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Vážení přátelé, sousedé, spoluobčané. Blíží se nejoblíbenější svátky roku a pro mnoho z nás už 
léta tyto dny představují shon, spěch a nervozitu. Zkusme hodit starosti za hlavu, netrápit se 
tím, že nemáme uklizeno, napečeno dost druhů cukroví a podobně. Poseďme s přáteli, těšme 
se s dětmi a v klidu prožijme poslední dny starého roku. Přejeme vám, aby ten následující byl 
lepší! FOTO: Tomáš Gregárek

Přijďte si zpříjemnit vánoční svátky do kostela sv. Vojtěcha. 25. prosince v 17 hodin si spo-
lečně zazpíváme ty nejznámější vánoční koledy a zájemci si budou moci odnést světlo, které 
k nám doputovalo ze samotného Betléma. FOTO: Tomáš Gregárek
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Úvodní slovo starostky

Vážení občané, milí čtenáři,
před rokem jste dostali do rukou první číslo obecního občasníku s  názvem Přerovské 
listy. Nyní Vám předkládáme již páté číslo. V prvních čtyřech číslech jsme Vám 
na téměř 100 stranách zprostředkovali mnoho fotografií, informací a ko-
mentářů k životu v obci. I v tomto vánočním vydání Vám přinášíme 
mnoho aktuálních a věříme, že většinou i dobrých zpráv.  Hlav-
ně bychom Vám chtěli popřát krásné prožití vánočních svátků, 
šťastné vykročení do nového roku, zdraví a pohodu po mnoho 
dalších dnů. PF 2014 za redakci, zastupitele a obecní úřad! ■

Darina Kocsisová

OBECNÍ ÚŘad a ZaSTUPITELSTVO  
V rOCE 2013
Obecní úřad a zastupitelstvo se zabývalo v r. 2013 spoustou 
drobných činností, které občané nevidí. Co mimořádného se 
povedlo v roce 2013 a čeho si lidé mohli všimnout?
1. Oprava místní komunikace Na Pískách, sice provizorní, ale několik 

let očekávaná oprava povrchu v dlouhodobě velmi špatném stavu 
– duben až květen.

2. Oprava výtluků a dalšího poškození místních komunikací na mnoha 
místech v obci po delší než roční přestávce – květen až září.

3. Zajištění bezpečného provozu a servisu výtahu ve zdravotním stře-
disku na počátku roku.

4. Úpravy polních cest v extravilánu (od hřiště k chatám, Pivní stezka, 
u zdymadel podél Labe) – duben až červenec.

5. Zorganizování dotazníkového šetření v červnu k vodovodu a další-
mu rozvoji obce a uvádění některých zjištění do praxe (viz některé 
body v tomto seznamu).

6. Drobná dopravně bezpečnostní opatření před školou (sloupky, žluté 
vodorovné značení, vyrovnání nerovností na parkování) – jaro a sr-
pen.

7. Zahájení zkušebního provozu zasílání zpráv obce do mobilu – lis-
topad.

8. Zvýšení třídění odpadu v obci – rozšíření stanovišť pro tříděný odpad 
ze 4 na 13, umístění 2 nových oranžových kontejnerů na tetrapaky, 
zvýšení počtu žlutých kontejnerů na plasty z 8 na 22, zvýšení počtu 
modrých kontejnerů na papír, zvýšení frekvence svozu u plastů, pa-
píru, skla i tetrapaků.

9. Jarní úklid břehů Kounického potoka a příkopů podél silnic III. třídy.
10. Aktualizace a přiblížení praxi obecně závazné vyhlášky o systému na-

kládaní s odpadem v dubnu (tj. upřesnění třídění odpadu a revize 
přidělování nádob na směsný odpad). 

11. Aktualizace, zpřehlednění a zjednodušení obecně závazné vyhlášky 
o místních poplatcích (nyní jen poplatek ze psů, z ubytovací kapaci-
ty, z užívání veřejného prostranství)  –  k ní byla vytvořena přehledná 
mapa se zakreslením pozemků, kde se uplatňuje poplatek za užívání 
veřejného prostranství.

12. Schválena vyhláška zakazující provoz loterijních a jiných podobných 
hracích zařízení.

13. Vytvoření a doplňování evidence obecně závazných vyhlášek v obci 
(navázání na přehled místních právních norem z roku 2004), aby ob-
čané věděli, co platí a čím se mají řídit (a aby si to také mohli přečíst).

14. Zahájení spolupráce s  Městskou policí Čelákovice kvůli zvýšení 
ochrany a  bezpečnosti občanů (smlouva podepsána v  listopadu, 
spolupráce zahájena v prosinci).

15. Uspořádán 3. ročník dožínkových slavností v září.
16. Uspořádán 3. ročník muzejní noci v květnu.
17. Uspořádáno vítání občánků ve skanzenu.
18. Proběhl 4. ročník pasování prvňáčků na rytíře písma v červnu. 
19. Byl opět nominován kandidát za obec na krajskou cenu dobrovol-

níka roku.
20. Byla dojednána a  schválena úprava hranic mezi obcí a  Lysou nad 

Labem (vyrovnání hranice podél Labe).
21. Úspěšné vydání 4 čísel nově založených Přerovských listů.
22. Podtlaková kanalizace – vytvoření systému vzorových smluv pro 

převod nově zbudovaných sběrných šachet a kanalizačních řadů do 
vlastnictví obce, upřesnění pravidel pro vyplácení příspěvku.

23. Zvládnutí havarijních stavů v budovách obce (studna obecního úřa-
du a zdravotního střediska v únoru, kanalizace v bytě nad obecním 
úřadem v dubnu – květnu, studna v nájemním bytovém domě v říj-
nu).

24. Revize nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pro země-
dělské užívání.

25. Čištění dešťové kanalizace – částečné čištění a příprava výběrového 
řízení na kompletní údržbu.

26. Veřejné osvětlení – zvýšení kvality osvětlení na kraji obce směrem 
na Mochov.

27. Veřejný rozhlas – kontrola nefunkčnosti a příprava výběrového řízení 
na rekonstrukci.

28. Dopravní značení a úpravy parkování v oblasti zemědělských pod-
niků na jaře.

29. Uspořádání řady místních šetření a diskusí s občany na obecním úřa-
dě na různá témata (místní komunikace, odpady, pozemky).

30. Uzavřena většina nových smluv na pronájem hrobových míst na dal-
ších 10 let.

31. Dokončení opravy sochy Panny Marie Na Plácku a proplacení dotace 
od Středočeského kraje.

32. Pokračování ve čtvrtletních kontrolách v  příspěvkových organiza-
cích.

33. Uspořádání celkem 13 veřejných zasedání zastupitelstva se širokým 
zapojením veřejnosti do diskusí v průběhu zasedání.

34. Průběžné zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva v  plném 
znění vč. mnoha příloh a podkladů před zasedáním na webových 
stránkách obce.

35. Průběžné udržování, doplňování a zpřehledňování webových strá-
nek obce.

36. Rozšíření vývěsek obce o novou nástěnku ve zdravotním středisku 
a  na obecním úřadě, umístění velkoplošné mapy kraje na obecní 
úřad a do zdravotního střediska.

37. Uspořádání setkání představitelů obce se zástupci spolků (březen) 
a s podnikateli (srpen).
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OBECNÍ ÚŘad a ZaSTUPITELSTVO 
V rOCE 2013

Z veřejného zasedání zastupitelstva  
obce Přerov nad Labem

38. Územní plán – zadání provedení 4 schvá-
lených změn.

39. Revitalizace – dořešení poslední majetkové 
záležitosti nutné ke stavebnímu povolení 
(smlouva s  Českým rozhlasem na prodej 
částí 3 parcel okolo zámku) a vyřízení sta-
vebního povolení.

40. Zapojení dalších občanů do činnosti obec-
ního úřadu (noví aktivní členové výborů, 
zaměstnanci obce ve vedlejším pracovním 
poměru, dobrovolníci).

41. Zabezpečení počítačových dat na OU a na-
stavení jejich pravidelného zálohování.

42. Bylo schváleno snížení stočného pro obča-
ny na rok 2014 díky doplatku obce ve výši 
400 Kč na každého platícího občana ročně.

43. Bylo schváleno zachování poplatků za sys-
tém nakládání s  komunálním odpadem 
pod hranicí 500 Kč a u malých dětí došlo 
k dalšímu mírnému snížení.

44. Průběžná údržba budov obce – výměna 
rozvodů vody ve sklepě nájemního bytové-
ho domu, protisněhové zábrany a zábrany 
proti holubům na střeše školy.

45. Díky dobrovolnicím bezvadně fungovala 
v nových prostorách knihovna, která uspo-
řádala mnoho akcí pro školní děti i veřej-
nost, a  ve které se neustále zdokonaluje 
zázemí pro knihy i čtenáře.

46. Byly dopsány kroniky obce od roku 2006.

A  co se ještě dělo na obecním úřadě, 
v zastupitelstvu a v obci?
47. Spolupráce s  auditorskou firmou KPMG 

při kontrole z pověření Ministerstva financí 

k dotační akci rekonstrukce školy v r. 2010 
v únoru.

48. Zorganizování bezplatného čtyřdenního 
počítačového kurzu pro seniory v  listopa-
du, který byl pro malý zájem zrušen.

49. Organizace a  zajištění dvou celostátních 
voleb (2 kola prezidentských voleb v  led-
nu, parlamentní volby v říjnu).

50. Zahájena reklamace prací při rekonstrukci 
školy v r. 2010 (nezačištěné usazení oken, 
venkovní izolace kolem tělocvičny).

