti si 
přivezl stříbrnou medaili. S  dalšími žáky 
školy letos vystupoval v televizním pořadu 
Snídaně s Novou, kde předváděli tradiční 
čínský lví tanec.
Vedle těchto dětských oddílů existuje od 
roku 2009 i  oddíl dospělých a  dorostu. 
Scházejí se v  úterý v  19:30–20:30 v  tělo-
cvičně základní školy a a věnují se zde Kung 
– Fu, kickboxu nebo Tchai – ti. Zatímco zá-
jemci o kickbox spolu zápasí, Kung – Fu učí 
a  zdokonaluje jednotlivé bojové techniky. 
Tchai – ti má především zdravotní význam: 
zajišťuje svými pomalejšími pohyby správ-
ný tok energie v  těle a  následné posílení 
vnitřních orgánů. Je vhodné pro zájemce 
všeho (i důchodového) věku.   
Věřme, že alespoň někteří ze současných 
přerovských školáků zůstanou po celý 
život věrni těmto pro zdraví a  život vý-
znamným aktivitám. ■

Dne 7. a 8. září se konaly v honitbě v Přerově nad Labem za 
krásného babího léta klubové zkoušky výmarských ohařů. 
V sobotu proběhly v lokalitě Borka – Hanín a Spodní les lesní 
disciplíny a v neděli pak polní práce v lokalitách Obora, Labíč-
ko a Chaloupka. Ukončení zkoušek bylo s ohodnocením nej-
lepších vůdců v neděli v odpoledních hodinách.
Rád bych poděkoval všem členům MS Přerov nad Labem 
a všem sponzorům této akce tj. ing. Špitálský– ZVO , p. Novák 
(Přerov nad Labem), p. Bodlák  a p. Langer (Semice), I. Elekt-
rárenská České Budějovice – ing. Čížek. ■
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120 let Sboru dobrovolných hasičů  
v Přerově nad Labem

SdH Přerov nad Labem
Sbor dobrovolných hasičů Přerov nad Labem 
byl založen v  roce 1893 jako součást župy 
podlipanské, dnes již bývalého okresu Český 
Brod.
Hasiči mají v Přerově nad Labem dlouholetou 
tradici. V letošním roce oslavili 120 let od své-
ho založení. Centrem je hasičská zbrojnice vy-
budovaná na přelomu 80. a 90. let minulého 
století.
Není mnoho společenských organizací, které 
se mohou pyšnit takovou délkou trvání své 
činnosti.
Mezi významné akce sboru patřila v 70. a 80. 
letech soutěž mladých požárníků PLAMEN, 
nyní jsou jimi námětová cvičení, soutěže 
v požárních útocích a pořádání kulturních akcí.
V  roce 2007 proběhla reorganizace sboru 
a vedení se ujali Tomáš Vodička – velitel sboru, 
Luboš Svoboda – velitel strojníků. Sbor začal 
nabírat nové členy, kterých k  dnešnímu dni 
má 46, z toho 31 mužů a 15 žen.
Sbor se začal účastnit mnoha soutěží a závodů, 
od těch okrskových přes různé memoriály až 
k účasti v požární lize. Aktuálně máme dvě družstva mužů a jedno 
družstvo žen, které funguje teprve od roku 2010 a již se může po-
chlubit několika poháry.
Do této krátké historie se zapsali i úspěšné zásahy u několika požárů 
například v roce 2012 požár v Mochovských mrazírnách, pomoc při 
povodních v roce 2010 ve Frýdlantu a v roce 2013 v Budiměřicích 
a Rašovicích.

Technika sboru
Do současného vybavení jednotky patří CAS 25 – Škoda 706 RTHP, 
DVS 12 – Avia A30T, PPS 12, PS 12, PS 12 – Sportovní, plovoucí 
čerpadlo PH1200, motorová pila STIHL MS270.

Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 je požární automo-
bil určený k  zásahu v místech s nedostatkem vody. Vozidlo tvoří 
podvozek Š 706 RTHP (4x4), trambusová kabina pro osmičlennou 
posádku, ukládací prostory, nádrže na vodu a  pěnidlo a  čerpací 
zařízení. V  roce 2008 prošel automobil kompletní rekonstrukcí 
včetně výměny převodovky.
Dopravní hasičský automobil - Avia A30T určený pro úplné hasičské 
družstvo. Automobil sestává z podvozku s kabinou řidiče pro 3 os-
oby a samostatné skříňové karosérie, kde je v přední části kabina 
pro sedmičlenné mužstvo. Vzadu za kabinou mužstva je karosérie 
upravená pro uložení technických prostředků a příslušenství včetně 
přenosné motorové stříkačky PS 12. Automobil byl v  roce 2009 
rekonstruován a podvozek byl vyměněn za nový, výkonnější.
PPS 12 - Přívěsná přenosná motorová stříkačka. Přívěs určený pro 
převoz PS12 včetně jeho příslušenství a nejnutnějšího vybavení pro 
zásah.
PS 12 - přenosná motorová stříkačka s jednostupňovým odstředivým 
čerpadlem. Ve výbavě DVS 12 – Avia A30T nebo PPS12.
PS 12 - sportovní - jde o přenosnou motorovou stříkačku upravenou 
pro potřeby požárního útoku.

Historická technika
Mezi historickou chloubu patří koňská stříkačka z  roku 1893. 
Poslední evidovaný zásah s hydrofonem se datuje do roku 1939. 
Stříkačka je do dnešního dne plně funkční a náš sbor ji představuje 
na nejrůznějších hasičských akcích.
V roce 2009 obdržel náš sbor torzo automobilu PRAGA RN za odvoz 
s  úmyslem renovace a  přidání do naší sbírky historické techniky. 
V  letošním roce byl automobil plně zrekonstruován a  slavnostně 
představen na 120. výročí založení sboru.

Výbor SdH (stav k 1. lednu 2013)
Starosta – Jakub Kadeřávek
Velitel sboru – Tomáš Kratochvíl
Zástupce velitele – Tomáš Vodička
Hlavní strojník – Luděk Jirouš
Pokladník – Lukáš Holan
Další členové výboru – Luboš Svoboda, Eva Cílková

Složení JSdH (stav k 1. lednu 2013)
Kratochvíl Tomáš – velitel jednotky, obsluha mot. pily
Vodička Tomáš – zástupce velitele, obsluha mot. pily
Holan Lukáš – velitel družstva, obsluha mot. pily
Jirouš Luděk – hlavní strojník, obsluha mot. pily
Svoboda Luboš – strojník, obsluha mot. pily
Fejtek Jan – strojník
Koštíř Jan – strojník
Kadeřávek Jakub – hasič, obsluha mot. pily
Valenta Milan – hasič
Veselý Pavel – hasič
Koutský Lukáš – hasič

„Hasič je člověk, který na světě žije dvakrát, pro sebe a  pro druhé. 
Chodíme tam, odkud jiní utíkají, jsme rychle a včas tam, kde čekají na 
naši pomoc a minuta je pro ně věčností.“
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Odpadové hospodářství 

darina Kocsisová
Třídíme stále více
Od počátku tohoto roku se výrazně zvýšilo množství vytříděného od-
padu. V obci je nyní více než dvojnásobek žlutých kontejnerů, které 
se vyvážejí pravidelně každý měsíc. Objevily se na dvou místech 
také oranžové nádoby na tetrapaky, přitom svoz oranžových pytlů 
funguje nadále, ale také častěji než dříve – nyní každý měsíc. Také 
sklo se vyváží častěji a byly objednány další kontejnery na papír. 
Přitom hlavním místem pro odevzdávání papíru je školní dvůr.

