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V TOMTO ČÍSLE ČTĚTE:  Slovo starosty a místostarosty • Masopustní průvod • SDH Přerov nad Labem • 
Obec a škola • Rozpočet 2015 • Viditelné změny, které vás potěší • Turnaj Pidiždíků • Memoriál Františka Skuhravého

S velkou radostí jsme v sobotu 27. června společně přivítali nové občánky ve skanzenu v prostorech Bednárny. Tak ať se jim u nás dobře žije!

Voliči si přáli, aby „Bylo“ a  zapomněli 
jsme na  „nebylo“. Rozhodli se pro cestu, 
kdy jim zastupitelé budou naslouchat, co 
si přejí a budou pracovat pro občany, aby 
realizovali projekty pro lepší život v obci.  

Nechali jsme přepracovat projekt 
na  obnovu ulice Na  Pískách, zatep-
lení budovy základní a  mateřské školy, 
rekonstrukci budovy obecního úřadu, 
prodloužení kanalizace do  areálu hřiště 
U Babince, rekonstrukci budovy hasičské 
zbrojnice, výstavbu víceúčelového hřiště 
a opravu břehu návesního rybníka.

V rámci revitalizace vzhledu obce jsme 
se rozhodli vybudovat nové autobusové 
zastávky podle posledních demogra�c-
kých údajů.

V  prvé řadě pak je třeba vybudovat 
v obci vodovod. 

To jsou hlavní body strategického 
plánu investic naší obce a  plán práce 
zastupitelstva obce. Je zřejmé, že se vše 
ihned nepodaří. Ke splnění těchto plánů 
potřebujeme zejména podporu nadří-
zených orgánů, spolupráci s  okolními 
obcemi, naším nadřízeným územním 
orgánem v  Lysé nad Labem, ale přede-
vším vlastní vůli po splnění úkolů a snahu 
o podporu. 

Jistě jsme si všichni vědomi, že zastu-
pitelé jsou zvolení občané. Nejsou, stejně 
jako starosta a  místostarosta, odborníky 
ve všech oblastech, ve kterých musí roz-
hodovat. Proto jsme si zvolili cestu, kdy si 
najmeme odborníky na všechny odborné 
otázky. Mohu říci, že to je správná cesta. 
Již dnes se ukazuje, že nese ovoce.

Zvolili jsme agenturu pro podávání 
žádostí o dotace. Vyhledáváme vhodné 
dotační tituly pro naši obec, připravu-
jeme podklady k jednotlivým žádostem. 
Díky tomu se nám podařilo získat dotaci 
na obnovu ulice Na Pískách. Dnes je již 
připravena její realizace, ještě v průběhu 
prázdnin začne stavba a  do  konce října 
musí být zkolaudovaná. Pro obyvatele to 
přinese určitá omezení, ale výsledek by 
jim měl všechny nesnáze vynahradit.

O  druhou dotaci jsme zažádali 
na  zateplení budovy školy. I  když je to 
budova velmi pěkná, jistě si zaslouží nový 
kabát a přinese to i úspory energie.

BYLO, NEBYLO…
Slovo starosty

Voliči rozhodli, že si přejí změnu 
ve  vedení obce. Zvolení zastupitelé ze 
„Sdružení nezávislých“ se dohodli se zvo-
lenými zastupiteli za ČSSD na společném 
programu pro obec Přerov nad Labem. 
Oprášili jsme projekty nutné pro další 
rozvoj obce. pokračování na str. 2
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Věřím, že se podaří získat i další dotaci 
na rekonstrukci budovy obecního úřadu. 
Tato architektonicky významná budova 
rovněž potřebuje nový vzhled, ale 
zejména je potřeby vyměnit okna a dveře 
pro zajištění hospodárnosti vytápění.

Pro začátek to je víc než dost práce. 
Zastupitelstvo se usneslo, že bude reali-
zovat investice, které budou dotačně 
podpořené ať z  rozpočtu státního, kraj-
ského případně z prostředků EÚ.

Naše obec nemá velké �nanční zdroje, 
a  proto se zastupitelstvo snaží vytě-
žit z  �nančních prostředků, které máme 
pokud možno co největší zisk.

Jak jste již asi poznali sami, změnil se 
i přístup vedení obce k občanům. Pokud 
je to možné, je na obecním úřadu příto-
men starosta, místostarosta a  administ-
rativní pracovnice, aby vám pomohli řešit 
každodenní potřeby. Je to váš úřad a  je 
tu pro vás. Nemohu vám slíbit, že všem 
vašim požadavkům můžeme vyhovět, ale 
jsme připraveni vás vyslechnout a  spo-
lečně hledat řešení.

V  příštím období budeme pracovat 
na tom, abychom se vrátili jako plnoprávní 
členové do  svazku obcí Mikroregionu 
Polabí. Je to totiž jediná cesta pro naši obec 
k  meziobecní spolupráci. Jen ve  svazku 
obcí můžeme realizovat a účastnit se pro-
jektů jako je společná likvidace biologicky 
rozložitelných odpadů, výstavba a  provo-
zování sběrných dvorů pro shromažďování, 
třídění a likvidaci odpadů. Přijde doba, kdy 
nebude kam ukládat odpady na  skládky. 
Jen společně mohou malé obce realizo-
vat projekty pro starší občany jako domy 
s  pečovatelskou službou, domy pro seni-
ory apod. Společně mohou obce realizo-
vat i  kulturní zařízení, sportoviště, školní 
a  předškolní zařízení a  další. Spolupráce 
mezi obcemi je žádoucí i v oblasti zajišťo-
vání požární ochrany, ochrany veřejného 
pořádku. Pro malé obce je výhodná i spo-
lupráce při zajišťování dopravní obsluž-
nosti, zásobování vodou, společné nákupy 
energií a v neposlední řadě i pomoc v zajiš-
ťování administrativních činností, zejména 
právního poradenství. Je v  zájmu společ-
nosti, aby se tato zařízení budovala spo-
lečně, využívala společně a pro budování 
těchto projektu podpoří jen v rámci spolu-
práce mezi obcemi. 

Na závěr mého psaní mi dovolte, abych 
vám upřímně poděkoval za podporu, kte-
rou jste nám vyjádřili ve volbách a i těm, 
kteří nám nedali svůj hlas, chci slíbit, že 
uděláme maximum proto, abychom vás 
přesvědčili, že svoje sliby v rámci daných 
možností splníme. Budeme k tomu potře-
bovat i vaše pochopení a pomoc.

Všichni máme naši obec rádi a budeme 
pro ni a její obyvatele usilovně pracovat.