51. Vstup obce s jejím územím do místní akční 
skupiny MAS Polabí.

52. Přípravné práce na projektu vodovodu.
53. Dočasná uzavírka místní komunikace Ve 

Dvoře kvůli statice chátrající budovy.
54. Podpora SDH – zastoupení obce při výroč-

ní schůzi v  únoru, při oslavě 120. výročí 
v červnu, při zapojení do sběru tříděného 
odpadu, využití dotací aj.

55. Odmítnutí přiznané dotace na zateplení 
školy s ohledem na řadu nedostatků a okol-
ností v projektu.

56. Rybník – zajištění průzkumu a analýzy situ-
ace při vzniku havarijního stavu a vyřizová-
ní dokumentů pro zajištění opravy.

57. Finanční výbor se scházel téměř každý mě-
síc a řešil různé finanční záležitosti zejména 
v souvislosti s vodovodem.

58. Pokračovalo se v gratulacích jménem obce 
k narozeninám občanům ve vyšším věku.

59. Každý měsíc řešil obecní úřad případy úni-
ku psů.

60. Mnoho dalších drobných činností, které 
běžný občan nevidí. ■

Datum, čas:   9. října 2013, od 18:30 hod 
do 21:10 hod
Místo konání:  školní jídelna
Přítomni:  D. Kocsisová, I. Gregárková, L. 
Jirouš, J. Vedral, I. Zajíček
Nepřítomni: L. Dvořák (omluven), P. Bau-
mruk (neomluven) 
Zapisovatel:  E. Cílková
Hosté:  jednání se účastnilo 13 občanů z řad 
veřejnosti a pozvaný host p. Kopecký (člen 
rady města Lysá n/L) spolu s odborným po-
radcem p. Chloupkem – oba část programu

ZO schvaluje: 
• Ivana Zajíčka jako předsedu kontrolního 

výboru, schvaluje mu vyplácení odměny 
jako členovi zastupitelstva od 1. 10. 2013 

v souladu s usnesením č. 102/2012 a bere 
na vědomí rezignaci Václava Kerdy na 
členství v kontrolním výboru;

• s  platností od 1. 11. 2013 ruší platnost 
usnesení č. 102/2012 a  schvaluje výši 
odměny členům zastupitelstva, kteří 
vykonávají funkci neuvolněného mís-
tostarosty, předsedy finančního nebo 
kontrolního výboru, Jaroslavu Vedralovi 
a Luďkovi Jiroušovi v maximální výši dle 
přílohy č. 37/2003 Sb. v platném znění;

• úpravu obecní hranice s městem Lysá nad 
Labem dle přiloženého návrhu a ukládá 
starostce obce provést všechny úkony sou-
visející se zápisem nové obecní hranice. 

ZO bere na vědomí:

• že svazek obcí Mikroregion Polabí 
(dále jen MP) zahájil výběrové řízení na 
zpracovatele prováděcí projektové doku-
mentace ke skupinovému vodovodu, 
pověřuje starostku obce účastí v  komisi 
pro otevírání obálek a  hodnocení nabí-
dek, a pověřuje zastupitele Ivana Zajíčka 
jako náhradníka pro účast v obou těchto 
komisích;

• že firma Eurovision, se kterou předseda 
svazku MP podepsal 16. 8. 2013 man-
dátní smlouvu o vykonávání koordinační 
činnosti v  projektu skupinového vodo-
vodu, oznámila dne 2. 10. 2013 ukončení 
spolupráce se svazkem obcí;

• že svazek obcí MP připravuje nové výbě-
rové řízení na vykonávání koordinační čin-

Kalendář akcí

Prosinec 2013
•  21. 12. Vánoční besídka, 

pořádá: soubor Dykyta, 
restaurace U  skanzenu od 
16.30 hodin

•  24. 12.  Betlémské světlo, 
kostel sv. Vojtěcha od 14:00 do 15:00

•  25. 12.  Vánoční koncert, 
kostel sv. Vojtěcha od 17:00

Leden 2014
•  25. 1. Hasičský ples, 

pořádá: Sbor dobrovolných hasičů 
v sále U Kotápišů

Únor 2014
•  8. 2.   Dětský maškarní bál, 

pořádají: Maminky dětem v sále  
U Kotápišů

•  15. 2. Masopustní průvod obcí, 
pořádá: TJ Sokol Přerov nad Labem

•  22. 2. Masopustní ples, 
pořádá: TJ Sokol Přerov nad Labem

Změna programu vyhrazena.

Pokud si přejete zveřejnit kulturní, 
sportovní či společenskou akci na webu 

obce, v Přerovských listech  
a na vývěsce, prosím pište na  

irena.gregarkova@prerovnl.cz,  
nebo volejte 602 27 97 65.
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Z veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem

nosti v projektu skupinového vodovodu;
• že město Lysá nad Labem předložilo 

obci dne 26. 9. 2013 fakturu od svazku 
obcí MP ze dne 23. 9. za zpracování 
a administraci projektu ze strany EPK s. r. 
o. ve výši 722 242 Kč s upozorněním na 
případné penále; 

• že na zasedání valné hromady svazku 
obcí MP dne 3. 10. 2013 požadovala 
starostka obce, aby se revizní komise 
MP svazku obcí zabývala projektem 
vodovodu a  tento návrh byl zamítnut. 

ZO ukládá:
• starostce uzavřít smlouvu o  poskytování 

právní pomoci s  advokátní kanceláří 
Adam Batuna Legal při přípravě 
smlouvy mezi obcí Přerov nad 
Labem a  svazkem obcí MP, při 
zapracování případných při-
pomínek ze strany svazku obcí 
nebo jeho členských obcí, při 
osobních jednáních o vodovodu 
a dalších záležitostech obce;

• starostce zajistit a  předložit 
zastupitelstvu právní analýzu 
smlouvy o  zpracování a  admi-
nistraci projektu skupinového 
vodovodu vč. dodatků č. 1 a 2 uzavřených 
mezi svazkem obcí MP a firmou EPK s. r. 
o. s ohledem na možné finanční důsledky 
pro obec;

• starostce zajistit a předložit zastupitelstvu 
právní analýzu smlouvy o  vykonávání 
koordinační činnosti v projektu skupino-
vého vodovodu uzavřenou mezi svazkem 
obcí MP a firmou Eurovision;

• starostce zajistit a předložit zastupitelstvu 
posouzení finanční analýzy a  přiložené 
zprávy, kterou zpracovala firma EPK s. 
r. o. jako přílohu k  žádosti o  dotaci na 
skupinový vodovod;

• starostce vyžádat od svazku obcí kopii 
všech smluv o poskytování služeb, které 
byly dosud uzavřeny svazkem obcí  M P 
v  rámci přípravy projektu skupinového 
vodovodu;

• starostce zpracovat přehled výdajů 
obce na projekt skupinového vodovodu 
v letech 2006 – 2012;

• starostce připravit návrh harmonogramu 
a znění otázky pro případné referendum 
občanů obce k  realizaci projektu vodo-
vodu za daných podmínek;

• starostce zahájit výběrové řízení na 
poskytnutí úvěru ve výši 26 milionů Kč 
pro financování výstavby vodovodu.

hlasování: PRO  D. Kocsisová, L. Jirouš, J. 

Vedral, I. Zajíček PROTI I. Gregárková
 
ZO schvaluje:
Proplacení faktury MP ze dne 23. 9.2013 za 
zpracování a administraci projektu ze strany 
EPK s.r.o ve výši 722 242 Kč.
hlasování: PRO 0  PROTI  D. Kocsisová, I. 
Gregárková, L. Jirouš, J. Vedral, I. Zajíček 
ZO schvaluje:
• na základě smlouvy o  smlouvě budoucí 

kupní nákup pozemků od Českého rozhlasu 
p. č. 128/7 o výměře 580 m2, p. č. 131/5 
o výměře 22 m2 a p. č. 1931/5 o výměře 25 
m2 za celkovou cenu 31 115 Kč;

• rozpočtové opatření č. 9/2013;

• rozpočtové opatření č. 9/2013 dle 
přiložené tabulky s  celkovým zvýšením 
příjmů o 183 693 Kč, výdajů o 45 000 Kč 
a  s  celkovým dopadem na hospodaření 
ve výši 138 693 Kč.

ZO  v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 128/ 2000 Sb. o obcích (obecní zřízení, ve 
znění pozdějších předpisů) pověřuje zastu-
pitelstvo obce Přerov nad Labem starostku 
obce k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření v následujícím rozsahu: 
1) do výše 50 000 Kč u jednotlivých paragra-
fů, jsou-li vyvolaná organizačními změnami, 
pokud tyto změny nevyvolávají další nároky 
na finanční prostředky obce – nezvýší se cel-
kový rozpočet výdajů. Přípravou rozpočto-
vých opatření je pověřen správce rozpočtu.
2) Rozpočtová opatření v  částkách vyšších 
může starostka obce samostatně provádět 
jen v případech: 
a) rozpočtového zapojení účelově přiděle-
ných finančních prostředků z jiných rozpočtů;
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný vý-
daj na zajištění chodu obce, v  případě ha-
várií nebo stavu nouze, výdaj k  odvrácení 
možných škod, dále, když včasné provedení 
úhrady je vázáno penalizací a dopady mo-
hou výrazně překročit případná rizika z neo-
právněné úhrady;
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nad-

řízených orgánů a dohledů a další nutné vý-
daje, kdy schválení rozpočtového opatření je 
nezbytné a má jen formální charakter, proto-
že výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na infor-
maci o každém rozpočtovém opatření pro-
vedeném v kompetenci starosty na nejbliž-
ším zasedání zastupitelstva obce, konaném 
po schválení rozpočtového opatření a jejího 
stručného odůvodnění.