Je co zlepšovat
V krajské soutěži „My třídíme nejlépe“ Středočeského kraje jsme se 
ve 4. čtvrtletí roku 2012 umístili na 305. místě s 35 body.  Jedná 
se o kategorii 404 obcí o velikosti 500 až 1999. Jinými slovy vloni 
jsme byli v poslední čtvrtině. Za první pololetí jsme nasbírali již 85 
bodů a dostali jsme se mezi třetí čtvrtinu obcí. Zlepšení je vidět tedy 
i na výsledcích v soutěži, ale v porovnání s ostatními obcemi máme 
velké rezervy. Do této kategorie patří tak např. Mochov, Semice, 
Vyšehořovice, Stará Lysá. Víte, jak jsou na tom? My jsme lepší, ale 
jen trochu. Zato takové Rožďalovice, se kterými spolupracuje na 
projektu Naše škola, jsou mnohem lepší (75. místo). A  nedaleká 
Ostrá je na 57. místě!  

Papír patří do školy
Škola organizuje sběr starého papíru již mnoho let. V tomto roce se 
spolupráce obce se školou prohloubila a dokonce byla zakotvena 
i v obecně závazné vyhlášce. Škole se podařilo zajistit novou firmu 
pro odběr starého papíru, která poskytla specializované nádoby 
na školní dvůr. Takže každý občan může vlastně kdykoliv přinést 
papír a vhodit do těchto nových modrých nádob. Prosíme vhazo-
vat papír, noviny, časopisy. Kartónový papír nechávejte zvlášť pod 
stříškou. Přitom stále platí, že ve škole probíhá soutěž dětí ve sběru 
papíru. A  také v  tomto školním roce by chtěl odměny nejlepším 
sběračům poskytnout také obecní úřad stejně, jak tomu bylo na 
konci června 2013. Proto žáci a  jejich příznivci odevzdávají papír 
do sběru ve vyhlášené pátky ráno osobně nebo nechávají svázané 
balíky papíru označené jménem a třídou pod stříškou.

Železo patří do sběru
Snad nemusíme připomínat, že v obci u rybníka máme také výkup 
druhotných surovin. Ten kdo neváhá odvézt kovový odpad tam, 
nejenže dostane odměnu, ale také přispěje do systému tříděného 
odpadu. Pan Srogončík totiž začal obecnímu úřadu odevzdávat 
měsíční výkazy o tom, kolik kg kovů odevzdali občané naší obce. 
A obec pak tyto výkazy odevzdává EKO-KOMu.

Tráva, slupky atd. patří do kompostu
Malý domácí kompostér se vejde na skoro každou zahrádku a přinese 
užitek hned vícekrát. Zmenší se vám množství komunálního odpa-
du a získaný kompost se dá dobře zužitkovat. Nezapomeňte proto, 
že stále je možné čerpat příspěvek až do výše 400 korun pro každé 
číslo popisné na pořízení kompostéru.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Tradiční mobilní zajištění svozu je naplánováno na sobotu 12. října 
– Na Plácku 11:45–12:15 a u kostela 12:20–12:50. Odpady, které 
budou přebírány ve stanovenou dobu: 
 - nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, 

pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, 
pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd. 
 - elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné 
elektrospotřebiče (jelikož lednice, televize a monitory patří do sys-
tému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty 
pouze kompletní)
 - pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneu-
matiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty
Souběžně bude probíhat svoz velkoobjemového odpadu. Na ob-
jemné odpady budou od pátku 11. října večer do soboty 12. října do 
12:00 přistaveny na výše uvedená stanoviště velkoobjemové konte-
jnery, do kterých bude možné uložit v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou č. 1/2013 objemný odpad, který vzhledem ke svým 
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob na směsný od-
pad (např. koberce, matrace či nábytek ) a není nebezpečný.

Hledá se
Bohužel třídění odpadu nepřináší jen radosti, ale také starosti zej-
ména pracovnicím obecního úřadu a dalším občanům, kterým není 
nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad lhostejný.  A mnozí jste 
se mohli přesvědčit, že je tam situace hrozná. Pytle s plasty a skl-
em stojí vedle kontejneru, nesešlapané krabice se povalují okolo 
a  vítr a déšť pak vše ještě vylepší. Obecní úřad neustále zajišťuje 
úklid, místa monitoruje a neustále zvyšuje podle potřeby množství 
nádob i  frekvence svozu. Jenomže uhlídat vše nejde, hlavně když 
nepořádek vzniká pohodlností, neodpovědností, lhostejností 
nebo bezohledností některých osob prakticky kdykoliv. Zvažuje 
se pořízení kamerového systému nebo fotopastí, abychom zjistili 
pachatele. To ovšem nebude levná záležitost. Levnější je, když je 
obecnímu úřadu pomůžou odhalit ostatní. I když někteří zastávají 
názor, že upozornit na špatnosti je „práskačství“, věříme, že je 
v obci více těch, kterým záleží na vzhledu obce a pořádku. ■

MASÁŽE U VÁS DOMA
Trápí vás bolesti v zádech, ramenou, jste ve 
stresu? Sportujete? Chcete si odpočinout od 
každodenních starostí a ještě udělat něco pro 
své zdraví? Nabízím profesionální sportovní 
i relaxační masáže v pohodlí vašeho domova. 

Cena za 60 minut masáže 400 Kč. Sleva 5 % 
pro více osob na stejné adrese, sleva na perma-
nentku, prodej dárkových poukazů – příjemný 
vánoční dárek pro vaše blízké! 

Kontakt a objednávky: 
Soňa Rovnaníková 

 - masérské, rekondiční a regenerační služby, 
tel.: 608 313 006 

e-mail:sona.rovnanikova@seznam.cz
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dotazníkové šetření 

darina Kocsisová
V  červnu 2013 proběhlo dotazníkové šetření. Bylo připravováno 
a veřejně diskutováno od března tohoto roku. Výsledky dotazníko-
vého šetření byly prezentovány na veřejném zasedání v září. Pre-
zentace v plném znění je dostupná na webových stránkách obce 
v  sekci veřejná zasedání jako příloha zápisu z  11. 9. 2013. Také 
touto formou prostřednictvím Listů bychom se s Vámi rádi podělili 
o některé poznatky. Nejprve si připomeňme, proč se dotazníkové 
šetření konalo:
• zjištění aktuálního zájmu občanů v souvislosti s projek-

tem výstavby skupinového vodovodu
• šance pro občany dát najevo své názory
• podklad pro rozhodování zastupitelstva obce
• podklad pro činnost obecního úřadu
• podklad pro strategický plán rozvoje obce 
• podněty pro volební program kandidátů do příštího 

zastupitelstva (volby 2014) atd.