Petr Baumruk
starosta

Bylo, nebylo...  pokračování ze str. 2 Rozpočet obce Přerov nad Labem  
na rok 2015

Oblast Úsek tis. Kč
Příjmy celkem 14 473
Daňové příjmy   12 575

Daně 11 956
Poplatky 619

Nedaňové příjmy 1 898
Pronájmy 916
Ostatní příjmy 810
Dotace 171

Výdaje celkem 10 561
Komunikace a doprava 641
2212 Silnice 326
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 25
2221 Provoz veřejné silniční dopravy: 290
Vodní  hospodářství 965
2310 Pitná voda 365
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 550
2341 Vodní díla 50
Škola a školní jídelna 2 083
3113 Základní škola 1 631
3141 Školní jídelna 452
Zdravotnictví 169
3511 Zdravotnictví 169
Nemovitosti 225
3612 Bytové hospodářství 179
3613 Nebytové hospodářství 46
Kultura a zájmová sdružení 387
3314 Knihovna 28
3319 Ostatní záležitosti kultury (dokumentační, informační a výstavní 

činnost, podpora tanečních skupin…)
139

3399 Ostatní záležitosti kultury (zahrnuje pořádání společenských 
akcí, dary k životním výročím…)

45

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 85
3421 Využití volného času dětí 62
3429 Ostatní zájmová činnost rekreace 3
3399 Ostatní zájmová činnost 25
Provoz obce 3 009
3636 Mikroregion 800
3636 Pozemkové úpravy 100
3635 Územní plánování 30
3639 Územní rozvoj 36
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 810
3745 Péče o vzhled obcí 212
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 10
3631 Veřejné osvětlení 315
3341 Místní rozhlas 35
3632 Pohřebnictví 20
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 230
5274 Krizové řízení 10
4351 Sociální péče 125
5512 Požární ochrana 164
6310 Výdaje z peněžních operací 4
6320 Pojištění: 84
Zastupitelstvo a místní správa 3 082
6112 Zastupitelstvo obce 810
6171 Činnost místní správy 2 072
6399 Ostatní �nanční operace 200
Výsledek hospodaření 3 911
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Po více než deseti letech autobusová zastávka opět svítí.

Viditelné změny, které vás potěší

Opravené dětské hřiště „Zámecká zahrada“ je opět všem dětem 
k dispozici.

Při jarním čištění pruhů zeleně podél 
hlavní silnice jsme objevili další kus silnice 
v esíčku v Novém Přerově, který rozšířil 
silnici v zatáčce.

Na příjezdech do obce jsou umístěny 
tabule informující o zákazu podomního 
prodeje.

Při příležitosti 70. výročí od konce II. svě-
tové války jsme nechali opravit hrob 
osvoboditelů.

Na několika místech jsme vybudovali zpevněnou plochu pod kontejnery na odpad. Okolí kontejnerů se bude lépe udržovat a kontej-
nery budou přístupnější. V různých částí obce i v Novém Přerově také přibyly kontejnery na textil.
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Vážení a milí spoluobčané, 
nastalo období prázdnin a  dovole-

ných, čas, kdy většina z  nás může trá-
vit více času se svoji rodinou a  také si 
odpočinout po  celoročním pracovním 
nasazení. 

Vychází první číslo Přerovského 
zpravodaje pod nově zvoleným vede-
ním obce a jsem velmi rád, že vás v této 
rubrice mohu informovat o  své práci 

na obecním úřadě a průběžném plnění našeho volebního pro-
gramu.

Po nástupu do úřadu jsem začal řešit spornou akci „Revitali-
zace“, kterou jsme převzali nedokončenou od předešlého vedení 
obce.

REVITALIZACE OBCE
Revitalizace veřejných prostranství v  obci, kolem zámku 

a skanzenu v Přerově nad Labem, první část, stavební povolení 
nabylo právní moci dne 27. 3. 2014 a termín dokončení měl být 
podle smlouvy u Celku B a C dne 30. 9. 2014.

Na  základě podkladů, které jsem měl k  dispozici, musím 
konstatovat, že akce nebyla připravená tak, aby mohla pro-
běhnout bez problémů. Obci vznikly poměrně vysoké náklady 
na vícepráce, které můžeme i v některých případech považovat 
za vzniklou škodu. 

Zásadní problémy nepřipravenosti projektu byly:
1. projektová dokumentace, která nesplňovala požadavky 

prováděcí projektové dokumentace
2. smlouva o dílo uzavřená dne 10. 7. 2014. 
Dle mého názoru i  názoru právníků, smlouva nebyla dosta-

tečně připravena a  neodpovídá požadavkům na  stavbu 
za částku 4.409.890,25 Kč s DPH. Smlouva měla obsahovat právní 
náležitosti jak ochránit obec před případnými problémy, které 
mohou nastat v průběhu realizace díla a možnosti odstoupení 
od smlouvy. V zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého 
rozsahu byla uvedena věta: „Zadavatel si vyhrazuje právo odsu-
nout realizaci celku A, případně celek A  nerealizovat.“ Bohužel 
ve smlouvě tato podstatná věta již chyběla.

Po  několika intervencích, kdy jsme žádali bývalého statu-
tárního zástupce obce paní RNDr.  Darinu Kocsisovou o  odpo-
věď, kdo vytvářel smlouvu s �rmou Rybář na akci „Revitalizace“ 
v  hodnotě 4.409.890,25 Kč, jsme do  dnešního dne odpověď 
neobdrželi.

Řešení vzniklé situace: Na  základě prostudování všech 
podkladů i  doporučení právnické kanceláře jsme uzavřeli se 

Slovo místostarosty
zhotovitelem stavby dodatek č. 6, kde se nám podařilo dohod-
nout ukončení celé smlouvy bez realizace celku A. 

Podařilo se naším důsledným vyjednáváním přesvědčit zho-
tovitele, aby nevznesl žádné požadavky na náhradu způsobené 
škody a ušlého zisku, i když mohl dle smlouvy tohoto práva vyu-
žít.

Celé znění dodatku včetně všech příloh naleznete na strán-
kách obce: http://www.prerovnl.cz/smlouvy/

Tímto dodatkem jsme zabránili dalším škodám, které by 
obci mohly vzniknout. Až budeme znát nového vlastníka 
zámku a vyjasní se majetkové vztahy k dotčeným pozemkům, 
které zasahovaly do revitalizace Celku A, dáme prostor obča-
nům, aby se mohli vyjádřit k provedení stavby. Necháme pře-
pracovat projektovou dokumentaci, kde zajistíme odbornost 
projektanta. 

Vymožení vzniklých škod
Nechali jsme si od  právníků posoudit kroky, které chceme 

podniknout, abychom mohli vymoci způsobenou škodu.
V  pondělí dne 23. 3. 2015 jsme dali plnou moc při uplat-

ňování a  vymáhání bezdůvodného obohacení společnosti 
ZAHRADA Olomouc s.r.o., ze Smlouvy o dílo ze dne 14. 4. 2014 
a při uplatňování a vymáhání náhrady škody vzniklé v souvis-
losti s porušením této smlouvy, včetně zastupování v soudním, 
insolvenčním a  exekučním řízení advokátní kanceláři „Adam 
Batuna Legal.“

V  současné době očekáváme reakci ze strany společnosti 
ZAHRADA Olomouc s.r.o., případně zahájení soudního sporu.