Z veřejného zasedání zastupitelstva č. 
9/2013 obce Přerov nad Labem
-----------------------------------------------------------
Datum, čas:   24. října 2013, od 20:00 hod 
do 21:15 hod
Místo konání:  obecní úřad
Přítomni:  D.Kocsisová, L.Dvořák, J. 
Vedral, I.Gregárková, L. Jirouš 
Nepřítomni: P. Baumruk, I. Zajíček 
Zapisovatel:  I. Gregárková
Hosté: jednání se účastnilo 7 občanů z řad 
veřejnosti

ZO schvaluje:
• Jako dodavatele projektové dokumentace 

pro provádění stavby skupinového vodo-
vodu na základě výběrového řízení orga-
nizovaného Mikroregionem Polabí firmu 
SUNCAD, s. r. o  s  celkovou nabídkovou 
cenou za dokumentaci a  autorský dozor 
909 000 Kč bez DPH s tím, že obec Přerov 
nad Labem bude financovat cenu za 
dokumentaci formou návratné bezúročné 
půjčky Mikroregionu Polabí na 3 měsíce 
a to maximálně do výše 43%, tj. 346 150 
Kč bez DPH, a dále že financování nákladů 
za dokumentaci po splatnosti půjčky 
a  za autorský dozor bude dojednáno 
ve smlouvě obce a  Mikroregionu Polabí 
k projektu skupinového vodovodu.

hlasování:  PRO  D. Kocsisová, L. Dvořák, L. 
Jirouš  PROTI  I. Gregárková, J. Vedral 
 
Z veřejného zasedání zastupitelstva č. 
10/2013 obce Přerov nad Labem
-----------------------------------------------------------
Datum, čas:   6. listopadu 2013, od  18:30 
hod do 20:45 hod
Místo konání:  školní jídelna
Přítomni:  D. Kocsisová, I. Gregárková, I. 
Zajíček, L. Dvořák
Nepřítomni: L. Jirouš (nemocen), J. Vedral 
(omluven), P. Baumruk (neomluven) 
Zapisovatel:  E. Cílková
Hosté: jednání se účastnilo 15 občanů
Hlasování je uváděno v Přerovských listech jen 
v případě, že nebylo schváleno jednoznačně.

Příjmy zvýšeny o: 183 693

Daň z příjmu FO ze SVČ 140 000

Náhrada od pojišťovny  - na opravu VO 26  713

Příspěvky na plynofikaci 16 980

Výdaje zvýšeny o:  45 000 

Základní škola - zvýšení příspěvku  
(výměna osvětlení v MŠ)

18 000

Vodovod - výběrové řízení na úvěr 108 000

VO opravy 27 000

Rozpočtové opatření celkem 138 693
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Z veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem

ZO ukládá:
• předsedovi kontrolního výboru provést 

komplexní kontrolu usnesení z roku 2013 
do 28. 3. 2014, starostce zaslat do 15. 
11. 2013 návrh smlouvy k projektu vodo-
vodu k připomínkování starostům všech 
členských obcí MP.

ZO stanovuje:
• k usnesení č. 67/2008 z 24. 9. 2008 tato 

pravidla pro poskytnutí příspěvku na nově 
zbudované kanalizační přípojky: příspěvek 
ve výši 5 000 Kč se proplácí jednorázově 
žadatelům, kteří se souhlasem obce 
a  provozovatele podtlakové kanalizace 
vybudovali na vlastní náklady a  řádně 
uvedli do provozu sběrnou domovní 
šachtu, prodloužení podtlakového kana-
lizačního řadu a  gravitační kanalizační 
přípojku do rodinného domu nebo jiné 
stavby určené pro trvalé nebo rekreační 
bydlení a následně takto vzniklé vodní dílo 
(podtlakovou část vč. sběrné šachty) pře-
vedli bezplatně do majetku obce, k čemuž 
doložili nákres umístění v  katastrální 
mapě, doklad o  vynaložených nákladech 
na realizaci vodního díla od autorizované 
firmy, smlouvu o  vypouštění odpadních 
vod s  provozovatelem kanalizace, vyjád-
ření příslušných úřadů k umístění a/nebo 
stavbě vodního díla a  případně smlouvy 
o smlouvách budoucích ke zřízení věcného 
břemene na pozemky třetích osob. 

ZO ukládá:
• starostce zveřejnit podrobná pravidla pro 

budování nových kanalizačních přípojek 
v  souladu s  usnesením č. 104/2013 vč. 
vzorových smluv pro udělení souhlasu 
obce, na zřízení věcného břemene a pře-
vod nově vybudovaného vodního díla 
(podtlakové části kanalizace vč. sběrné 
šachty) do 31. 12. 2013;

• starostce zajistit nezávislé posouzení 
stavu ČOV do 31. 3. 2014. 

ZO schvaluje:
• vyhlášení záměru na prodej pozemku par-

celní číslo st. p. 341 KN za minimální cenu 
1 000 Kč za m2 v k. ú. Přerov nad Labem;

• vyhlášení záměru na pronájem nebo prodej 
pozemku parcelní číslo 969 PK za minimální 
cenu 500 Kč za m2 za prodej nebo 0,35 Kč za 
m2/rok pronájem vše v k.ú. Přerov nad Labem;

• změnu územního plánu v  Přerově 
nad Labem na pozemku v  katastru 
nemovitostí v k. ú. Přerov n. L. z plochy 
veřejné prostranství a  sice části parcely 

č. 1866/31 sousedící s  parcelou st. p. 
5/1 na plochu smíšené obytné – bydlení 
venkovské a  parcely 1866/24 na plochu 
smíšené obytné – bydlení kolektivní. 
Jako určeného zastupitele, který se podílí 
spolu s pořizovatelem na návrhu zadání 
územního plánu, si zastupitelé volí mís-
tostarostku I. Gregárkovou; 

• rozpočtová opatření č.10/2013 ( přesuny 
v rámci rozpočtu) a č.11/2013.

ZO schvaluje:
• ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10 

s celkovým dopadem na výsledek ve výši 
0 Kč a RO č. 11 s celkovým dopadem na 
výsledek ve výši +17.250 Kč. 

• povolení výjimky z  průměrného počtu 
žáků v  Základní škole a  mateřské škole 
zřízené obcí pro školní rok 2013/2014. 

ZO ukládá:
• předsedovi finančního výboru provést ana-

lýzu refundací mezd zaměstnanců školy pro-
plácenou obcí pro příspěvkovou organizaci 
ZŠ a MŠ za rok 2011 – 2013 do 31. 1. 2014.

Z veřejného zasedání zastupitelstva č. 
11/2013 obce Přerov nad Labem
-----------------------------------------------------------
Datum, čas:   27. listopadu 2013, od 7:30 
hod do 9:00 hod
Místo konání:  obecní úřad
Přítomni:  D. Kocsisová, I. Gregárková, I. 
Zajíček, L. Jirouš, J. Vedral, L. Dvořák (dosta-
vil se v průběhu jednání)
Nepřítomni: P. Baumruk (neomluven) 
Zapisovatel:  J. Mrázková
Hosté: jednání se účastnily 4 další osoby
 
ZO schvaluje:
• podání oznámení o  podezření ze 

spáchání trestného činu v  souvislosti 
s  uzavřením Smlouvy o  zpracování 
a  administraci projektu skupinového 
vodovodu, uzavřené Mikroregionem 
Polabí se společností EPK, s.r.o. a násled-
ného uzavření Dodatků č. 1 a č. 2 k této 
smlouvě bez obvinění konkrétní osoby, 
a  ukládá starostce pověřit plnou mocí 
v  zastupování obce v  této věci JUDr. 
Adama Batunu.

Rozpočtové opatření č. 10/2013 

Příjmy zvýšeny o (vč. komentářů): 183 000

Byty – za plyn (upraveny zálohy nájemníků od 1. 7. 2013) 26 000

Příjmy od EKO – KOMu (začaly narůstat od 2. čtvrtletí díky zvyšování třídění) 45 000

Český rozhlas – za údržbu pozemků (proplacení první ze dvou faktur od obce) 25 000

Dotace – Hasiči (přidělení oznámeno dopisem, předpokládá se čerpání 100%) 66 000

Dotace – volby do PS (odpovídá přesně výdajům) 21 000

 Výdaje  zvýšeny (+) / sníženy (-) o (vč. komentářů):  165 750

veřejné osvětlení – opravy – poslední oprava provedena v říjnu a již hlášeny další poruchy 10 000

Přerovské listy – prostředky v rozpočtu vyčerpány na 3 vydání, protože byly rozsáhlé 10 000

Věcné dary 3 000

Byty – plyn (meziroční nárůst, v příjmech kompenzováno jen částečně, protože vyúčtování  
je v dalším kalendářním roce)

38 000

Byty – služby 2 000

Byty – opravy (oprava koupelny v podkroví nebyla v rozpočtu v dostatečné výši,  
havárie nautily v říjnu, studna)

30 000

Nebyty – opravy 3 000

Odvoz odpadu – větší počet nádob na třídění (odráží se také v příjmech) 45 000

Hasiči – vybavení na povodně (čerpání dotace uvedené v příjmech nutné do 31. 12.) 66 000

Odstupné bývalému starostovi - nezahrnuto do rozpočtu v plné výši 77 250

Volby do PS (uhrazeno plně z dotace na volby) 21 000

Odměny za sekání pro ČRo (vč. soc. a zdravotního pojištění, souhrn všech měsíců) 44 000

Správa – materiál (zvýšené nároky na tisky) 15 000

Správa - plyn 27 000

Správa - el. en. 9 500

Opravy kopírky (opakované poruchy) 15 000

Bezpečnost (nebylo čerpáno v průběhu roku kvůli termínu schválení smlouvy) -250 000

Rozpočtové opatření celkem 17 250
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Obecní úřad informuje

Stočné pro r. 2014 sníženo
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání schvalovalo výši 
stočného, které platí producenti odpadních vod vypouštěných do 
obecní kanalizace. Stočné se počítá na základě nákladů, které pro 
příští rok kalkuluje provozovatel tedy Vacuum Global. Ty se pak roz-
počítají mezi všechny osoby, které má provozovatel v evidenci. Bo-
hužel ne všichni producenti jsou nahlášeni, takže těm poctivým by 
se tímto způsobem zvyšovalo stočné, které není v naší obci zrovna 
malé. Proto obec i nadále bude doplácet na provoz kanalizace a ČOV 
a tím sníží občanům výši stočného. Zároveň bude obecní úřad pro-
vádět ve spolupráci s provozovatelem revizi nahlášených osob. Pro 
rok 2014 tak s dotací obce bude pro občany stočné 43 Kč za m3, 
pro podnikatele v plné výši 54,60 Kč za m3. Pro občany se počítá 
průměrná spotřeba 35 m3 za rok, takže ročně zaplatíme každý na 
stočném 1 505 Kč. Obec za každého platícího občana doplatí ročně 
cca 400 Kč. 