Dotazníkového šetření se účastnilo zhruba 26% všech potenciál-
ních účastníků. Proč zhruba? Samozřejmě víme přesně, kolik do-
tazníků bylo odevzdáno, ale nelze přesně říct, kolik osob se mohlo 
účastnit. Počet plnoletých občanů obce je zřejmý, ale počet cizinců 
s dlouhodobým pobytem a tak úplně ne a ještě složitější je to u ma-
jitelů obytných domů. A ti všichni se účastnit také mohli. Nicméně 
účast 26% je poměrně vysoká. Ano, můžete namítat, že u voleb 
bývá větší. Jenže u  podobných dotazníkových šetření tomu zase 
bývá naopak. Takže s účastí by mohlo být zastupitelstvo spokojeno. 
Tedy pokud by nešlo o tak důležité otázky, jako je připojení k vo-
dovodu.  A to byla první otázka. Pouze 80 osob uvedlo k vodovodu 
„připojím za každou cenu co nejdříve, protože mi chybí velice“, tj. 
43 různých čísel popisných (některá se opakovala) a 11 anonymů. 
Dalších 151 osob vodovod svou odpovědí částečně podpořilo, ale 
jejich připojení je nejisté. A to jsou hodně malá čísla s ohledem na 
to, že v projektu výstavby skupinového vodovodu se počítá s připo-
jením 90% osob.

Odpověď na otázku č. 2, jestli a co se může v obci omezit při výstav-
bě a splácení vodovodu, byla velmi nejednotná – mírně převládal 
názor, že se mohou omezit některé služby. To, že by se investovat 
mělo i nadále preferuje tedy 2/3 účastníků. Celkem 5 investičních 
preferencí v otázce č. 3 získala každá více než 30% hlasů – výrazně 
nejvíce lidé chtějí řešit chodníky a místní komunikace. Tak jednotně 
se obyvatelé shodli pouze u otázky č. 3 a 8. Důležitá je dále dle 

výsledků kanalizace vakuová i dešťová, opatření ke zvyšování 
bezpečnosti, rybník.
 
Celkem 8 služeb v  otázce č. 4 získala každá více než 30% 
hlasů – z odpovědí vyplývá, že občané preferují různé služ-
by a není jednotný názor. Více než ½ účastníků klade důraz 
na dotaci stočného, zachování rozsahu veřejného osvětlení 
a  úklid komunikací. Školství představuje velký každoroční 
výdaj rozpočtu obce, proto mu byla věnována samostatně 
jedna otázka (č. 5). Kromě pravidelného financování provo-

zu školy a  jídelny přispívá obec dlouhodobě na refundace mezd 
ve škole zejména kvůli 2. stupni, nepravidelně na opravy a údržbu 
budovy – účastníci výrazně preferují udržet 2. stupeň ZŠ, nad 100 
osob podporuje také investice do vnitřního vybavení školy.  To, že 
občané nepreferují investovat do vzhledu školy, vyplynulo z otázky 
č. 3 i 5. V otázce č. 6 jsme se ptali na preferované aktivity. Celkem 
5 aktivit využívá více než 30% účastníků, nejčastěji účastníci ozna-
čili místní tisk. Další častá možnost je elektronická informovanost – 
web a e-mail, následují akce – pro děti, kulturní, společenské.
 
Celkem 5 problémů v otázce č. 7 dostalo více než 30% hlasů, nejví-
ce účastníky trápí smog a hrací automaty. Mnohým vadí pobíhající 
psi a řada účastníků chce řešit výskyt a pohyb dopravních prostřed-
ků. Celkem 2 možnosti v poslední otázce získaly (každá) více než 
30% hlasů a to rovnou více než 60% – jednotně se účastníci shodli, 
že chtějí z Přerova nad Labem místo pro klidné a příjemné bydlení 
(80%) a pro většinu je také cílem obec zeleně a čistého životního 

prostředí.
Z odevzdaných dotazníkových listů jsme se dozvě-
děli nejen výše uvedené, ale mnoho dalších komen-
tářů různého druhu. Většina byla podnětných, ně-
které byly kritické, některé pozitivní. Všechny by si 
zasloužily pozornost a  komentář. Možná se podaří 
zpracovat i ty ostatní poznatky do podoby prezenta-
ce, určitě bude obecní úřad a zastupitelstvo mnohé 
poznatky uplatňovat v praxi. Kdo má zájem se s po-
drobnými výsledky seznámit, může si je prostudovat 
na obecním úřadě osobně. ■
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městečko Open air 2013
Ohlédnutí za festivalem…

dykyta

Folklórní soubor Dykyta dodržel slib daný 
před rokem a  v  roli organizátora se i  le-
tos zhostil přípravy již třetího ročníku 
folklorního festivalu   Městečko Open 
air – folklór tak i  jinak. Letošní ročník 
byl navíc pro soubor významný tím, že si 
připomněl již 25 let své existence.
V provizorním amfiteátru pod širým nebem 
v  tomto roce vystoupil již tradičně dětský 
folklórní soubor Šáteček ze sousedních 
Semic a nový host – folklórní soubor Lipka 
z Pardubic. Divadelní spolek při T. J. Sokol 
Lázně Toušeň vyplnil prostor mezi jednot-
livými tanečními čísly „Pidipohádkami“ 
a  přilákal tak ty nejmenší diváky až před 
pódium.
Pořádající soubor Dykyta dodržel svůj 
slib s  překvapením a  tak vedle folkloru 
představil i  pásmo nových staropražských 
písní s nápaditou choreografií.
Stejně jako v  předchozích letech nám 
s  uspořádáním festivalu pomohli naši 
sponzoři, kterým touto cestou děkujeme. 
Mezi ty nejdůležitější patřil Středočeský 
kraj a  Nadace OKD. Novým mediál-
ním partnerem, který významně pomohl 
s propagací festivalu, bylo letos poprvé Rá-
dio Jizera.
Letošní třetí ročník lze tedy s mírnou nad-
sázkou označit za polabský festival 

tance a dobré nálady. Tak se snad po-
slední jarní neděle zdá být tím správným 
termínem, který do hlediště přilákal na dvě 
stovky návštěvníků.
Diváci, které teplé letní počasí znavilo, se 
mohli osvěžit ve stáncích s  občerstvením 
nebo zakoupit drobný suvenýr. 
Nezapomněli jsme ani na děti, ty si mohly 

odskočit do malé výtvarné dílny v jednom 
ze stanů. A protože Dykyta slavila, nepřišli 
zkrátka ani účinkující, kteří si na závěr po-
chutnali na velkém narozeninovém koláči.
Co dodat na závěr? Na shledanou na 
Městečku Open air v  Přerově: třetí neděli 
v červnu 15. června 2014 (poslední jarní). 
 ■
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dožínkovou slavnost