VODOVOD
Jak všichni již víme, mnohaleté snažení se o  získání dotace 

a vybudování vodovodu pro naši obec a okolní obce, je již minu-
lostí. Obce vynaložily nemalé �nanční prostředky a mnoho času 
k  dokončení společného projektu. Bohužel všechno úsilí bylo 
znehodnoceno. Jen naše obec vynaložila částku 1.987.711  Kč. 
Tato částka se ještě pravděpodobně zvýší o  částku 722 tis. Kč, 
kterou eviduje Mikroregion jako pohledávku vůči naší obci. 
Škoda vznikla všem obcím, které se na projektu podílely. 

Musíme se ptát: Kdo škodu způsobil? Kdo je odpovědný 
za  znehodnocení investice? Budeme se snažit získat odpovědi 
pomocí všech dostupných zákonných prostředků a o výsledku 
vás budeme informovat.

Nový záměr vodovodu
Již před volbami jsme začali jednat o  možnosti přivedení 

vodovodu do naší obce. Připravili jsme zakladatelskou smlouvu 
a stanovy dobrovolného svazku čtyř obcí s názvem „Dobrovolný 
svazek obcí skupinový vodovod Polabí“, které byly již schváleny 
na veřejných zasedáních všech dotčených obcí.

Dne 20. 5. 2015 byla svolána schůzka se všemi dotčenými 
obcemi do společnosti VaK Nymburk a.s., kterou inicioval před-
seda představenstva a současně ředitel Ing. Miloš Petera. 

Seznámil nás s  dalším návrhem po  změně legislativy 
a �nanční situací ve VaK Nymburk v průběhu roku 2015 a o další 
možné spolupráci při stavbě vodovodu, kde by společnost VaK 
Nymburk byla žadatelem o  dotaci a  tímto by celou investiční 
akci zastřešila. S jednotlivými obcemi by byla uzavřena smlouva 
s VaK Nymburk. V současné době jsme dostali k dispozici studii 
a  návrh smlouvy se společností VaK Nymburk. V  případě zvo-
lení varianty, kde bude investorem společnost VaK Nymburk, se 
nebude zakládat dobrovolný svazek čtyř obcí. 

O dalších krocích k realizaci vodovodu v naší obci vás budu 
pravidelně informovat v této rubrice.Část realizované investiční akce „Revitalizace obce“
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PERSONÁLNÍ NÁKLADY OBCE 2009 až 2014
Dle dostupných údajů z  účetních podkladů obecního úřadu 

zde zveřejňuji celkové personální náklady obecního úřadu bez 
odměn zastupitelů, starosty a místostarosty. 

Celkové personální náklady na zaměstnance  
obce od roku 2009

Graf 1: nárůst personální nákladů obce od roku 2009 (zaokrouhleno)

Z  uvedeného grafu jsou patrné zvýšené personální náklady 
v letech 2013 a 2014. Posuďte sami, zda tyto zvýšené náklady při-
spěly nám občanům k  lepšímu fungování obecního úřadu, zda 
úřad zlepšil svoje služby a  nabídl nám více vstřícnosti i  mimo 
úřední dny. 

Dohody o provedení práce od roku 2009
V  níže uvedeném přehledu jsou výdaje na  externí spolupra-

covníky pracující na dohody o provedení práce.

Rok Dohody o provedení práce (Kč)
2009   43 111
2010 168 700
2011 65 675
2012 36 607
2013 120 924
2014 121 575

Tabulka 2: náklady obce na dohody o provedení práce 2009 až 2014

V  přehledu jsou patrné zvýšené výdaje na  externí spolupra-
covníky pracující na  dohody o  provedení práce v  letech 2010, 
2013 a 2014. 

Snížení personálních nákladů 
Začali jsme intenzivně pracovat na  snížení personálních 

nákladů a  na  zlepšení fungování obecního úřadu, který bude 
vstřícný a  otevřený občanům. Ušetřené �nanční prostředky 
chceme investovat do potřebných projektů v obci.

Objednali jsme personální audit, který byl proveden za sym-
bolickou částku, která bude věnována na  veřejně-prospěšné 
účely pro naše občany, děti či seniory. Na základě jeho výsledků 
se snažíme postupně napravit některá pochybení tak, aby veš-
kerá personální práce byla v souladu se zákoníkem práce. 

PRODEJ ZÁMKU V PŘEROVĚ NAD LABEM
Jak možná již víte ze sdělovacích prostředků či z  internetu, 

dne 24. února 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na  prodej 
zámku v  naší obci, kde hlavním kritériem prodeje je nejvýše 
nabídnutá cena. Od termínu vyhlášení výběrového řízení jsem 
se snažil, společně se Středočeským krajem a  dalšími institu-
cemi, bojovat proti prodeji zámku za těchto podmínek, neboť 
hlavním kritériem by neměla být cena, ale záměr budoucího 
využití zámku. 

Oslovila nás Česká televize, která v  obci natočila reportáž 
o připravovaném prodeji zámku. Doufali jsme, že tato reportáž 
pomůže k tomu, aby Český rozhlas přehodnotil podmínky výbě-
rového řízení a  vypsal nové výběrové řízení na  prodej zámku, 
kde hlavním kritériem prodeje bude veřejný zájem (otevření 
veřejnosti, připojení ke skanzenu a další). Bohužel tento pokus 
nevyšel a musel jsem se pokusit dalšími způsoby dát veřejnosti 
na vědomí, že tento prodej není ve veřejném zájmu a proto s tím 
obec Přerov nad Labem nemůže souhlasit. 

Oslovil jsem všechny poslance a  senátory České republiky, 
kde jsem žádal o  pomoc při zrušení současného výběrového 
řízení a prosazení veřejného zájmu, který by měl být samozřej-
mostí při prodeji všech kulturních památek v celé České repub-
lice. Dále jsem zaslal vyjádření naší obce Přerov nad Labem a její 
postoj ve veřejném zájmu všem členům rady Českého rozhlasu 
a neustále jsem komunikoval se Středočeským krajem a Asociací 
sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR. 

Zároveň se mi podařilo kontaktovat pana Josefa Klímu (pořad 
TV Prima – Očima Josefa Klímy), který mi dal kontakt na  paní 
Jitku Obzinovou, která je šéfredaktorka Zpravodajství a  Publi-
cistiky Prima TV. Paní Obzinová nám velmi pomohla a v krátké 
době se natočila reportáž, která byla odvysílána v  hlavních 
zprávách dne 3. dubna 2015, v době, kdy bylo ukončeno podání 
nabídek do výběrového řízení. Tímto jsme oslovili mnoho lidí, 
kteří se snažili, i kromě poslanců a senátorů, oslovovat radu Čes-
kého rozhlasu, aby tuto situaci vysvětlili. 