Nové obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo obce schválilo na svém prosincovém zasedání 3 nové 
obecně závazné vyhlášky. Dostupné jsou na webových stránkách 
obce spolu s ostatními právními normami Přerova nad Labem. Dvě 
z těchto vyhlášek se týkají místních poplatků. Nejde o nic nového, 
jedná se jen o aktualizace a upřesnění záležitostí platných mnoho let. 
Poplatníci, kterých se poplatky týkají, a to jsou v obci skoro všichni, 
by měli vědět, že z  vyhlášek jim v minulosti i nyní vyplývá jednak 
ohlašovací povinnosti a dále povinnost platit včas do určitých termí-
nů. Je v zájmu poplatníků hlídat si tyto termíny, protože jinak může 
být poplatek zvýšen až trojnásobně. Např. roční poplatek za umístění 
reklamy na veřejném prostranství byl v r. 2013 splatný podle staré 
vyhlášky do 30. 10., poplatek ze psů do 31. 5., poplatek za nakládání 
s komunálním odpadem do 30. 6. V příštím roce se termín pro roč-
ní paušální poplatky sjednocuje na 31. 3. Podrobnosti naleznete na 
dalších místech Listů.

Vydávání známek na popelnice v r. 2014
Vydávání známek na popelnice a současně vydávání podkladů pro 
úhradu místního poplatku za nakládání s  komunálním odpadem 
proběhne v r. 2014 již v lednu (viz tabulka). To znamená, mno-
hem dříve, než tomu bylo dosud. Prosíme, naplánujte si cestu na 
obecní úřad v těchto dnech, abyste si včas zajistili správné označení 
nádoby na směsný odpad, bez kterého Vám v únoru popelnici ne-
vyvezou. 
Dobrou zprávou je, že se příslušný poplatek pro rok 2014 ne-
zvyšuje a zůstává ve výši 492 Kč. U dětí do 6 let se poplatek 
dokonce díky úpravě slevy mírně snížil – je 372 Kč, pokud se 
jedná o 1. či 2. dítě v rodině, nebo je jen 252 Kč, pokud se jedná o 3. 

či 4. dítě v rodině. Přitom jak se postupně v r. 2013 zvyšovala úroveň 
třídění odpadů v obci, je naděje, že by do budoucna mohl poplatek 
ještě dále klesnout. 
Připomínáme, že kdykoliv v úřední dny máte možnost si vyzvednout 
oranžové pytle na nápojové kartóny a že do popelnice u domu patří 
jen malá část vašich odpadů. Do nádoby na směsný odpad patří jen 
zbytek potom, co většinu odpadků vytřídíte do barevných kontejne-
rů nebo jiným správným způsobem.

Termíny pro vydávání známek na popelnice, vybírání roč-
ních místních poplatků ze psů, z trvalého umístění reklamy 
na veřejném prostranství, vydávání pokynů pro platbu po-
platku za systém nakládání s odpadem

datum dopoledne odpoledne

Po 13. ledna 2014 X 13:00 – 18:00

St 15. ledna 2014 8:00 – 11:30 13:00 – 17:00

Po 20. ledna 2014 8:00 – 11:30 13:00 – 17:00

St 22. ledna 2014 8:00 – 11:30 13:00 – 18:00

Zasílání SmS zpráv do mobilních telefonů
V minulém čísle Přerovských Listů jsme Vás informovali o nové službě 
zasílání zpráv do mobilů. Sběr čísel pro zasílání SMS do klasických 
mobilních telefonů proběhl v říjnu a přihlásily se osoby ze 165 čísel 
popisných. Občané mající tzv. chytré telefony (smartphones) mají 
možnost přijímat zprávy častěji a modernějším způsobem, a to skrze 
mobilní aplikaci MojeObec. Ta je volně ke stažení v obchodě Google-
Play (Android) a AppStore (iPhone). K tomu způsobu se zájemci hlásí 
postupně, zatím se registrovalo 7 osob.  Že by v Přerově nad Labem 
bylo jen tak málo chytrých telefonů? Aplikaci můžete taktéž stáhnout 
pomocí přiloženého QR kódu:

Sankce za útěk psa
Od července 2007 v Přerově nad Labem platí obecně závazná vyhláš-
ka č. 1/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství 
v obci a vymezení prostorů pro volné pobíhání psů. Obecní úřad pře-
sto každý měsíc řeší případy útěku nebo nedovoleného volného po-
bíhání psů. Kromě toho, že s tím pracovníci úřadu stráví mnoho času, 
daleko horší je, že přitom někdy dochází k ohrožení či škodám na ma-
jetku nebo zdraví. Obecní úřad závažnost takových situací nepodce-
ňuje, a proto v listopadu proběhlo další řízení o přestupku v souvislosti 
s útěkem psa. Dovolujeme si upozornit majitele psů, že dle zákona 
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění je 
za útěk zvířete možné uložit sankci. Pokud fyzická osoba, právnická 
osoba nebo podnikatel neučiní opatření proti útěku psa, to znamená, 
když pes uteče ze zahrady, může dostat pokutu do 50 000 Kč (po-
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Obecní úřad informuje

dobně to může být i pro hospodářská zvířata 
jako např. králík). Pokud pes uteče majiteli při 
procházce, pak by se to řešilo dle vyhlášky 
obce.

rozpočet obce
V  listopadu byl zveřejněn návrh rozpoč-
tu obce na rok 2014. Do projednávání na 
veřejném zasedání dne 4. 12. byly dopl-
něny ještě některé další výdaje a  příjmy, 
jako např. doplatek obce na stočné nebo 
přesuny již plánovaných výdajů, které byly 
v  rozpočtu 2013, ale nebudou do konce 
roku realizovány. Rozpočet byl na příští rok 
schválen jako přebytkový s příjmy i  výdaji 
překračujícími 12 milionů Kč. Podrobná 
čísla a  komentáře k  nim můžete najít na 
webových stránkách obce v  sekci veřejná 
zasedání zastupitelstva v přílohách k zápisu 
ze zasedání 4. 12. 2013.

Vodovod a mikroregion Polabí
Projekt skupinového vodovodu se stále na-
chází v přípravné fázi. Každým dnem se zvy-
šuje pravděpodobnost, že k realizaci pomocí 
letos přiznané dotace asi ani nedojde. V mi-
nulém čísle Listů jsme Vás informovali, že se 
blíží termín 9. 1. 2014, do kdy mělo dojít 
k potvrzení dotace a to na základě předložení 
požadovaných dokumentů, např. smlouvy 
se stavitelem, která je v nedohlednu. A také 
jsme psali, že bylo přislíbeno posunutí toho-
to termínu. Jenže náměstek na ministerstvu, 
který to prý slíbil, už tam není. A  písemné 
potvrzení neexistuje a jen tak ho nezískáme. 
Jenže bez písemného potvrzení posunutí 
tohoto důležitého termínu nemůže starost-
ka pokračovat ve vyřizování úvěru. Ale má 
také smysl pokračovat ve vyřizování úvěru, 
když naši partneři tak nečinili? Dohromady 
je potřeba zajistit z  obcí okolo 60 milionů 
Kč a z neznámých důvodů nebyl požadován 
výhodný úvěr od poskytovatele dotace. Když 
se na úvěr ostatních obcí nedávno dotazo-
vala starostka starostů sousedních obcí, do-
zvěděla se např. „co je Vám do toho“, „na 
to máme ještě dost času“. Tyto a jiné reakce 
vypovídají o velké neznalosti fungování pro-
jektu a podmínek přiznání dotace.  A existu-
jí další oblasti s otazníky – jak funguje firma 
Justitia TP, která organizuje výběrová řízení, 
jak proběhlo výběrové řízení na koordináto-
ra, kterým se na chvíli stala firma Eurovision, 
jestli byla správně uzavřena smlouva s firmou 
EPK, která zpracovávala žádost o dotaci, co 
obsahuje projektová dokumentace a další.
Souvisí to s  tím, že dotace byla přiznána 

nikoliv naší obci, ale svazku deseti obcí Mi-
kroregionu Polabí. O  mnoha významných 
krocích rozhoduje deset starostů, ale polovi-
na z nich dává u různých příležitostí najevo, 
že se jich vodovod netýká. Ovšem už jen 
tím, že hlasují o největší akci svazku, dávají 
najevo, že se jich to týká. Ale hlavní je, že 
vodovod by měl svazek po jeho dobudování 
vlastnit 10 let. 
Fungování svazku je vůbec občas podivné. 
Předseda svazku dal letos opakovaně na-
jevo, že asi nezná stanovy svazku. Mikrore-
gion Polabí nemá svou e-mailovou adresu 
ani datovou schránku, takže jediný oficiální 
způsob, jak poslat dopis, je poštou. A to není 
zrovna pružný způsob. Zápisy ze zasedání 
valných hromad se neschvalují ani nepode-
pisují. Ostatní orgány svazku nefungují a je-
jich složení je také zvláštní. Ve správní radě 
je stále od r. 2006 mj. i bývalý starosta obce 
L. Červák, přestože už není ani v zastupitel-
stvu. Sám z toho byl překvapen. Velice rádi 
bychom Vám, vážení občané, dali o vodovo-
du lepší zprávy, protože zastupitelé i obecní 
úřad proto letos udělali hodně. Např. na po-
sledním zasedání valné hromady Mikroregio-
nu Polabí byla více než polovina našich zastu-
pitelů. Ale zdá se, že obec vsadila na špatnou 
kartu. Podrobnosti k  vodovodu se můžete 
dočíst v zápisech ze třinácti zasedání našeho 
zastupitelstva v roce 2013.