Po dvou úspěšných ročnících dožínkových 
slavností jsme nechtěli i v tomto roce pod-
cenit organizaci této akce, proto již v červ-
nu vypukly přípravy, s potěšením jsme při-
jali zprávu, že i v letošním roce nám Český 
rozhlas otevře zámek u  příležitosti Dnů 
evropského dědictví. Dožínkové slavnos-
ti předcházela řada schůzek a  setkání. Na 
společné schůzce zástupců obce, Polabské-
ho muzea a dobrovolníků nám pan ředitel 
Vinduška z PM oznámil, že v letošním roce 
pověřuje organizací dožínek ve skanzenu 
paní Marii Křížovou. Bylo nám také sděleno, 
že nelze v prostorách hospody v Bednárně 
podávat občerstvení pro dobrovolníky, tak 
jak tomu bylo při minulých muzejních no-
cích a  dožínkách. Tyto nové skutečnosti 
jsme akceptovali a získali jsme prostor pro 
uspořádání bohatšího program v  prostoru 
zámku a  jeho okolí. Posouzení, zda tyto 
změny byly přínosem pro dožínkovou slav-
nost, necháme na Vás návštěvnících.
Alena Bakošová, která se zhostila příprav vý-
stavy na zámku a dobrodružné cesty kolem 

zámku „Po souši i  po moři se Salvátorem 
Toskánským do přerovského zámku“, vyu-
žila tématu Dnů evropského dědictví, které 
pro tento rok znělo „ Památky v  novém 
světle“. Výstava měla velký úspěch a velký 
dík patří Aleně Bakošové a jejímu manželo-
vi. Úžasní byli i  všichni dobrovolníci, kteří 
přenesli návštěvníky do zemí, které navští-
vil Ludvík Salvátor Toskánský. A tak jsme se 
na chvíli mohli octnout v  Itálii, Řecku, Ra-
kousku – Uhersku, Mallorce a v Africe.
Po slavnostním zahájení Dnů evropského 
dědictví na zámku se uskutečnil koncert 
dětí z  místní základní školy. Děti, které 
přes prázdniny pilně cvičily na nástroje 
a zpívaly, se dočkaly potlesku přítomných. 
V dopoledních hodinách potěšila návštěv-
níky na nádvoří zámku pohádka „O měšci, 
botách a  jablíčku“, se  kterou k nám přijel 

DS TYL Čelákovice. V poledne se uskutečnil 
koncert nymburského smíšeného pěvec-
kého sboru Hlahol v  kostele sv. Vojtěcha. 

Odpolední program zahájily na zámku 
v  Rytířském sále opět děti ze základní 
školy, které pod vedením paní učitel-
ky Karolíny Salačové uvedly pohádku 
„O veliké řepě“. 
Před 14. hodinou začaly plynout do 
skanzenu davy dobrovolníků a  vystu-
pujících.  I v letošním roce děti z místní 
základní školy pod vedením Karly Slu-
kové předaly kytici lučního kvítí s obilím 
hospodyni a hospodáři. Sličná děvčata 
z folklorního souboru Šáteček převzala 
dožínkový věnec a  za zpěvu a  hudby 
se dožínkový průvod vydal skanzenem 

na zámek. Na zámeckém nádvoří nás přiví-
taly slavnostní fanfáry, a poté na návštěv-
níky čekalo překvapení – Ludvík Salvátor 
Toskánský se v  letošním 
roce nedostavil, poslal za 
sebe svého bratra a  jako 
každoročně i  svoji druž-
ku.  Oba poděkovali za 
dožínkový věnec a před-
nesli slavnostní řeč.
Poté následovaly až do 
večerních hodin vystou-
pení folklorních souborů 
Šáteček a Dykyta, koncert 
smíšeného pěveckého 
sboru Hlaholu a  koncert 
mladých umělců – Duo 
lesních rohů a  kvarteto 
Buruslo.

Po celý den lidé mohli na zámku shlédnout 
výstavu na téma Babí léto, v letošním roce 
se výstavy zúčastnily pouze děti ze základní 
školy. Dále jsme se mohli zaposlouchat do 
historického vysílání Českého rozhlasu, kte-
rý v letošním roce slaví 90 let svého vzniku.
Velký ohlas nejen u  dětí měla domácí 
zvířátka, se  kterými přijela paní Štípková 
s dcerou. Zvířátka mohli návštěvníci vidět 
u  brány zámku a  zavzpomínat na doby 
našich babiček a  prababiček, kdy domácí 
zvířata nebyli vzácností, ale součástí každo-
denního vesnického života.
Nemenší ohlas si získal Sbor dobrovolných 
hasičů, který v letošním roce představil his-
torický vůz a stříkačku. Děti měly možnost 
hasičskou techniku vlastnoručně vyzkoušet.
Mnozí se zastavili a  poseděli u  pohádko-
vého stánku s  ovocem a  zeleninou Josefa 
Milaniaka a  jeho rodiny, obdivovat jsme 
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Obecní zpravodajství v mobilu
V rámci zlepšování komunikace s občany 
zavádí radnice během podzimu zasí-
lání SMS zpráv do mobilních telefonů. 
Jde o  pilotní projekt ve dvou formách 
– informační systém MOBISYS pro chy-
tré telefony a  libovolný počet účastníků 
a  SMS zprávy do tradičních mobilních 
telefonů pro jednoho zástupce za číslo 
popisné. Novinka umožňuje občanům 
dostávat aktuální informace z  obce for-
mou zpráv do svých mobilních telefonů. 
Občané tak mají v  zásadě okamžitý 
přehled o  dění v  obci a  jejím nejbližším 
okolí. Kromě výstražných zpráv jako např. 
o  odstávkách elektrické energie, plynu, 
meteorologických informacích a zprávách 
obecního charakteru, plánuje radnice také 
zasílání zpráv s kulturní a sportovní téma-
tikou. Více informací o  službě a  návod, 
jak se k  odběru obecního zpravodajství 
přihlásit, se můžete dozvědět z  následu-
jících otázek a odpovědí.
Na jakém principu MOBISYS funguje?
Služba MOBISYS v  sobě integruje dvě 
technologie na odesílání zpráv. Naše obec 
bude využívat technologii pro chytré tele-
fony. Souběžně bude pro občany mající 
klasické mobilní telefony možnost přijímat 
zpravodajství formou SMS zpráv z telefonů 
obecního úřadu.  Občané mající tzv. chy-
tré telefony (smartphones) mají možnost 
přijímat zprávy modernějším způsobem, 
a  to skrze mobilní aplikaci MojeObec.  
Naopak radnicím systém dává pro tech-