Podporu nám vyjádřily i senátorky, paní Ivana Cabrnochová 
a paní Emílie Třísková a přislíbily nám pomoc při záchraně zámku 
v naší obci. Senátorka paní Ivana Cabrnochová, která v naší obci 
vyrůstala, mě kontaktovala a snažila se nám co nejvíce pomoci. 
Velmi si vážíme jejího nasazení a děkujeme za její pomoc. 

V  návaznosti na  celkový vývoj a  zájem veřejnosti o  prodej 
zámku rada Českého rozhlasu dne 29. dubna 2015 prodej zámku 
zrušila. 

Rok Celkové mzdové náklady 
na zaměstnance obce (Kč)

Nárůst nákladů 
na zaměstnance 

obce (%)
2009   927 280 0,00
2010   919 680 -0,82
2011 1 081 475 16,63
2012 1 261 753 36,07
2013 1 682 094 81,40
2014 1 698 488 83,17

Tabulka 1: celkové personální náklady obce 2009 až 2014

V současné době jedná Středočeský kraj s Českým rozhlasem 
o dlouhodobém pronájmu zámku. Od samého začátku prosazu-
jeme veřejný zájem při využití zámku v naší obci. Pevně věřím, 
že se povede prosadit veřejný zájem a  nakonec bude zámek 
v  Přerově nad Labem připojen ke  skanzenu a  bude po  rekon-
strukci otevřen veřejnosti.
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAMĚSTNANCE 
OBECNÍHO ÚŘADU

Bývalá referentka obecního úřadu podala 31.  ledna 2015 
výpověď. Její pracovní poměr byl ukončen po  uplynutí dvou-
měsíční výpovědní lhůty, po  kterou byla referentka v  pracovní 
neschopnosti. Obecní úřad vyhlásil výběrové řízení dne 6. 2. 
2015 na pracovní pozici „Referent státní správy a samosprávy“. 
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem sedm uchazečů. Vítě-
zem výběrového řízení, se stala, na základě celkových výsledků, 
naše občanka slečna Aneta Neuhäuselová. Slečně Anetě gra-
tulujeme a  přejeme ji mnoho pracovních i  osobních úspěchů 
v novém zaměstnání. 

Podařilo se mi zajistit dotaci na nového zaměstnance ve výši 
66.000,- Kč. Získanou dotaci využijeme pro zvýšení odbor-
nosti zaměstnanců a  také k  částečnému snížení personálních 
nákladů. 

FUNGOVÁNÍ OBECNÍHO ÚŘADU  
– BLÍŽE K OBČANŮM

Od 1. 4. 2015, po nástupu nového referenta, se změnila pro-
vozní doba obecního úřadu:

Pondělí – Pátek    8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod.

Dnes již můžete, bez ohledu na úřední dny, navštívit obecní 
úřad v této době a získat přístup ke všem službám, které obecní 
úřad poskytuje svým občanům.  

Pro zlepšení služeb našim občanům jsme zřídili také elek-
tronickou podatelnu obecního úřadu, kde můžete své žádosti 
podávat elektronicky. 

Bližší informace naleznete na této adrese:
http://www.prerovnl.cz/elektronicka-podatelna/

ŽÁDOSTI O DOTACE
Společně intenzivně pracujeme na  získání dotací pro 

potřebné projekty v naší obci.

•	 Připravili	jsme	a podali	tyto	žádosti	na vypsané	dotační	tituly	
Středočeského kraje: 

 Oprava budovy obecního úřadu
 Multifunkční sportovní hřiště ZŠ 

•	 Žádost	do Operačního	programu	Životního	prostředí:	
 Zateplení Základní a mateřské školy

•	 Žádost	do Integrovaného	regionálního	operačního	programu:
 Oprava silnice Na Pískách (Nový Přerov) 

Máme velkou radost, že se nám podařilo před pár dny získat 
dotace na zateplení Základní a mateřské školy a opravu silnice 
Na Pískách.

Nyní intenzivně pracujeme na přípravě investičních akcí.

FOND MÍSTOSTAROSTY
Před volbami jsem vám slíbil, že když získá naše kandidátka 

podporu od  občanů a  budu zvolen starostou, budu věnovat 
50 % ze své měsíční odměny do fondu dětí a mládeže. 

Přestože kandidátka ČSSD, na které jsem kandidoval, nako-
nec ve volbách neobdržela dostatečný počet hlasů na to, aby 
dosáhla na post starosty, i tak jsem se rozhodl, že polovinu své 
odměny za funkci místostarosty budu do tohoto fondu pravi-
delně každý měsíc odevzdávat. 

 
Z fondu místostarosty byly již poskytnuty tyto příspěvky:
•	 příspěvek	na	cirkusové	představení	pro	děti	z MŠ	a 1.	stupeň	 

ZŠ Přerov nad Labem v částce 7.000,- Kč
•	 občerstvení	 pro	 brigádníky	 na  opravu	 dětského	 hřiště	

na Zámecké v částce 1.000,- Kč
•	 příspěvek	ZŠ	a MŠ	Přerov	nad	Labem	-	úspěšní	řešitelé	Pohár	

vědy v částce 1.524,- Kč
•	 příspěvek	 ZŠ	 a  MŠ	 Přerov	 nad	 Labem	 -	 sociální	 program	

v částce 440,- Kč
•	 příspěvek	ZŠ	a MŠ	Přerov	nad	Labem	-	odměna	sběr	papíru	

v částce 3.000,- Kč
•	 příspěvek	ZŠ	a MŠ	Přerov	nad	Labem	-	ocenění	žáků	9.	třídy	

v částce 6.000,- Kč
•	 příspěvek	na vítání	občánků	-	pohádky	v částce	2.904,-	Kč
•	 příspěvek	 na  sport	 TJ.	 Sokol	 Přerov	 nad	 Labem	 v  částce	

10.000,- Kč
•	 příspěvek	 na  5	 ROČNÍK	 MEMORIÁLU	 FRANTIŠKA	 SKUHRA-

VÉHO v částce 5.000,- Kč

Chtěl bych vás požádat o zaslání Vašich námětů na možnou 
podporu dětí, mládeže i celé obce. Vaše náměty prosím zasílejte 
na email: fond@prerovnadlabem.cz.

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE,  
INFORMACE A SMS ZPRÁVY

Převzal jsem IT služby a správu webových stránek obecního 
úřadu. Tím obec uspoří náklady přesahující 50.000,- Kč za  rok. 
Webové stránky obce budu nadále zlepšovat a pravidelně aktu-
alizovat. 

Podařilo se oživit facebook stránky obecního úřadu a tím pra-
videlně informovat občany, kteří mají na facebooku založený 
účet. Počet příznivců se neustále zvyšuje.

Zprovoznil jsem systém pro zasílání SMS zpráv, kde vás 
budeme pravidelně informovat o dění v obci. Pokud jste nedo-
stali SMS a máte zájem být do systému zařazeni, zašlete prosím 
telefonní kontakt, jméno, adresu trvalého bydliště a souhlas se 
zařazením do systému na email: aneta.neuhauselova@prerovnl.cz 
nebo navštivte obecní úřad a  zapište se do  systému u  slečny 
Anety. 