Bezpečnost v obci
V září schválilo zastupitelstvo uzavření smlou-
vy o spolupráci s Městskou policií Čelákovice. 
Způsobů, jak přispět ke zvýšení bezpečnosti 
v obci, se v minulých dvou letech prověřova-
lo více. Návrh na spolupráci z Lysé byl příliš 
drahý, soukromá agentura se nejevila jako 
nejlepší řešení, ale naštěstí Čelákovice nejsou 
daleko a mají s takovým způsobem spoluprá-
ce již zkušenosti. Smlouva byla podepsána až 
v  listopadu kvůli změnám ve vedení města 
a po schválení na kraji může spolupráce za-
čít. Je tedy možné, že ještě před koncem roku 
uvidíte příslušníky nebo vozidlo Městské po-
licie z Čelákovic v naší obci. Budou tady pře-
devším proto, aby preventivními opatřeními 
napomohli k  bezpečnosti dětí, účastníků 
silničního provozu, veřejnému pořádku atd. 
Ke zvýšení dopravně bezpečnostní situace 
by pak mělo přispět také další opatření před 
školou. Umístění dopravního značení v obou 
směrech (od kostela a od pošty) bude revi-
dováno, aby značky byly přehlednější a měly 
smysl. Doporučujeme řidičům, aby byli ve 
střehu.

Hřbitovní poplatky a pronájem 
hrobových míst
V minulém čísle Listů jsme informovali o tom, 
že v září byly schváleny hřbitovní poplatky na 
dalších deset let a že se budou brzy uzavírat 
nové nájemní smlouvy. Obecní úřad kvůli 
této akci podnikal již několik měsíců mnoho 
přípravných kroků. Např. získal souhlas círk-
ve, která místní hřbitov vlastní, a  revidoval 
obsah stávajících smluv. V první vlně pak byli 
k uzavírání smluv veřejně vyzvání místní ob-
čané a byly jim nabídnuty různé termíny pro 
osobní návštěvu obecního úřadu. V další fázi 
pak byli dopisem k uzavření smlouvy vyzvání 
ti, kteří nemají bydliště v Přerově nad Labem. 
Na tuto záležitost se spotřebuje téměř 2000 
papírů a  starostka musí připojit téměř 500 
podpisů. Zaměstnankyně úřadu s přípravou 
a  uzavíráním smluv již nyní strávily desítky 
hodin a proces ještě není dokončen.
V den, kdy se podepisování smluv mělo ro-
zeběhnout, tedy 13. 11., byl na obecní úřad 
doručen hromadný nesouhlas s  navýšením 
hřbitovních poplatků.  Někteří ho označo-
vali za petici, ale nebyla to petice. Obecní 
úřad a zastupitelstvo se tím zabývali, ovšem 
nebylo snadné vyvodit nějaké závěry. První 
problém byl v tom, že nesouhlas přišel poz-
dě, více než dva měsíce po schválení výše 
hřbitovních poplatků, když bylo nachystáno 
mnoho dokumentů. Dalším otazníkem byla 
věrohodnost. Hromadný nesouhlas neorga-
nizovala žádná konkrétní osoba ani jednotliví 
účastníci nebyli dostatečně identifikováni. 
Některé z podepsaných osob přišly podepsat 
smlouvu na pronájem mezi prvními a někte-
ří z  nich dokonce dávali najevo, že pro ně 
částka uvedená ve smlouvě není podstatná.  
V seznamu bylo dokonce i  jméno zastupite-
le, který místo, aby svým hlasem ovlivnil výši 
poplatků, poslal na úřad další den hned dva 
dopisy s  diskutabilním obsahem k  této zá-
ležitosti.  A že i  jeden hlas může významně 
ovlivnit výsledek hlasování v  sedmičlenném 
zastupitelstvu, se ukázalo již několikrát.

Předvánoční setkání těch, kteří 
pracují pro obec
Dne 6. 12. proběhlo podobně jako minulý 
rok setkání lidí, kteří něco dělají pro obec. 
Pozvánku dostali aktivní zastupitelé, zaměst-
nanci úřadu, představitelky příspěvkových 
organizací obce, členové výborů a  komisí, 
knihovnice, a  další dobrovolníci, kteří svou 
činností v r. 2013 přispěli k chodu a rozvoji 
obce -  celkem 35 osob. Všichni tito lidé si 
zaslouží poděkování za to, co pro obec dělají, 
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Obecní úřad informuje

u mnohých jsou zásluhy opravdu mimořád-
né. Podobně jako v minulém roce byla udě-
lena uznání ve 3 kategoriích: 

V kategorii zaměstnanců si ocenění za-
sloužila nová posila obecního úřadu, která 
nastoupila od 1. 1. 2013 na částečný úva-
zek, aby doplnila pracovní dobu neuvolněné 
starostky. Velmi rychle se zapojila do každo-
denních činností i složitých administrativních 
nebo odborných záležitostí. To, že není míst-
ní a za prací dojíždí z Če-
lákovic, vůbec nevadí, 
naopak je mnohdy výho-
dou. Dokáže s úsměvem 
čelit nevyzpytatelným 
rozmarům a  náladám 
některých občanů, obec 
zná už lépe než mnoho 
místních a  práci si nosí 
i  domů. Dokonce zapo-
jila i  svou rodinu vystro-
jenou v  kostýmech při 
akcích ve skanzenu a na 
zámku. Květiny si domů 
odnesla Jaroslava Mráz-
ková.

V  kategorii dob-
rovolník roku byla 
nominována na kraj-
ské ocenění i v letoš-
ním roce žena. Od 
roku 2006 patří mezi 
aktivní dobrovolní-
ky naší obce. Stála 
u  obnovení tradice 
Masopustu, pomá-
hala  a pomáhá s ně-
kterými   dětskými 
akcemi, jako je Běh 
pohádkovým lesem, 
Dětský maškarní bál, 
Mikulášská nadílka.  
Je zakladatelkou Mu-

zejní noci ve skanzenu, Noci s Andersenem 
a  Pasování prvňáčků na rytíře písma. Kaž-
doročně pomáhá s organizací Dožínkových 
slavností, v  letošním roce uspořádala pou-
tavou výstavu na zámku u  příležitosti Dnů 
evropského dědictví. V  minulém roce zor-
ganizovala stěhování knihovny do budovy 
OÚ. Od té doby se stará o  chod knihovny 
bez nároku na finanční odměnu s paní Špi-
tálskou. Uspořádala řadu besed v prostorách 
knihovny pro děti z místní ZŠ. V jarních měsí-

cích uspořádala Knižní bazar na zahradě OÚ.  
Je aktivní členkou finančního výboru, ač je 
ženou rozumí i provozu vakuové kanalizace 
apod. Květiny si zasloužila za mnohaletou 
práci pro obec Alena Bakošová.

V  kategorii všestranný objev roku se 
umístila na prvním místě také žena. Jako zku-
šená tanečnice Dykyty vystupuje při kultur-
ních slavnostech. Jako nadšená členka SDH 
se podílela na organizaci a zdárném průběhu 
velkolepé oslavy a  dalších akcí hasičů. Jako 
zaměstnankyně obce zapisuje při veřejných 
zasedání zastupitelstva a pomáhá s další ad-
ministrativou. Při podzimních volbách do 
parlamentu se osvědčila jako předsedkyně 
volební komise a určitě zvládne na výbornou 
i další role. Květinu jako výraz uznání si za-
sloužila Eva Cílková.

Zveme Vás do divadla
Divadélko pro nejmenší občas přijede do 
obce ať už díky aktivitě mateřské školky 
nebo Mateřského centra. Za divadlem pro 
velké musí dospěláci zajet sami. Ne každý 
má auto a dopravit se hromadnou dopra-
vou večer do Prahy je složité, zpátky se do-
stat z divadla téměř nemožné. Proto obecní 
úřad nabízí zájemcům o kulturu vstupenky 
na divadelní představení v Praze v pátek 24. 
1. 2014 i  spolu se zajištěním dopravy. Au-
tobus odveze účastníky z  Přerova nad La-
bem do Prahy do blízkosti divadel. Vybrat si 
můžete z několika představení: Divadlo ABC  
- Drž mě pevně, miluj mě zlehka, Divadlo 
ROKOKO  - Hráči, Divadlo Radka Brzoboha-
tého  - Postavení mimo hru. ■

Pokud si přejete dostávat zprávy 
z obecního úřadu  

elektronickou poštou, zašlete prosím 
žádost na adresu  

obecni.urad@prerovnl.cz
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Betlémské světlo
Dne 24. prosince 2013 je kostel sv. Vojtěcha v době od 14  do 15 hodin otevřený. 
Bude vystavený přerovský Betlém a na Štědrý den si také můžete odnést  
do svých domovů Betlémské světlo, které bude do kostela přivezené.
Na setkání se těší Mirka Žeravová.

Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista –  
Betlémě – k nám letos dorazí již popětadvacáté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, 
odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek 
přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na 
pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v ru-
kou skautů a skautek poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.

Předání ceny v kategorii zaměstnanců

Předání ceny v kategorii dobrovolník roku
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maS Polabí

V  rámci programu ,,Úrodné Polabí v  srdcích obyvatel venkova“ 
z Opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění. 
Územní působnost: Milovice, Lysá nad Labem, Starý Vestec, 
Ostrá, Stará Lysá, Přerov nad Labem, Semice, Stratov, Jiřice.
Výzva je zaměřena na realizaci měkkých (neinvestičních 
projektů) akcí veřejného i soukromého sektoru v oblasti: 

Podprogram A: 
Podpora ozelenění regionu.
Příklady vhodných projektů: vyčištění přírodních lokalit, parků, likvi-
dace černých skládek, výsadba stromů, keřů, květinových záhonů
Žadatelé: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace (NNO)
Podprogram B:  
Obnova tradic v regionu.
Příklady vhodných projektů: organizování masopustů, řemeslné trhy
Žadatelé: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace (NNO)

Celkově bude rozděleno v  regionu MAS Polabí, o.p.s. 
100 000Kč,- .

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na je-
den projekt je 10 000,-Kč.
Maximální výše příspěvku 50 000,-Kč. 

Termín realizace akcí od 1. 2. 2014 do 2. 5. 2014.
Podrobnosti budou uveřejněny 30. 11. 2013 na internetových stránkách 
www.maspolabi.cz  
Příjem žádostí proběhne dne 6. ledna 2014 od 8 do 15 hodin 
v zasedací místnosti MěÚ v Lysé nad Labem.

Hodnocení bude provedeno na základě předem stanove-
ných hodnotících kritérií.  
Podmínky a  požadavky na zpracování projektu budou 
upřesněny na školení pro žadatele v pondělí  9. 12. 2013 
od 18h na Městském úřadě v Lysé n .L. v zasedací místnosti. 
 
Dotazy posílejte na: 
milada.caslavkova@seznam.cz, tel: 722 552 484, Mgr. Milada Čáslav-
ková – koordinátorka projektu

Vážení čtenáři, na žádost MAS zveřejňujeme tuto výzvu. Nedávno obecní úřad upozorňoval na dotazník MASu k vyplnění, o MASu se hovořilo na 
veřejných zasedáních našeho zastupitelstva, některé základní informace se můžete dozvědět na stránkách http://www.maspolabi.cz/. Chtěli jsme 

Vám také předložit vysvětlení, co to vlastně MAS je a k čemu slouží, ale této naší žádosti zatím MAS nevyhověl.  Redakce
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
  

Místní akční skupina MAS Polabí, o.p.s. vyhlašuje k 30. 11. 2013  
tréninkovou výzvu k předkládání projektů.

V sobotu 2. listopadu jsme za teplého pod-
zimního počasí vyřezávali dýně, zkrátili jsem 
si čas do setmění. Děti se těšily, až budu 
moci zapálit svíčky v lampiónech a projít se 
po obci. Mohly potkat různá strašidla i pře-
rovského vodníka, který se v  letošním roce 
přestěhoval k muzeu Moto Velo. Při návra-
tu na Zámeckou zahradu na děti i dospělé 
čekaly strašidelné zvuky jako z  tajuplného 
hradu a  laserová show, kterou uspořádali 
místní tatínkové s kamarády ze soundsysté-
mu COMOR TEROR. Na dětském hřišti našly 
děti rozsvícené dýně, které pracně odpoledne 
vyřezaly společně s rodiči. Nakonec se někte-
ří účastníci akce zahřáli u ohně a posilnili se 
buřtem a teplým čajem.

Halloween
Halloween
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TJ Sokol Přerov nad Labem

Vážení příznivci sportu,
ve stručnosti bych Vás chtěl informovat o sportovních událostech 
tohoto roku.
Rok 2013 jsme odstartovali jako již po několikáté Masopustním prů-
vodem a maškarní zábavou, kde jsme se dobře pobavili. 
Před začátkem jarních soutěží jsme stihli zrekonstruovat 
a rozšířit salonek v restauraci Hospůdka na hřišti a zpří-
jemnit tak pobyt sportovním fanouškům v areálu U Ba-
bince.  Na financování této rekonstrukce se významně 
podílel i pan Pavel Mareš, který v současné době re-
stauraci provozuje.
Po těchto vcelku příjemných starostech nás čekala zá-
chranářská bitva v okresním přeboru dospělých, kterou 
jsme bohužel nezvládli a společně s mužstvem SK Polaban 
Nymburk B sestoupili do III. třídy.
Slabou náplastí na neúspěch dospělých byl alespoň tradiční červno-
vý turnaj přípravek O Pohár Babineckých Pidiždíků, který se pořádal 
již po 39. Náš tým zde letos slavil velký úspěch a obsadil první mís-
to, kde v napínavém finále porazil mužstvo Sadské.
Dále se začátkem července uskutečnil Memoriál Františka Skuh-

ravého v malé kopané, kterého se účastnilo 9 mužstev z Přerova 
a okolí. Vítězem se stalo mužstvo s názvem Sršni. 
Do podzimní části nového soutěžního ročníku 2013/2014 jsme na-
stoupili se čtyřmi následujícími týmy – muži A, muži B, žáci a straší 
přípravka.

Všechna naše mužstva se snažila, i když ne všude byla snaha 
dostatečná.

Muži A obsadili ve III. třídě 3. místo se ztrátou 3 bodů 
na prvního, což dává velmi slušnou naději do jarní části 
soutěže, že by se návrat do okresního přeboru nemusel 
protáhnout na více než jednu sezónu. Muži B obsadili 

10. předposlední místo a výkony tomu bohužel odpo-
vídají. Žáci měli špatný vstup do soutěže, ale postupem 

času se prokopali tabulkou na pěkné 5. místo s devatenácti 
body.  A nejlepší nakonec, starší přípravka, obsadila 2. místo s je-
denadvaceti body.
Uvítáme v našich týmech přípravek či žáků nové kluky i holky, v pří-
padě zájmu mě kontaktujte na tel. 603 583 587.
Děkuji všem, kteří nás v průběhu roku podporovali a přeji příjemné 
prožití nadcházejících svátků a hodně zdraví a štěstí v roce 2014. ■

Vladimír martínek, TJ Sokol Přerov nad Labem

Petra Lorenzová
Kung – Fu v Přerově nad Labem

V minulém čísle jste se dozvěděli o působe-
ní Kung – Fu školy Petry Lorenzové v Pře-
rově nad Labem. V tomto školním roce se 
kromě pokročilých „ostřílených“ žáků při-
hlásilo i mnoho nováčků. Jsou velmi šikovní 
a snaživí, takže za 2 měsíce úspěšně zvlád-
li základní údery i  kopy a  nyní poznávají 
a trénují první pohyby pro ně složité sesta-
vy. Ti pokročilejší, kteří již trénovali 
loni, dokončují svou první sestavu 
a  pomalu se začínají těšit na další. 
Starší a  výrazně pokročilejší školáci 
vynakládají mnoho sil, aby se naučili 
„bojovat“ s tyčí, aby to byla zbraň, 
která by jim v  případě boje mohla 
pomoci. A zvládají to velmi dobře!
Bohužel z  řad pokročilejších nejsou 
zatím zájemci o závodní činnost. Je 
to velká škola – mohli by tak zúročit 
veškerou tréninkovou dřinu a  uká-

zat, co všechno se již naučili. Doufejme, že 
příští rok se najdou odvážlivci.
Skupina dospělých a  dorostu se v  letoš-
ním roce specializuje na Kung – Fu. Ně-
kolik kickboxerů ubylo a naopak přišli noví 
„kungfisté“. Je zajímavé sledovat, jak ti 

pokročilejší pomáhají začátečníkům nau-
čit se nové pohyby a zdokonalit se v jejich 
provádění. 
Kung – Fu škola Petry Lorezové měla na 
podzim tohoto roku opravdu náročný 
program. Třikrát závody v  České repub-
lice, kde se žákům opravdu dařilo. Pro 

ilustraci – na posledních závodech, které 
proběhly v Praze 30. 11. získali žáci 12 me-
dailí (z toho 2 zlaté, 5 stříbrných a 5 bron-
zových). Jednu ze stříbrných získal i jediný 
přerovský závodník František Píša. Největ-
ším letošním úspěchem školy je účast jed-

noho z žáků školy na říjnovém Mi-
strovství světa v  Itálii. Byl zařazen 
do státní reprezentace a svou pre-
miéru absolvoval velmi úspěšně – 
ze 2 disciplín si odvezl 2 bronzové 
medaile. Možná se stane motivací 
i pro některé přerovské žáky.
1. 12.  se na závěr sezony žáci 
školy zúčastnili největší přehlídky 
bojových umění v  ČR – brněnské 
Budoshow. A protože se naše vy-
stoupení líbilo, byli jsme pozváni 
opět na příští rok. Snad se k Pražá-
kům připojí i někdo z Přerova.
Do budoucna uvažujeme do pře-
rovské Kung – Fu školy zařadit i vý-

uku Tai – ti, která je ze zdravotních důvodů 
velmi užitečná. Hodí se pro lidi všeho věku, 
doporučuje se důchodkyním i  ženám na 
mateřské dovolené.
Všem žákům školy i  jejich fandům přeji 
co nejkrásnější Vánoce a  opravdu šťastný 
nový rok. ■
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Co bychom měli vědět o školním 
stravování – díl. 1

Školní stravování je služba dotovaná a or-
ganizovaná státem, a  proto jsou pro toto 
stravování dána poměrně přesná pravidla. 
Někdy je však velmi těžké uvést tyto pra-
vidla do praxe. Určitý názor na jídlo má 
vedoucí školní jídelny, jinak si jídlo předsta-
vuje stát, který ho finančně dotuje a  jinak 
samotný strávník nebo rodič. Zkrátka oběd 
ve školní jídelně je jeden velký kompromis. 
Zatímco stát a  vedoucí školní jídelny zna-
jí příslušné předpisy, u dětí a  jejich rodičů 
tomu tak často není. Proto jsem se roz-
hodla do několika vydání Přerovských listů 
rozvést nejčastější připomínky strávníků 
a rodičů. Pokud rodič bude alespoň trochu 
informován o  zákonech a  doporučeních 
pro školní jídelny, můžeme tím do budouc-

na předejít různým nepříjemným sporům 
a situacím.
Trochu legislativy úvodem. Školní stravo-
vání se řídí vyhláškou 107/2005 o školním 
stravování. Vyhláška stanovuje dva základní 
požadavky:
a) finanční limit na nákup potravin, z nichž 
bude strava připravena;
b) průměrnou měsíční spotřebu určitých 
druhů potravin na jeden oběd.