nologii chytrých telefonů současně jedno-
duché a přehledné webové administrační 
rozhraní, ze kterého mají možnost zpravo-
dajství provozovat.
Jak je možné se k  obecnímu zpravodajství 
přihlásit?
Občané s  klasickými mobilními telefony 
se jednoduše zapíšou do seznamů na 
obecním úřadě, které budou k  dispozici 
od 25. října 2013. U  chytrých mobilních 
telefonů s  operačním systémem Android 
a  iOS (iPhone) je občanům v  mobilních 
obchodech Google Play a App Store k dis-
pozici zdarma ke stažení mobilní aplikace 
MojeObec. Po instalaci a  prvním zapnutí 
nabídne mobilní aplikace občanům, aby 
si zvolili obec, ze které chtějí zpravodajství 
odebírat. Jakmile je výběr potvrzen klik-
nutím na tlačítko ‘registrace ke službě‘, je 
aplikace plně aktivní. 
Mají občané také možnost se od služby odh-
lásit, pokud o ni nebudou stát?
Samozřejmě. U  klasických mobilních 
telefonů probíhá odregistrace stejným 
způsobem – nahlásí změnu na obecním 
úřadě do seznamu, kde se zapsali. U chy-
trých telefonů je zrušení odběru zpráv 
ještě jednodušší. Stačí pouze odinstalo-
vat aplikaci MojeObec, a tím je registrace 
zrušena.

Jaká je výhoda mobilní aplikace?
Mobilní aplikace nemají technická omezení, 
která známe u SMS zpráv. Tzv. chytré zprávy 
obsahují nadpis, mají neomezenou délku 
textu, umožňují diakritiku a interaktivní od-
kazy. Za zmínku stojí také titulní stránka ap-
likace poskytující občanům veškeré důležité 
kontakty na obecní úřad, stavební úřad 
a čísla na poruchové a tísňové volání.
Co si radnice od služby slibuje?
Primárním cílem je samozřejmě zvýšení obec-
ní informovanosti a  zlepšení komunikace 
s občany zejména v případě havarijních stavů 
a  kritických situací. V  dnešní hektické době 
jsme všichni doslova zavaleni množstvím 
informací a pro každého z nás je stále těžší 
a těžší nepřehlédnout ty důležité.  Věříme, že 
vytvořením speciálního informačního kanálu 
pro obecní záležitosti zajistíme, že se občané 
pohodlným způsobem dozvědí vše důležité 
o dění v obci. Jelikož lze těžko předvídat, jak 
bude tento způsob komunikace využíván 
a  akceptován a  také nevíme, jaké množství 
chytrých telefonů v  obci občané používají, 
jedná se o pilotní projekt. Zprávy budou za-
sílány od listopadu 2013. Po prvním pololetí 
2014 pak dojde k  vyhodnocení zkušeností 
a  přínosů a  bude zváženo další využití. 
Více informací najdete např. na webových 
stránkách obce. ■

dožínkovou slavnost

mohli krásné věci starožitníka z Čelákovic 
či ochutnat něco z kuchyně Dušana a Jit-
ky Milaniakových. Dožínky nám připomí-
nala i  Hanka Dovalilová, která s  děvčaty 
připravovala krásné kytice z  lučního kvítí 
s obilím. I v  letošním roce jsme mohli ve 
skanzenu obdivovat krásný stánek Mirky 
Kadeřávkové a kolegyně, které i letos při-
šly s ukázkou obilí a dalších plodin.
Na letošní Dožínkovou slavnost zavítala 
i paní ředitelka z Českého rozhlasu Andrea 
Vítková, která se zúčastnila slavnostního za-
hájení Dnů evropského dědictví na zámku.
Na dožínkový průvod se přijeli podívat 
i  zástupci středočeského krajského úřadu. 
„Letošní přerovská dožínková slavnost se 
opravdu vydařila. Dožínky byly pro naše 
předky velmi důležitým svátkem, nejen že 
se slavil konec žní, ale také to byla příle-
žitost ke společnému setkávání. V Přerově 
nad Labem bylo vidět, že náš region má 
být rozhodně na co hrdý. A  já si moc vá-
žím práce všech, kteří se to snaží místním 
i  návštěvníkům připomínat,“ uvedl ná-

městek hejtmana Miloš Petera. Akce 
se líbila i jeho kolegovi. „Slavnost se vyda-
řila a mimo zajímavý a pestrý program se 
podařilo dojednat i hezké počasí. Největší 
zajímavostí byla bezesporu prezentace li-
dových tradic v krojích, na které se podíle-
ly všechny generace,“ pochválil radní za 
kulturu Zdeněk Štefek. 
Kulturní program na zámku podpořili tři 
sponzoři: ŠKOLKY MONTANO (zapůjčili i kvě-
tinovou výzdobu na nádvoří), pan Richard 
Srogončík a  jeden sponzor, který nechtěl být 
jmenován. Ještě jednou touto cestou všem spon-

zorům za jejich peněžní příspěvky děkujeme.
Na závěr posílám velké poděkování všem 
dobrovolníkům a  účastníkům za pomoc 
s uspořádáním dožínkových slavností a Dne 
evropského dědictví. Za spolupráci děkujeme 
i Českému rozhlasu a Polabskému muzeu.
Pevně věříme, že i  touto akcí jsme ukázali, 
že si přejeme, aby byl v zámek v budoucnu 
zpřístupněn jak nám občanům Přerova nad 
Labem tak návštěvníkům. Těšíme se na dal-
ší dožínky a na Dny evropského dědictví na 
zámku, které by se měly uskutečnit 13. září 
2014. ■
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alena Bakošová
V    několika červnových dopoledních naše 
přerovská knihovna praskala ve švech, a  to 
když se do jejích prostor přišli postupně po-
dívat všechny třídy přerovské základní školy. 
My v  knihovně jsme se na jejich návštěvu 
těšili a  připravili si pro školáky nejen dota-
zy, ale také nějaké ty informace o  knihách 
a o naší knihovně. Stejně tak se na knihovni-
ci připravili i školáci, v zásobě měli spoustu 
různých otázek. Bylo velice zajímavé porov-
nat si přístup ke čtení a knihám mezi dětmi 
z  jednotlivých tříd. A  musíme potvrdit, že 
i ti, kteří s abecedou teprve v loňském škol-
ním roce začínali, jsou již zdatnými čtenáři, 
i když mnohdy se čtením ještě pomáhají ro-
diče nebo babičky. 
V  knihovně se školáci dozvěděli nejen, jak 
se knihy evidují, jak poznáme, kdo si kte-
rou knihu vypůjčil, ale i něco málo s histo-
rie vzniku knih. Pro mnohé bylo zajímavým 

p ř e k v a p e n í m , 
když si mohli lis-
tovat v nejstarších 
knihách našeho 
knižního fondu, 
které jsou starší 
než jejich babičky 
a dědové. 
Troufám si tvr-
dit, že nakonec 
byly spokojené 
obě strany – my 
v  knihovně za 
zájem a  nadšení 
malých čtená-
řů a  děti zase za 
možnost pro-
zkoumat knihovnu doslova v každém kout-
ku na místo pravidelného sezení ve školní 
lavici. A  že společná akce knihovny a  paní 

učitelek, které exkurzi do knihovny napláno-
valy, byla úspěšná, dosvědčuje také fakt, že 
do knihovny přibylo i několik nových pravi-
delných dětských čtenářů. ■