Závěrem bych vás rád požádal o  vaše náměty na  případné 
vylepšení elektronické prezentace a zdrojů informací pro občany. 
Své náměty prosím zasílejte na  email: dotazy@prerovnl.cz, pří-
padně se za mnou stavte na obecním úřadě, kde jsem vám k dis-
pozici každý čtvrtek od 15:30 do 20:00 hodin.

Děkuji vám za pozornost.
Přeji vám všem krásné léto a dětem úžasné prázdniny. 

Ing. Jan Vosecký
Váš místostarosta 
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V sobotu 14. 2. 2015 se uskutečnil již osmý Masopustní 
průvod, po  obnovení této tradice v  Přerově nad Labem. 
Letošní rok jsme se bohužel museli poprvé obejít bez 
lídra průvodu pana Josefa Milaniaka. Možná i  to přispělo 
k  tomu, že se sešlo méně masek než v  minulém roce, ale 
nechyběl mezi nimi tradiční medvěd s medvědářem a jiné 
masky. 

Vlastní průvod začínal před osmou hodinou přípravou masek 
a  občerstvením (zelná polévka, koblihy, pití) v  restauraci „Hos-
půdka“ na hřišti. Postupně se doladily všechny kostýmy masek, 
na  koňském povoze se přichystali muzikanti a  na  povoze 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
za traktorem dolaďoval občerstvení pan Píša. Dozdobily se oba 
vozy a mohlo se vyrazit (pan Čepička za volantem traktoru a pan 
Jarolím M. jako kočí) na plácek. 

V průběhu průvodu se postupně přidávali další kolemjdoucí 
v maskách či bez nich a za doprovodu živé hudby jsme prošli vět-
šinu ulic Přerova. Kolem čtvrté hodiny odpoledne byl průvod 
u konce a část masek se vrátila do Hospůdky na hřišti, kde byl 
Masopustní průvod ukončen.

Děkujeme všem zúčastněným v maskách i bez masek.
Vladimír Martínek 

TJ Sokol Přerov nad Labem  
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Právě jsme se narodili

Vážení občané, chtěla bych vás infor-
movat o  letošních záměrech Obecního 
úřadu v  Přerově nad Labem k  základní 
a mateřské škole .

Po dohodě s vedením ZŠ a MŠ začaly 
projekční práce na  vybudování nového 
multifunkčního hřiště na  školní zahradě 
v  prostoru současného antukového hři-
ště. 

Jak jistě víte, školní zahrada v  minu-
lých letech prošla řadou technických 
a  zahradních úprav. Při těchto úpravách 
došlo ke  zvýšení terénu v  okolí antuko-
vého hřiště. Po  každém dešti se z  hřiště 
vytvořila jedna velká louže. 

Obecní úřad požádal �rmu Tewiko 
o  vypracování projektu na  nové mul-
tifunkční hřiště o  rozměrech 16×26  m 
s  umělým trávníkem zelené barvy. 
Základní lajnování bude pro volejbal, 
nohejbal, malý fotbal, basketbal, �or-
bal. Oplocení po stranách bude dřevěné 
hrazení do  výšky 1  m, včele pak hrazení 
do výšky 2 m s pevně vestavěnými bran-
kami. Kolem celého hřiště bude do výšky 
3 m ochranná síť. Hřiště je projektováno 
bez umělého osvětlení. Plocha musí být 
věřejně přístupná, bude zpracován pro-
vozní řád, pravděpodobně s objednávko-
vým systémem. V měsíci březnu budeme 
žádat o  dotaci, která může být až jeden 
milion korun. 

Vážení občané, když se díváte 
na  budovu školy, máte pocit, že chybí 
pěkná fasáda. Bývalé zastupitelstvo 
dotaci na zateplení školy 2x vrátilo. Roz-
hodli	jsme	se,	že	požádáme	SFŽP	o dotaci	
na  zateplení školy a  školky. Nechali 
jsme aktualizovat rozpočet, nechali 

jsme zpracovat nový energetický audit. 
Do  22.  3. 2015 musíme odeslat žádost 
na  SFŽP.	 Podmínka	 fondu	 je,	 že	 zatep-
lení musí proběhnout do  konce tohoto 
roku. Projekt zateplení řeší fasádu, nové 
okenní parapety a okapy. Řeší také zatep-
lení půdních prostor, učeben a kabinetů. 
Předpokládáme, že spoluúčast obce 
na tomto projektu bude cca 2 mil. Kč. 

V  minulém týdnu jsme s  panem 
Jiřím Benešem (stavební komise), řešili 
v  budově školy nevyhovující elektroin-
stalaci u  úpravny vody. V  dílnách ZŠ je 
špatná podlaha, sociální zařízení je díky 
usazeninám ve  vodovodním potrubí 
téměř nefunkční. Stejná situace s  vodou 
je i ve školní kuchyňce, kde je navíc pro-
blém s  venkovní hydroizolací zdiva. 
Úpravy těchto prostor asi budou �nančně 
více náročné, proto uvažujeme o  prove-
dení malého projektu, s následnou mož-
ností získání dotace.

Naši zastupitelé se zúčastnili školení 
Integrovaného regionálního operačního 
programu na nové programovací období 
2014- 2020. Jedná se o dotace z EU, které 
může náš stát čerpat jen do  roku 2020. 
Po  tomto období už žádné EU dotace 
nebudou. Prioritní osa 2 nabízí výstavbu 
předškolních zařízení a  stavební úpravy 
školních zařízení. Je zajímavé, že EU 
nabízí v tomto programu 3x více peněz, 
než ČR žádala. Dotace EU je 85 % + 5 % 
ČR, 10  % obec. Udržitelnost projektu je 
5 let.

Uvidíme, třeba se ve  škole dočkáme 
něčeho nového.

PhDr. Hana Vašátová, 
školská komise

Obec a škola

Blahopřejeme rodičům Matyáška Proška, který se narodil  
10. března v nymburské porodnici (foto vlevo)  
a Adriany Hulanové, narozené 1. května 2015. 

„Březen, za  kamna vlezem“ a  pře-
čteme si knihu půjčenou v  knihovně. 
Tímto heslem se řídíme ve  škole a  vyu-
čující vedou děti ke  čtení knih, pořizují 
čtenářské deníky a  zadávají povinnou 
četbu. Za  tímto účelem jsme domlu-
vili s  knihovnicí paní Alenou Bakošo-
vou návštěvy v  knihovně s  prohlídkou. 
Exkurze se letos zúčastnily všechny třídy 
od  první do  sedmé, aby se žáci sezná-
mili s  provozem knihovny a  pravidly 
půjčování knih. Paní Alena Bakošová si 
připravila pro jednotlivé třídy program 
přiměřený věku dětí, aby se žáci dozvě-
děli něco nového o  historii a  vzniku 
papíru, knih a  psacích potřeb. Po  těchto 
návštěvách vzrostl počet dětských čte-
nářů a mnozí se přihlašovali do knihovny 
přímo na exkurzi. Děkuji tímto paní Aleně 
Bakošové za  besedy, které si připravila 
pro sedm tříd. Cíl celé akce byl splněn, 
dětem se v knihovně líbilo, půjčily si nové 
knihy a mohou číst a číst, protože je ještě 
březen a „duben, ještě za kamny budem“. 
Fotografie	 z  exkurze	 5.	 třídy	 najdete	
ve fotogalerii.   Mgr. Yveta Hrušková

Exkurze do knihovny

Obecní úřad v  současné době nabízí 
službu - zajištění donášky léků na recept 
přímo do domácnosti.