Dalším předpisem, který výrazně koriguje 
provoz školní jídelny je vyhláška 137/2004 
obsahující hygienická pravidla. Těmito pra-
vidly se musí školní jídelna řídit. Někdy je 
to tak přísné, že to prakticky omezuje pří-
pravu určitých jídel a některé jsou dokonce 

úplně zakázané. 
Připomínka č. 1: Obědy se mi 
zdají příliš drahé …Cena oběda 
má tři části: potraviny, mzdo-
vá režie, věcná režie. Jistě sami 
víme, že cena potravin neustále 
roste. Ve školní jídelně jsme ne-
zvyšovali cenu obědů od roku 
2005. Pouze cenu svačin. Za 8 let 
se DPH zvedlo o 9 %. A zdražo-
vání potravin jistě není u  konce. 
Proto se snažíme nakupovat ve 
velkoobchodech nebo v různých 
akčních nabídkách. Je nutné do-
držovat finanční limity. Ale i pře-
sto se snažíme nakupovat kvalitní 

a výživově plnohodnotné potraviny. Pokud 
jde o mzdovou režii, ta je dotována státem. 
Odvíjí se od počtu strávníků přihlášených 
ve školní jídelně. K provozní režii. Ta je do-
tována příslušným městským či obecním 
úřadem, který jídelnu zřizuje.
Připomínka č. 2: Obědy platím, a  proto 
mám právo …Ta práva jsou bohužel velmi 
malá. Školní stravování je služba poskyto-
vaná hromadně, kde bohužel není prostor 
pro uspokojení individuálních potřeb kaž-
dého strávníka. Musíme si proto uvědomit, 
že strávník neplatí obědy v plném rozsahu. 
Dotace na jeden oběd může dosahovat 
až 60%. Náklady, které platí strávník, jsou 
pouze náklady na potraviny. Běžné mate-
riálové náklady na 1 oběd se v současnosti 
pohybují okolo 20 – 30 Kč (strávníci jsou 
zařazováni na daný školní rok dle věku do 
příslušných cenových kategorií). Rodič, 
který stravenku hradí, musí počítat s  tím, 
že min. dalších 35 – 40 Kč (mzdy a režie) 
mu přidá někdo jiný. A ten někdo (stát) si 
pochopitelně osobuje právo stanovit, jak 
má složení oběda vypadat. Proto vedoucí 
školní jídelny musí upřednostňovat naříze-
ní státu. V některých případech je možné, 
o některých požadavcích rodičů uvažovat. 
Je však třeba brát ohled na spotřební koš 
a finanční limit.
Všem našim malým i  velkým strávníkům 
přeji za celý kolektiv školní jídelny krásné 
Vánocea šťastný nový rok. ■

Petra Jírová, vedoucí ŠJ

5. prosince se uskutečnila již tradičně Mikulášská nadílka 
Na Městečku. Před pátou hodinou dorazil Čertovský povoz 
s pekelným ohněm k obecnímu úřadu, kde již čekaly nedo-
čkavé děti společně se svými ochránci.
Některé děti se nebály a přednesly básničku nebo zazpíva-
ly písničku andělovi a Mikulášovi, ty větší si mohly zahrát 
karty přímo s čertem.
Za odměnu dostaly děti balíček se sladkostmi a ovocem. 
Nakonec na nás čekal na přerovské poměry velkolepý oh-
ňostroj.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Heleně Vlčkové 
a  Haně Kratochvílové za organizaci pekelného povozu 
a všem, kteří si našli čas s touto akcí pomoci. Děkujeme za 
ozvučení akce a uspořádání ohňostroje, panu Sosnovské-
mu za jablka do balíčků. Akce proběhla za finanční pod-
pory obecního úřadu. (Irena Gregárková)FO
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V prosinci absolvovali žáci 8. a 9. třídy s paní učitelkou V. Karás-
kovou a Š. Vyskočilovou  exkurzi do Planetária v Praze, která byla 
spojena s prohlídkou vánočních trhů na Staroměstském náměstí.
Sportovně nadaní žáci se zúčastnili 4. 12. s paní učitelkou A. Malín-
skou Běhu Emila Zátopka v Lysé nad Labem a přivezli spoustu me-
dailí. Jmenujme ty nejrychlejší běžce: 1. místo Jakub Vlček – 4.tř., 
2. místo Jan Louda  – 4.tř., 4. místo Jára Kratochvíl – 4.tř., 3. místo 
starší kategorie David Martínek - 6.tř., 4. místo nejstarší kategorie 
Tomáš Martínek – 8.tř.  
Mikulášskou nadílku pro nejmenší děti ve školce a  mladší spolu-
žáky ve škole zorganizovala  paní učitelka E. Žemberová s  6. tří-
dou.                                                                                                                                          

Plánované akce na prosinec:  Výstava ve skan-
zenu, Divadlo Gong Praha, Divadlo Studna –  Za-
kletá princezna, v 1. třídě vánoční vystoupení pro 
rodiče, v družině zdobení perníčků, koledy, vánoční 
pohádky, vánoční besídky ve třídách, 21.12. – 5.1. 
vánoční prázdniny pro žáky. Vzhledem k vánočním 
svátkům, bude provoz mateřské školy přerušen od 
23. 12. do 3.1.2014. Děkujeme za pochopení.                                                                               

Plánované akce na leden:
Škola po Vánocích začne od 6. 1. 2014, důraz bude 
kladen především na výuku, pedagogická rada pro-
běhne  21.1., schůzka s rodiči žáků 5. a 9. ročníku 
k přijímacímu řízení se uskuteční 14. 1. od 17 hod., 
vysvědčení bude předáno ve čtvrtek 30. 1. 2014 , 
31. 1. v pátek za odměnu pololetní prázdniny.                                                                                                                      

Plánované akce na únor: 
Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční 5. 2. od 14 
hodin v 1. patře do 17 hodin, 24. 2. – 2. 3. budou 

jarní prázdniny, které jsou určeny k ozdravným pobytům na ho-
rách. Z výčtu akcí je možno usoudit, že se děti ve škole v Přerově 
nad Labem nenudí a naučí se mnohému i mimo budovu školy, na 
exkurzích, soutěžích a dalších akcích. Děkuji všem pedagogickým 
pracovníkům za organizování akcí mimo školu. 
Prosíme rodiče, aby případné problémy či připomínky řešili na půdě 
školy. Sledujte prosím webové stránky školy, vývěsku, přečtěte si výroč-
ní zprávu školy za minulý rok, je k dispozici ve škole, na webových strán-
kách školy i u zřizovatele. Chtěla bych poděkovat těm rodičům, kteří se 
školou spolupracují. Nejenže dochází na schůzky, ale také navrhují, co 
by se dalo zlepšit. Vážíme si jejich upřímnosti a za nápady děkujeme, 
protože stále je co zlepšovat. To platí pro nás pro všechny.  ■

Plánované školní akce do února 

Štěpánka Vyskočilová a žáci  
z Přerova nad Labem

mgr. Yveta Hrušková

Projekt „ záložky“

Personální situace ve škole

Od září do prosince se změnila personální 
situace ve škole i ve školce. Za dlouhodo-
bou nemoc paní učitelky Pavly Hurtové, 
nastoupila k předškolákům paní učitelka 