V sobotu 15. června se konal již 39. ročník turnaje přípravek O po-
hár Babineckých Pidiždíků na hřišti U Babince. V letošním roce do-
lehla krize asi i na malé fotbalisty, protože z původně přihlášených 
pěti týmů a domácích, zbyly nakonec týmy tři (AFK Sadská, TJ Če-
chie Chrást, FK Litol) a domácí mužstvo TJ Sokol Přerov nad Labem. 
V sobotu mezi osmou a devátou hodinou se všechna mužstva sešla 
na hřišti U Babince a pár minut po deváté zahájil ředitel turnaje pan 
Dušan Milaniak letošní ročník. Z důvodů sníženého počtu družstev 
byl hrací systém mírně pozměněn a to tak, že všechna mužstva hrála 
vzájemně mezi sebou a z výsledků bylo sestaveno pořadí týmů. Dále 
se hrálo vyřazovacím způsobem – první mužstvo se čtvrtým a druhé 
se třetím – vítězové hráli finále a poražení o třetí místo. Domácímu 

týmu se v zápasech ve skupině docela dařilo, když v prvním utká-
ní porazili FK Litol 3:1, dále remizovali s AFK Sadská 4:4 a porazili 
Čechii Chrást 8:4. Ve skupině obsadili druhé místo a o  finále hráli 
s FK Litol. V tomto utkání jasně dominovali a zvítězili 10:1. Druhé 
semifinálové utkání odehrála mužstva Sadské a Chrástu s výsledkem 
6:0 pro Sadskou.
Poražené celky ( Litol a Chrást)  si to rozdali o třetí místo. Ve velmi 
vyrovnaném utkání zvítězilo mužstvo Chrástu nejtěsnějším možným 
rozdílem 1:0. Do finále postoupila mužstva domácího  TJ Sokol Pře-
rov nad Labem a AFK Sadská. Utkání bylo napínavé do samotného 
závěru, kde byl úspěšnější domácí celek a zvítězil také velmi těsně 
6:5.

Nejlepším střelcem turnaje se stal domácí Jakub Vlček s  12 
brankami, nejlepším brankářem  Karel Špitálník  z  Litole, nej-
lepším hráčem Anička Šubrtová ze Sadské a nejmladší hráč byl 
František Lorenc z  Chrástu. Všechna utkání spolehlivě řídila 
dvojice rozhodčích – pan František Kodeš a pan Václav Jíra.
V sobotu bylo celý den nádherné počasí, turnaj byl napínavý 
až do svého závěru, byly k vidění krásné akce mladých talentů. 
Hráči měli připravený výborný oběd ve školní jídelně, po celou 
dobu turnaje se mohli občerstvit chlazenou točenou limoná-
dou a při slavnostním vyhlášení jim byly předány poháry, ceny 
a sladkosti pro celé týmy.
Takové podmínky a  ceny   by nebylo možné zajistit bez po-
moci  místních občanů a firem, kterým moc děkujeme  – Ing. 
Špitálský Miloš, Rodinná farma Kratochvíl, Školky Montano, 
Cukrárna Přerov nad Labem, Marek Tomášek.
Všem, kteří s turnajem pomáhali, děkujeme a těšíme se na dal-
ší, již 40. ročník. ■

Knihovna uvítala návštěvu 
přerovských školáků

Vladimír martínek, TJ 
Sokol Přerov  

nad Labem

39. ročník turnaje  
O POHÁr BaBINECKÝCH PIdIŽdÍKŮ
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Utopený úřad  - závěr 

Domkáři kopali studnu uprostřed dědiny, zrovna vedle sochy sva-
tého Jána. Studna byla brzy tak hluboká, že jsi dna nedohlédl. Ved-
le ní ale vyrostla hromada hlíny tak veliká, že si sousedé neviděli ani 
do oken. Svatý Ján měl hlíny až po krku a netrvalo dlouho, zmizel 
v ní docela.
„Takhle to dál nejde!“ prohlásil nový starosta. „Hlína se musí od-
vézt, nebo budeme ještě vykopávat svatého Jána.“
„Ale kam?“ ptali se sousedé.
Dlouho se radili, než někdo z nich přišel na nápad, že bude nejlep-
ší, když na pastvisku vykopou důl a hlínu tam navezou. Všichni byli 
pro to a běželi rovnou na pastvisko. Domkáři kopali, sedláci vozili. 
Zanedlouho vykopali důl, hlínu z něho vyvezli do lomu a z dědi-
ny přivezenou hlínu napěchovali do dolu. Svatý Ján brzy prokoukl 
a díval se zase po dědině.
Po robotě se sousedé sešli v hospodě a chválili, jakého mají dobré-
ho starostu. Ten nový je prý chytřejší, než byl starý. Nový starosta 
rád zaplatil za tu chválu. Padlo na ni několik beček piva. Pak si vzal 
slovo:
„Sousedé! Studnu jsme vykopali hlubokou. Kolik ale měří, to neví-
me. Změřme ji!“
Obecní rada jednohlasně to schválila. Ostatní sousedé říkali, že 
je jim jedno, jak je studna hluboká, hlavně že má dobrou vodu. 

Starosta ale jinak nedal, než že studnu hned změří. Obecní rada 
se s ním vypravila ke studni. Obecní posel zatím obešel všechny 
chalupy, aby se sousedé přišli podívat, jak se měří obecní studna.
Sousedé se brzy sešli na návsi. Pacholek přinesl silný trám a polo-
žil ho přes roubení studně. Potom vlezl starosta do studně a po-
věsil se za trám. První radní se ho chytil za nohy a za ním lezli ti 
další. Jeden za druhým se věšeli pod sebe, až ve studni visel celý 
úřad.
Vtom se dal slyšet zase starosta:
„Páni radní, dobře se držte! Musím si plivnout do dlaní, abych vás 
všechny udržel nad vodou.“
Jak starosta řekl, tak udělal. Pustil se trámu, aby si plivl do dlaní, 
a v tu ránu zmizel i s obecní radou ve studni. Dole to žbluňklo a už 
to bylo. Sousedé čekali.
Přelo poledne, úřad nikde. Tak se šli sousedé najíst a přišli odpo-
ledne. Čekali a čekali. Když už to dlouho trvalo, někoho napadlo, 
aby se podíval do studny.
„Sousedé! Tam je jen samá voda! To je nadělení! Úřad se nám 
utopil i se starostou.“
Sedláci začali naříkat, že budou mít zase nově starosti s volbou sta-
rosty, ale domkáři se smáli a šli domů. Už toho měli dost. V dědině 
bylo po úřadu a s ním i po obecní robotě. ■