Tato služba je určena zejména seni-
orům, ale mohou ji využívat i  ostatní 
občané Přerova nad Labem, kteří mají pro-
blém s vyzvednutím léků v lékárně.

V  ordinační době MUDr.  Ivana 
Kitzbergera mohou zájemci vhodit 
recept do  schránky, která je umístěna 
v čekárně. Schránka se každý den vybírá 
a  následující den, pokud léky budou 
v lékárně, jsou předány občanovi doma. 
Pokud lékárna nemá lék na skladě, bude 
dodán do  48 hod. Léky budou dodány 
do domu a při předání bude hrazena cena 
léku nebo doplatek za  recept. Za  recept 
se v  současné době neplatí a  doprava 
léku je zdarma.

Recept nemusí být jen od MUDr. Ivana 
Kitzbergera, ale může být i  od  jiného 
odborného či praktického lékaře, pokud 
se jedná o občana Přerova nad Labem.

   
Ordinační doba, kdy je možno recept 
vhodit do schránky: 

pondělí   7:00-12:30
pondělí (sudý týden)   7:00-12:30  
 17:30-18:30
středa    7:30-12:30
čtvrtek   13:30-15:30
pátek    8:00-11:30

Za zdravotní a sociální komisi 
Bc. Lenka Kodešová

Donáška léků
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Noc s Andersenem
V pátek 20. 3. se konala v naší škole 

Noc s  Andersenem již pošesté. Letos 
byla v  duchu vesmírných planet. 
Na akci se dostavilo celkem 133 účast-
níků, z toho 112 dětí a 21 dospělých.

Do  MŠ přišlo 21 statečných před-
školáků plnit úkoly po  západu slunce 
na  školní zahradě, které si pro dětičky 
připravili 4 žáci 9.  třídy (Kateřina Šen-
kýřová, Sára Pačesová, Tomáš Veselý, 
Jindřich Ziegelheim s  paní učitelkou 
Karáskovou a  jejími vnoučaty). Deváťáci 
dětem vyrobili obrovskou raketu, kterou 
si můžete prohlédnout v  přízemí v  ZŠ. 
Některé školkové děti po  dobrodružné 
stezce ve školce spaly přes noc. Paní uči-
telka	R.	Tomášková	a B.	Fejtková	se	staraly	
o ně po celou dobu konání akce, tzn. až 
do rána.

Ve  škole se to žáky jen hemžilo. 
Z 1.A bylo 9 dětí a p. uč. Kolenská sku-
pinku doprovázela po  škole a  prvňáčci 
plnili úkoly ze všech stanovišť. Z  1.B 
přišlo 14  dětí a  jedno mimopřerovské. 
Paní učitelka Salačová měla plné ruce 
práce, aby hyperaktivní děti uhlídala, 
proto ji na spaní pomohla paní Brožová. 
Z 2. třídy se dostavilo 11 dětí a protože 
p.uč. Milaniaková působila na  stanovi-
šti, průvodkyní se po dobu Noci s Ande-
rsenem stala M. Cirkovská, ale na spaní 

byly u dětí zase obě dvě. Ze 3. třídy bylo 
11 dětí a  p.uč. Cintlová se svými syny 
plnila úkoly společně s dětmi. Na spaní 
byla u dětí paní A. Čepičková. Ze 4. třídy 
se účastnilo 13 dětí, které si vzala na sta-
rost paní J. Hanžlíková, která s nimi pro-
žívala akci až do  rána. 5.  třídu v  počtu 
7 dětí doprovázela po stanovištích paní 
J.  Brožová, na  spaní hlídala S. Tomáš-
ková.	 Žáci	 ze	 7.  třídy	 (sestry	 Markovy,	
Aneta Hodaničová, Jana Bílková, Tereza 
Mlchová, Matěj Vlček, Petr Kratochvíl) 
byli velkou oporou organizátorům, pro-
tože aktivně pomáhali na několika sta-
novištích.

Po  příchodu na  Noc s  Andersenem 
obdržely děti průkaz kosmonauta, který si 
podepsaly a pokud splnily všechny úkoly, 
mají v  průkazce razítka. Stanoviště byla 
v podobě planet. Planeta knih a hádanek, 
Planeta zvířat, Planeta Pokladů, Planeta 
komixů a nejatraktivnější Planeta kosmo-
nautického výcviku v tělocvičně. Planeta 
jídla v  jídelně byla nejčastěji navštěvo-
vaná.

Chtěla bych velmi poděkovat všem 
zúčastněným na Noci s Andersenem, ať 
už se starali o děti ve dne nebo v noci, 
ve  třídě nebo v  jídelně, na  stanovi-
šti nebo se prostě jen postarali. Muž-
ská opora byla příjemným zpestřením 

nejen pro děti. Poděkování tedy náleží 
i  panu Horákovi, Tomáškovi. Na  sta-
novištích se za  vesmírné bytosti vydá-
vala paní učitelka S. Tomášková, J. 
Milaniaková,	 paní	 L.	 Širancová,	 p.  Fia-
lová,	 p.  Zagorová,	 p.  Franke,	 p.  Mat-
lová. V kuchyni se o plná bříška staraly 
paní H. Veselá a p. Kopečková. Poslední 
poděkování náleží dětem z  II.st., které 
se do organizace aktivně zapojily a byly 
rovněž součástí týmu.

Noc byla letos opravdu vydařená, laťka 
se posunula ne o  centimetry, ale o  metr 
nahoru. Byla pestrá, vyvážená, zábavná, 
poučná a přitom klidná.

Materiálně nám opět pomohl obecní 
úřad a  my jsme mohli zajistit výtvarné 
potřeby, kostýmy, knihy atd. Barevné 
tisky a kopírování sponzorsky zajistil pan 
Trbušek. Paruky zapůjčila paní Horejcová. 
Poslední poděkování patří rodičům. Ti se 
opět vytáhli s kulinářskými kousky a děti 
si užily hostinu jako z pohádky. Tolik pes-
trého a  různorodého jídla, kolik přinesli, 
nepamatujeme. Po  řízkách se děti shá-
něly ještě u snídaně. Bylo mnoho ovoce, 
zeleniny a jídelna uvařila čaj i ráno k sní-
dani. 

Věřím, že se Noc s  Andersenem líbila 
všem a že se už těší za rok na 7. ročník! 