Zuzana Knollová. Za Mgr. Vladimíru Šeb-
kovou nastoupil nový pan učitel Mgr. Pa-
vel Michal. Důvod změny byl s rodiči 8. 
třídy prodiskutován na mimořádné třídní 

schůzce, které se zúčastnila i paní starost-
ka Darina Kocsisová.  ■

Žáci z 8. ročníku se zapojili do projektu: 
„Záložka do knihy spojuje školy: Namaluj 
mi svého oblíbeného literárního hrdinu“. 
Jedná se o výměnu záložek s vybranou ZŠ 
na Slovensku. Cílem projektu je navázání 
spolupráce, kontaktů či poznání života 
dětí na Slovensku. 
Výtvarně jsme ztvárnili různorodé hrdi-

ny z  pohádek a  knih, zejména českých. 
Zapojili se k nám i  žáci ze 4. třídy, kte-
ří nám pomohli, abychom měli záložek 
více a inspirovali se postavami z českých 
večerníčků a pohádek. 
Už se těšíme, jaké záložky přijdou k nám 
ze slovenské základní školy z  Púchova. 
Do projektu se původně přihlásili žáci 

z 8. ročníku, ale akce zaujala i mladší žáky 
ze 4 .třídy a přidali se k nám. Proto jsme 
Vám poslali záložek více, snad se Vám 
budou líbit. Jsme z Přerova nad Labem, 
více informací naleznete na www.skola-
prerovnl.cz. 
Těšíme se na další spolupráci.  ■
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29. 11. 2013 se ve škole konalo 
tradiční rozsvícení vánočního stro-
mu při zpěvu koled a písní. Strom 
letos škole věnovala paní Brožová 
a  celou akci jsme poprvé uspořá-
dali v  klidnější části školní zahra-
dy. Další novinkou byl hudební 
doprovod, který letos neobstarala 
paní učitelka, ani CD, ale sami žáci 
hrající na různé hudební nástroje. 
Počasí nebylo k vystupujícím právě 
přívětivé. Foukal velmi studený vítr 
a  muzikantům zkřehly prsty nato-
lik, že jejich doprovod pokulhával 
za sborovým zpěvem. Nezahřál nás 
ani horký nápoj u stánku 8. tř. pod 
vedením Štěpánky Vyskočilové. Na 
studeném vzduchu po chvilce při-
pomínal spíše ledový čaj. Nicméně 
zážitek z  vystoupení byl úžasný, 
zejména pro rodiče vystupujících 
dětí. 
Celé vystoupení koordinovala paní 
učitelka Karolína Salačová. Po 
úvodním proslovu o adventu nastoupily na pódium malé děti ze 
školky a zpívaly koledy a písně s vánoční a zimní tématikou. Roz-
hodně letos měly co ukázat. Poděkování patří všem učitelkám ve 
školce, které s dětmi vystoupení nacvičovaly. Program pokračoval 

vystoupením žáků od 1. do 9. třídy. 
Na hudební nástroje hráli: Petr Kratochvíl (akordeon), Jan Kra-
tochvíl (kytara), Aneta Hodaničová (altová flétna), Tereza Gregár-
ková (klávesy), Kristýna Kratochvílová (housle). V  kostýmech jste 

mohli vidět děti z dramatického kroužku p.uč. Salačo-
vé.Po vystoupení dětí se rodiče těšili na nákup drob-
ných dárků a potřeb na vánoční stůl. Tradičně se vytvo-
řily fronty, které svědčí o velkém zájmu o tuto akci ze 
strany rodičů a veřejnosti. 
Nechybělo ani občerstvení ve formě „vánočního“ čaje 
a sladkého překvapení a ve školce se podávalo svařené 
víno a speciality jako např. zelné placky. Stánky se pro-
hýbaly pod nabízenými výrobky a během dvou hodin 
bylo téměř vyprodáno. Touto cestou bych chtěla podě-
kovat rodičům a prarodičům za výrobky, které věnovali 
škole. Z výtěžku z jarmarku budou nakoupeny pro děti 
potřeby a pomůcky k výuce, o detailním vyúčtování se 
můžete informovat u své paní učitelky. 
Děkuji také třídním učitelkám za přípravu vystoupení 
a  organizaci jarmarku a dětem blahopřeji k  dobrému 
zvládnutí kompetence finanční gramotnosti při prodeji 
u  jednotlivých stánků.Všem nám přeji klidné adventní 
období, krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí do nové-
ho roku. ■

Ve škole jsme přivítali advent

Yveta Hrušková

Projekt:  Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0023, ZŠ a MŠ G.A. Lindnera Rožďalovice
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Návštěva v klokánku

Za žáky 2. ročníku Karolína Salačová  
Začalo to vloni po jarmarku. Jarmark jsme 
si užili, rodiče a známí i neznámí lidé nás 
potěšili tím, že si koupili naše výrobky. 
S žáky 1. třídy jsme se rozhodli, že udě-
láme radost někomu, kdo to potřebuje. 
Jeden tatínek nám poradil zařízení pro 
děti v  nouzi – Klokánek. Kontaktovali 
jsme paní magistru Johnovou, která se 
stará o Klokánek v Praze. Dětem jsme po-
slali drobné dárky (hlavně korálky na na-
vlékání). Ony nám zase poslaly obrázky, 
omalovánky a hlavně pozvánku k nim do 
Klokánku.
8. 10. 2013 jsme se už jako žáci 2. roční-
ku vydali do Prahy. Byla před námi cesta 
autobusem, vlakem, metrem i  tramva-
jí. Abychom to všechno zvládli, pomá-
hali nám spolužáci z  8. ročníku s  paní 

učitelkou Vyskočilovou. I  oni se chtěli 
dozvědět, jak to v takovém zařízení fun-
guje a proč se do něj děti dostávají. Paní 
Johnová nám odpověděla na všechny 
naše dotazy, ukázala, jak děti bydlí, kde si 
hrají. K samotnému setkání s dětmi nedo-
šlo, protože musely být ve škole. Nechali 
jsme jim alespoň tašku plnou sladkostí, 
které nám dali naši rodiče (děkujeme). 
A dohodli jsme se, že si najdeme další pří-
ležitost se setkat. Tentokrát zase u nás – 
v Přerově nad Labem.
Ještě než se uvidíme, pošleme ještě dě-
tem do Klokánku několik vlastnoručně 
vyrobených dárků a  část výtěžku z  jar-
marku. 
Všechny děti na světě potřebují potěšit 
a vědět, že na ně někdo myslí. ■

Předvánoční čas přináší příjemné nálady vstřícnosti, pochopení, přátelství a sounáležitosti s našim okolím. Rozjímání v nostalgickém tónu však pře-
rušily naše pracovní povinnosti. V úterý 3. prosince jsme na Základní škole přivítali dvě kolegyně a kolegu z partnerské školy z Rožďalovic. Během 
dopoledne pedagogové navštívili v Přerově nad Labem vyučovací hodiny pracovních činností na prvním stupni, hodinu přírodopisu, matematiky, 
zeměpisu a fyziky na druhém stupni. S našimi kolegy si vyměňujeme zkušenosti z hodin tvořivého učení, kdy se snažíme vést naše žáky k samostatné 
aktivní práci. Zařazujeme různé formy práce, cílem je zvýšit na obou partnerských školách kompetence k učení žáků druhého stupně s důrazem na 
přírodovědné předměty a rozvíjet manuální dovednosti dětí na prvním stupni. Výměna zkušeností pokračovala v úterý 10. prosince v Rožďalovicích. 
Další série vzájemné spolupráce ve vyučování proběhne na partnerských školách v dubnu 2014. Na fotografiích vidíte, jak děti při vyučování pilně 
pracovaly. Vaše děti Přerovu určitě ostudu neudělaly!    

manažerka projektu Vlasta Karásková

1414 1515



Ve družině není nuda

Lada majdlochová , vychovatelka Šd
Ve školní družině se věnujeme nejen zábavě a  od-
počinku, ale naučili jsme se hravou formou základy 
dopravní výchovy. S dětmi jsme si povídali, malovali 
a hráli. Poznávali jsme dopravní značky a zdůraznili si, 
na co si musíme dávat pozor během cesty do školy. 
Věříme, že díky pravidelnému začleňování dopravní 
výchovy do výchovně-vzdělávacích aktivit v naší škole, 
pomůžeme k větší bezpečnosti Vašich dětí.
Když se nám pokazilo počasí, vyrobili jsme si plyšáky 
z ponožek. Jak se může obyčejná podkolenka či po-
nožka stát prima mazlíčkem? Pejsek, kočička nebo 
had, krátké, dlouhé, tlusté i  tenké, zkrátka, zvířátka 
tak akorát. Podívejte se, jak se nám vyrábění podařilo.
A  co nás ještě čeká? Nudit se rozhodně nebudeme. 
V předvánočním čase se chystáme společně s  rodiči 
a dětmi do divadla Gong na dětské představení „Vá-
noční koleda“. Prohlédneme si vánoční výstavu ve 
skanzenu a  nezapomeneme ani na cukroví, koledy 
a pohádky. A  jestli k  tomu napadne sníh, užijeme si 
konečně pořádné zimní radovánky. ■
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radka Tomášková
Máme za sebou první čtvrtletí plné zážitků i změn.  V prvních ně-
kolika týdnech po prázdninách si děti zvykaly na nový režim po 
prázdninách, ale po několika málo týdnech si nový řád osvojily 
i naši nejmenší kamarádi.
Abychom využili krásného babího léta, vyrazily naši předškoláci na 
výlet do Záchranné stanice v Pátku u Poděbrad, kde se dozvěděly 
spoustu zajímavého – např. jaký je rozdíl mezi ježkem východním 
a západním. Odvážní si mohly také ježka pohladit. Aby se děti také 
řádně protáhly, vyšláply na rozhlednu Romanka.

Ve školce musíme řešit i věci méně příjemné – např. návštěvu vešky 
ve vláskách. Děkujeme rodičům za chápavý přístup k preventivním 
prohlídkám, které nám pomohly zabránit rozšíření výskytu vši po 
celé školce.
Do našich řad jsme přivítali novou kolegyni – Zuzanu Knollovou, 
která nastoupila jako zástup za dlouhodobě nemocnou Pavlu Hur-
tovou do třídy předškoláků.
V  listopadu většina dětí vyrazila na návštěvu Divadla Poděbrady, 
představení Na salaši zase straší. My jsme se vystrašit nenechaly 

a  představení jsme si 
užily. A na leden jsme si 
hned naplánovaly další 
návštěvu.
Zatím poslední akcí 
bylo vystoupení dětí 
u  rozsvíceného vánoč-
ního stromečku a  ná-
sledující jarmark. Děti 
předvedly opravdu 
skvělé vystoupení, za 
které je rodiče odmě-
nili velkým potleskem. 
Jarmark se také vydařil 
a  utržené peníze bu-
dou použity na didak-
tické pomůcky, hračky 
a věci pro děti. Rádi by-
chom poděkovali všem 
rodičům za podporu, 
za účast na tvořivých 
dílnách s  dětmi i  za 
hotové výrobky, které 
nám věnovali k prodeji 
na jarmarku.. ■
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