Před prázdninami uspořádala naše Obec-
ní knihovna akci na zahradě obecního 
úřadu.  Šlo o    1. knižní bazar  s  podtitulem 
„Na prázdniny a  dovolenou, odjedeš 
jedině s novou starou knihou“. Cílem bylo 
nabídnout k  rozebrání vyřazené duplicitní 
knihy z knihovny. Pro knihovnice byla vari-
anta najít vyřazeným knihám “náhradní 
domov” rozhodně přijatelnější než je rov-
nou odvézt do sběru.  Ještě několik málo 
dní před dnem D jsme se velice obávali, 
aby nás nepodrazilo počasí 
a  snažili se vymyslet, kam 
jinam bychom akci za 
deštivého počasí přemístili. 
Nakonec ale vyšlo vše podle 
původního plánu a my tak 
ráno v  sobotu  15. června 
2013 chystali stánky pro 
naše nabízené vyřazené 
knihy. O  chvíli později 
již dorazila  velká spousta 
malých i  velkých příznivců 
knih, kteří svým dobrovol-
ným příspěvkem za knihy, 
které si vybrali  mezi těmi 
vyřazenými,  podpořili naši 
knihovnu. Knihovna tak zís-
kala celkem 4 310 korun, za 

které nadělí svým čtenářům do knihovny 
nové knihy  pod stromeček. Díky bazaru 
se také podařilo vyloudit úsměv na mno-
ha tvářích šťastných objevitelů, kterým se 
podařilo mezi starými poklady najít tu kni-
hu, kterou hledali, a nebo dokonce o které 
ani netušili, že ji naleznou. Celkem během 
bazaru byla rozebrána více jak polovina 
připravených vytříděných knih.
    Během bazaru nebylo o překvapení nouze. 
Paní Trojková nám přinesla zcela novou kni-

hu básní pro knihovnu, zajímavostí na tom 
je, že autorkou je její sestra - Radana Slad-
ká. Jedna z účastnic nalezla mezi vyřazenými 
knihami titul, který s  vlastnoručním 
věnováním předala před několika deseti-
letími přerovské knihovně její maminka 
– velmi nečekaný  dotek  rodinné  historie. 
Také nám jeden z návštěvníků donesl sou-
bor zcela nových akčních a dobrodružných 
knih, které jsme zařadili do fondu knihovny. 
Jednomu z  malých návštěvníků jsme vy-

branou knihu věnovali 
jako dárek i  se srdečným 
blahopřáním, slavil zrov-
na ten den jmeniny.
      Věříme, že ti,  kteří na 
bazar dorazili, si jej užili 
nejméně dvakrát – jednou 
v ten pohodový den a pak 
ještě jednou, když si doma 
knihy četli. Všem, kteří se 
zúčastnili a přispěli, velice 
děkujeme. A všechny naše 
spoluobčany  zveme do 
prostor naší Obecní kni-
hovny, určitě tam každý 
najde svůj „šálek čtení“ na 
blížící se tmavé a chladné 
večery. ■

alena Bakošová 

Knižní Bazar
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2. září se po dvou měsících zaplnily prázd-
né lavice. Prvňáčky přivítala za zřizovatele 
paní místostarostka Irena Gregárková. Po-
přáli jsme jim zajímavý školní rok, mnoho 
úspěchů a  radosti z učení. Věřte, že malé 
děti ještě chodí do školy rády. 

Určitě se ptáte, co je ve škole nového? Per-
sonální situace se nejvíce změnila ve škol-
ce, kam nastoupily tři nové paní učitelky: 
Pavla Hurtová, Žaneta Koštířová a Pavlína 
Zumrová. Všechny splňují předepsanou 
kvalifikaci. Za Mgr. Kateřinu Višňovskou 
převzala prozatím funkci zástupkyně Mgr. 
Vlasta Karásková. Ve škole posílila sbor 
paní učitelka Mgr. Vladimíra Šebková, 
která učí matematiku. Za paní Ivu Veselou 
nastoupila na úklid paní Anna Čepičková. 
Na mateřské dovolené je Mgr. Lucie Koš-
tířová a Mgr. Šárka Gabrielová.
Změny nastaly i  v  učebním plánu školy. 
Vzhledem k  Opatření ministra školství, 
mládeže a  tělovýchovy, kterým se mění 
Rámcový vzdělávací program pro základ-
ní vzdělávání, a  to s  účinností od 1. září 
2013, se budou žáci na 2. stupni učit 
dalšímu cizímu jazyku. Vzhledem k zájmu 
žáků a rodičů jsme zařadili výuku ruské-
ho i německého jazyka. 9. třídy se toto 
nařízení MŠMT netýká. S výukou dalšího 
cizího jazyka jsme museli změnit nabídku 
volitelných předmětů. V  letošním školním 
roce zůstávají Sportovní hry, aby se spor-
tovně nadaní žáci mohli dále rozvíjet, Etic-
ká a osobnostní výchova zaměřena le-

tos na zdravý životní styl a nově je zařazen 
předmět Přírodovědný seminář.
Na dva roky máme vyjednanou výjimku od 
KÚ a  OHES na celodenní provoz 4. třídy 
mateřské školy, která sídlí v  přízemí ZŠ. 
Vzhledem k  vyššímu počtu dětí ve škol-
ce, se snížila úplata mateřské školy ze 360 
korun na 330 korun. Vedoucí učitelkou za 
Danu Skuhravou byla pověřena Radka To-
mášková.

Letos jsme zapojeni v  projektu Přírodní 
vědy spoluprací a  rozvojem manu-
álních dovedností. Projekt realizují dvě 
partnerské školy: ZŠ a MŠ G. A. Lindnera 

Rožďalovice a ZŠ a MŠ Přerov nad 
Labem, protože je v hodnotě 2,5 
milionu korun. Cílem projektu je 
zvýšení kvality přírodovědného 
vzdělávání s  podporou rozvo-
je manuálních dovedností žáků 
našich základních škol. Součástí 
projektu jsou exkurze do Liberce 
a  Prahy. Pomocí tohoto projektu 
vybavíme školní dílny, učebnu 
chemie a  fyziky a  ušetříme tak 
zřizovateli další peníze. Pokraču-
je projekt hrazený z  peněz EU, 
tzv. šablony „Učíme se v sou-
vislostech“ v  hodnotě 395  798 
korun, který byl spojen s  červno-

vým pobytem v Anglii, plánujeme zařízení 
anglické knihovny a  pořízení velkoplošné 
televize.
Druhým rokem pokračujeme v  projektu 
Comenius. Jedná se o spolupráci s mno-
ha evropskými školami a výměnné pobyty 
v těchto zemích, v dubnu žáci navštívili Tu-
recko, letos nás čekají další evropské země 
(Polsko, Slovinsko, Portugalsko). V červnu 
bude hostitelem evropských zemí naše 

škola. Kromě těchto tří velkých projektů 
se zapojujeme do dílčích projektů a  akcí, 
s kterými se budete mít možnost seznámit 
na webových stránkách školy. Zde najdete 

mgr. Yveta Hrušková
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Začal nám nový školní rok…

i nabídku školních a mimoškolních kroužků 
a další důležité informace.