Mgr. Yveta Hrušková

Recitační soutěž
Ve středu 11. 3. se od 14 hodin konalo 

školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo 
celkem 27 žáků všech věkových katego-
rií. Děkujeme všem účastníkům soutěže 
za snahu a pěkné přednesy, bylo opravdu 
těžké vybrat ty nejlepší.

I. kategorie (2. - 3. tř.) 
1.	místo	Kristýna	Žemberová,	2.	místo	

Kateřina	Žemberová,	3.	místo	Karel	Rov-
naník

II. kategorie (4. - 5. tř.) 
1. místo Daniel Kocsis, 2. místo Michal 

Gregárek, 3. místo Vojtěch Dovalil, Daniel 
Křivánek

III. kategorie (6. - 7. tř.) 
1. místo Matěj Vlček, 2. místo Petr Kra-

tochvíl
IV. kategorie (8. - 9. tř.) 1. místo Ond-

řej Dovalil, 2. místo Tereza Gregárková, 
3. místo Jindřich Ziegelheim

Žáci	z 1.	a 2.	místa	byli	25.	3.	naši	školu	
reprezentovat na  okresním kole v  Nym-
burce. Konkurence byla obrovská. Michal 
Gregárek z 5. třídy obdržel čestné uznání 
stejně jako vloni. 

Do  krajského kola postoupil Matěj 
Vlček ze 7. třídy a Ondřej Dovalil z 9. třídy. 
Gratulujeme a  v  dubnu budeme držet 
palce!

Mgr. Yveta Hrušková
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Program výroční valné hromady:
1. Volba návrhové a volební komise
2. Zpráva starosty 
3. Zpráva velitele
4. Zpráva pokladníka a  revizní komise 

o hospodaření
5. Volba výboru a jeho funkcionářů
 a) starosta
 b) náměstek starosty
 c) velitel
 d) zástupce velitele
 e) velitel strojníků
 f) hospodář
 g) kronikář
6. Volba kontrolní a revizní rady
7. Volba delegátů SDH na VVH okrsku
8. Návrh činnosti na další rok
9. Udělení vyznamenání členů SDH
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr

Schůzi zahájila členka výboru Eva Cíl-
ková. Přivítala všechny přítomné, zvláště 
pak starostu obce Přerova n/L pana 
Baumruka, starostu 12. okrsku pana 
Šmída, dále zástupce z SDH Kounice, SDH 
Vykáň a  SDH Bříství. Přítomno bylo 20 
členů a 8 hostů.

Minutou ticha jsme vzpomněli 
na členy, kteří se dnešního dne nedožili.

Do návrhové komise byli jednohlasně 
zvoleni D. Špitálský, L. Jirouš, P.  Veselý, 
do  volební	 komise	 M.	 Pup,	 F.	 Mašek,	
D. Jirouš.

Jako první dostal slovo starosta 
SDH Jakub Kadeřávek, který pohovořil 
o akcích a činnosti SDH, která byla v loň-
ském roce opět pestrá.

Začátkem roku se rozrostl náš vozový 
park o další historický hasičský automo-
bil TATRU 805, která byla pořízena z vlast-
ních �nančních zdrojů SDH Přerov nad 
Labem.

Během jarních měsíců jsme navštívili 
některá hasičská muzea. Za zmínku stojí 
muzeum hasičů ve  Zbirohu a  muzeum 
hasičské techniky v Chrastavě.

Na prvního máje vyjela naše Praga RN 
do  nedalekého Českého Brodu na  sraz 
veteránů, kde se zúčastnila 18. okruhu 
Českobrodského a  kde získala krásné 
druhé místo.

Začátkem června jsme se zúčastnili 
třídenních hasičských slavností v  Lito-
měřicích, kde jsme se opět představili 
s  Pragou RN a  naši historickou koňskou 
stříkačkou.

Koncem června při oslavách 110 let 
založení sboru v  Bříství naši muži zvítě-
zili v okrskové soutěži v požárním útoku 
s časem 26,55 a na Velenkiádě jsme obsa-
dili krásné 2. místo.

Sbor dobrovolných hasičů Přerov nad Labem 

Zúčastnili jsme se mnoha kulturních 
akcí v  naší obci, mezi nejznámější patří 
např. Masopust, Dětský den, Dožínky, 
Městečko Open Air a  rozsvícení vánoč-
ního stromku.

Také jsme pořádali již 6. Hasičský ples, 
pálení čarodějnic a Posvícenskou zábavu.

Hasičská zbrojnice se opět proměnila 
o kousek k lepšímu, když byly vybudovány 

v  Přerově n/L. Mezi oceněnými byli 
Luboš Svoboda, Tomáš Vodička, Tomáš 
Kratochvíl a Lukáš Holan. 

Výroční valná hromada SDH Přerov 
nad Labem po  vyslechnutí zprávy veli-
tele, zprávy starosty, zprávy poklad-
níka o  hospodaření SDH, zprávy revizní 
komise, plánu činnosti na rok 2015 a dis-
kuzi přijala následující usnesení:

I) Schvaluje:  
1. Zprávu starosty, velitele, hospo-

dáře a  zprávu o  činnosti a  hospodaření 
SDH za daný rok

2. Zprávu revizní rady SDH
3. Plán činnosti SDH na rok 2015
4. Plán práce výkonného výboru SDH
5. Udělení vyznamenání pro členy 

SDH Přerov nad Labem

II) Volí:
1. výbor SDH Přerov nad Labem 

ve  složení Jakub Kadeřávek, Luboš Svo-
boda, Tomáš Kratochvíl, Tomáš Vodička, 
Eva Cílková, Jan Kolenský, Lukáš Holan

2. starostu SDH Přerov nad Labem 
Jakuba Kadeřávka

3. náměstka starosty SDH Přerov nad 
Labem Luboše Svobodu

4. velitele SDH Tomáše Kratochvíla
5. zástupce velitele Tomáš Vodičku
6. velitele strojníků Luboše Svobodu
7. hospodáře Evu Cílkovou
8. kronikáře Jana Kolenského
9. členy kontrolní a revizní rady ve slo-

žení Jan Koštíř, Milan Valenta a Jan Kodeš
10. delegáty SDH ve  VVH okrsku: 

Tomáš Kratochvíl a Luboš Svoboda

III) Ukládá:
1) výboru SDH
a) zabezpečit pravidelnou činnost SDH 
b) zabezpečit účast představitelů SDH 

na okrskových aktivech a shromáždě-
ních OSH

2) všem členům SDH
a) aktivně se podílet na  plnění jednotli-

vých úkolů stanovených v  plánu čin-
nosti na daný rok 

 - účast SDH na brigádách a hasičských 
akcích 

 - účast na  soutěžích dle možností 
členů družstva

b) i nadále podporovat práci výboru SDH 
a získávat další občany za členy SDH.