A na závěr několik důležitých dat. 
Prázdniny: podzimní 29.–30.10. 2013, 
vánoční  21.12.2013–5.1.2014, pololetní 
31.1.2014, jarní  24.2.–2.3.2014 , velikonoč-
ní  17.–18.4.2014, hlavní prázdniny 28.6.–
31.8.2014.
Ředitelské volno: 2. a  9.5.2014. Třídní 
schůzky: 10.9.2013, 12.11.2013, 14.1.2014   
(jen 9. tř.), 8.4.2014, 17.6.2014 (jen budoucí 
1.tř.).  
Zápis do 1. třídy ZŠ 5. 2. 2014, zá-
pis do MŠ 13. 5. 2014. Více informací 
najdete na webových stránkách školy: 
www.skolaprerovnl.cz.
 
Jak jsme vás již informovali, 1. 4. 2013 za-
hájila ZŠ Přerov nad Labem jako partner 
ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice rea-
lizaci 20ti měsíčního projektu TVOŘÍME 
A SPOLUPRACUJEME.

Máme za sebou dvě monitorovací obdo-
bí a  chceme se s  vámi podělit o  radost 
z toho, co se nám podařilo. V rámci pro-
jektu při výuce probíhají hodiny Tvořivé-
ho učení. V nich přebírají aktivitu v práci 
žáci – provádí pokusy, pozorování, měře-
ní, pracují s odbornou literaturou, spolu-

pracují ve skupinách. Na tento způsob prá-
ce jsme z rozpočtu projektu koupili učební 
pomůcky na fyziku, zeměpis – např. nové 
atlasy a globusy, celkem za 100 tisíc korun. 
Dalších 10 tisíc stála odborná literatura na 
přírodopis a  fyziku, aby se s  ní žáci nau-
čili pracovat. Vyučující matematiky, fyziky, 
zeměpisu, přírodopisu na II. stupni a paní 
učitelky pracovních činnosti 2. – 4. roční-
ku spolupracují s  pedagogy z  partnerské 
školy v Rožďalovicích na tvorbě a korektu-
rách pracovních listů pro žáky pro hodiny 
Tvořivého učení. Na I. stupni v pracovních 

činnostech si žáci rozvíjí manuální doved-
nosti při práci ve školní dílně, kterou jsme 
vybavili novým přiměřeným nářadím pro 
děti za 43 tisíc korun, které budou využívat 
i  jejich spolužáci ze II. stupně. Pro výuku 
jsme zajistili také materiál za 3 tisíce korun.
Vyučující spolupracují při vzájemných hos-
pitacích, kdy si vyměňují své profesní zku-
šenosti. Jedna sada hospitací již proběhla 
v červnu a druhá nás čeká v listopadu.
V červnu hájila barvy naší školy na soutěži 
v Rožďalovicích devítičlenná skupina žáků, 
kteří soutěžili v matematice, fyzice, země-
pise a  přírodopise. Tato bitva zástupců 
obou škol nesla název SOUTĚŽÍME HLA-
VOU I  RUKAMA. Velmi úspěšní byli naši 
borci z 9. a 8. ročníku. Sedmáci, ač se moc 
snažili, našli v  Rožďalovicích své přemo-
žitele. Všichni dostali vedle milého přijetí 
pohoštění a diplomy, vítězové také krásné 

knížky. Příští soutěž, na závěr projektu, se 
uskuteční v  naší škole v  Přerově nad La-
bem.
Pokud zrekapitulujeme finance, které re-
alizace projektu do naší školy přinesla, je 
každému jasný přínos pro žáky i vyučující 
obou partnerských škol. Když si uvědomí-
me, že nás čeká ještě 14 měsíců houževna-
té práce, bude přínos pro školu z  tohoto 
grantu ještě narůstat. V  příštím čísle vás 
určitě budeme opět informovat o  dalším 
postupu naplňování cílů našeho projektu. 
V  závěru musím moc a  moc poděkovat 
všem kolegyním, které věnují plnění gran-
tu mnoho svého volného času.
 Mgr. Vlasta Karásková, manažerka projektu

■
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Po ročním snažení se naše mateřská škola 
může pochlubit certifikátem z  programu 
„Školka blízká přírodě“. Tento program se 
koná pod záštitou Ministerstva životního 
prostředí a  je akreditován MŠMT. V uply-
nulém roce se Ivona Ptáčková a Dana Skuh-
ravá účastnily seminářů zaměřených na 
integraci prvků z  oblasti ekopsychologie, 
adaptace na pobyt v přírodě, první pomoc 
zážitkovou metodou, obnova tradic ve 
spojení s přírodou a další. Znalosti a vlast-
ní zkušenosti dokázaly úspěšně zapojit do 
našeho školního vzdělávacího programu. 
Jejich úsilí bylo završeno v  pátek 20. září 
2013 prezentací na III. mezinárodní kon-
ferenci programu Školka blízká přírodě, je-
jímž hlavním cílem je představit předškolní 
vzdělávání pro udržitelný rozvoj, s názvem 

„Blíže přírodě každý 
den“. Naše prezenta-
ce měla za cíl nejen 
představit a zviditelnit 
naši mateřskou školu, 
ale také prezentovat 
zkušenosti z  praxe při 
implementaci nových 
prvků do každodenní 
práce s  dětmi. Pod-
mínkou pro získání 
titulu bylo také vytvo-
ření kroniky, která by 
mapovala činnost MŠ 
v průběhu min. jedno-
ho roku. Všechny pod-
mínky jsme dokázali splnit na výbornou 
a nyní se můžeme honosit titulem „Školka 

blízká přírodě“. Děkujeme všem, zejména 
rodičům, za podporu a spolupráci.  ■

radka Tomášková

Pasování prvňáčků na rytíře písma se 
uskutečnilo během červnového od-
poledne v  Bednárně skanzenu. Paní 
učitelka Karolína Salačová představila 
rytíře písma zástupcům obce, kteří ve 
spolupráci se školou tuto již tradiční 
akci zorganizovali. Prvňáčkové veřejně 
přečetli pár řádků a podepsali se na pa-
mětní list, všichni se úkolu zhostili bez 
strachu a předvedli, co se za školní rok 
naučili. Za svoji snahu dostali diplom 
a  od paní ředitelky Yvety Hruškové 
knížku. Ani v  letošním roce nechybělo 
dětské šampaňské, které děti uvítaly 
s velkou radostí.
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