Závěrem jsme poděkovali obecnímu 
zastupitelstvu za podporu, všem členům, 
kteří se aktivně podíleli na činnosti v loň-
ském roce a  také všem zástupcům SDH 
za  účast a  výroční valná hromada byla 
ukončena.

Zápis z výroční valné hromady SDH Přerov nad Labem ze dne 13. 2. 2015

nové elektrické rozvody a  vyměněna 
nová vrata a vchodové dveře. 

Zapojili jsme se do projektu recyklujte 
s hasiči a dobráci roku.

V  letošním roce bude naším cílem 
zakoupení historického praporu, který se 
bohužel nezachoval, dostavba haly pro 
náš vozový park historických hasičských 
vozidel a rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Rozšiřování členské základny SDH 
bude samozřejmostí, stejně jako pořá-
dání a účast na všech kulturních akcí jako 
doposud.

Další zprávu o  činnosti SDH přednesl 
velitel sboru p. Tomáš Kratochvíl.  Poho-
vořil o  pracích v  naší hasičské zbrojnici, 
kde dochází každoročně k  pravidelné 
údržbě na  veškeré naší technice. V  cel-
kové opravě máme stříkačku PPS  12, 
která nadále pokračuje, došlo k  výměně 
vrat u hasičské zbrojnice a k výměně pali-
vové nádrže na zásahovém voze. Někteří 
členové vypomáhali při vypouštění míst-
ního rybníka.

V  roce 2014 se zásahová jednotka 
zúčastnila dvou námětových cvičení 
okrsku. V  Chrástu si mohla jednotka 
vyzkoušet dálkovou dopravu vody 
a ve Vykáni požární zásah v budově, zásah 
pěnou a plnění pytlů při povodních.

S  hospodařením sboru za  uplynulý 
rok nás seznámil pokladník Lukáš Holan. 
Zástupce revizní komise J. Koštýř přednesl 
zprávu revizní komise - vše bez závad.

Velitel SDH Tomáš Kratochvíl přednesl 
plán práce na  rok 2015, jehož hlavním 
cílem je účast na schůzích okrsku, okrsko-
vém cvičení a okrskových soutěžích. Dále 
pak výcvik a  školení zásahové jednotky 
a výpomoc obci a jejím občanům.

Starosta sboru J. Kadeřávek podě-
koval a  předal čestné uznání několika 
členům sboru za  jejich přínos pro SDH 
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Letošní ročník se uskutečnil v neděli 21. června 2015, jako vždy 
v čase mezi 14. a 17. hodinou.

Tradičně vystoupili domácí folklórní soubor Dykyta a dětský 
folklórní soubor Šáteček ze sousedních Semic.

Po delší době nás opět 
přijel potěšit svým vystou-
pením soubor Skanzen 
Plzeň a nově se představila 
Cimbálová muzika Kyčera 
a  valašský soubor Kru-
špánek, folklórní soubor 
Moták z  Prahy, muzika 
souboru Kvítek.

Po celou dobu akce byl 
jako každoročně zajištěn 
doprovodný program - 

dětský workshop, stánky s rozličnými výrobky a s občerstvením.
Novinkou letošního festivalu byl „letní folklórní parket“. 

V  sobotu 20. června 2015 mezi 18. a  22. hodinou se uskuteč-
nila taneční zábava pod širým nebem pro všechny milovníky 
folklóru, tance a dobré zábavy. Večerem nás provázely soubory 
Kyčera a  Skanzen Plzeň. Občerstvení bylo zajištěno také v  prů-
běhu tohoto večera.

Děkujeme, že jste se s  námi přišli pobavit a  zatančit si již 
v sobotu večer, nebo si vychutnat nedělní odpoledne s folklórní 
muzikou z různých koutů naší země.

Všichni jste srdečně zváni na další ročník opět za rok!
Jiří Beneš

V  sobotu 23. května 
se u nás v Přerově konala 
Okrsková soutěž v požár-
ním útoku. Za Přerov sou-
těžila 3  družstva mužů 
(družstvo C dokonce 
s  2  že na mi :-)) a  získali 
jsme dvě skvělá umís-
tění - Družstvo A vybojo-
valo 2. místo a družstvo B  
3. místo.

Požární sportMěstečko Open air 
letos s letním  

folklórním parketem
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Za  přispění krásného počasí se v  sobotu 11. července 
na hřišti U Babince v Přerově n/L konal již 5. ročník memori-
álu  Františka Skuhravého.

11 týmů sehrálo úporné, ale hlavně kvalitní zápasy, při kterých 
divák mohl obdivovat kreace a umění hráčů kteří se předháněli 
s �nesami, za které by se nemusel stydět nejeden profesionální 
fotbalista. Díky podpoře sponzorů se podařilo uskutečnit spo-
lečenskou akci v podobě memoriálu, do které se mohli zapojit 
nejen aktivní sportovci, ale i  divák který přišel potěšit své oko 
a  pohladit své chuťové buňky, jak v  příjemné hospůdce, tak 
u  voňavého grilu. Pro diváky byla připravena soutěž o  pěkné 
ceny, střelba na cíl, ale těm zřejmě nepřála přesná muška a cenu 
v  podobě dvou lahvinek si odnesl Martin Hybner z  týmu Ura-
gáno	FC.	Turnaj	odstartoval	v devět	hodin	zápasy	ve skupinách,	

kde týmy odehrály 25zápasů, poté začal urputný boj o  hodně 
velký kus masa v podobě kýty. Týmy hrály vyřazovacím způso-
bem formou čtvrt�nále, semi�nále a  �nále, ve  kterém v  16:15 
skončil	tým	LOS	TRAGEDOS	vs.	CHRAPOUNI	FC.	

5. ročník memoriálu Františka Skuhravého

POHÁR BABINECKÝCH PIDIŽDÍKŮ
V sobotu 6. června se konal již 41. roč-

ník turnaje přípravek O  pohár Babi-
neckých Pidiždíků na  hřišti U  Babince. 
V  letošním roce se turnaje účastnila 

následující	 mužstva	 	 AFK	 Sadská,	 Pola-
ban	Nymburk,	 FK	 Litol,	 Slovan	Lysá	nad	
Labem,	 pražský	 tým	 AFK	 Union	 Žižkov	
a  domácí TJ Sokol Přerov nad Labem. 
Zahájení proběhlo před devátou hodi-
nou. Hrálo se systémem každý s  kaž-
dým, tj. každé mužstvo odehrálo 5 utkání 
(2x 10 minut). Výsledky se zaznamená-
valy do  tabulky a  po  posledním zápase 
se sestavilo pořadí. Suverénním způ-
sobem prošlo turnajem mužstvo Pola-
banu Nymburk, které vyhrálo všechna 

Musím poděkovat všem týmům za účast a hlavně kvalitu, kte-
rou předváděly po celý den a díky nim měl 5. ročník memoriálu 
vysokou kvalitu.

Turnaj měl i svého nejlepšího střelce, kterým se stal se 7 góly 
Lukáš	 Muller	 z  CHRAPOUNI	 FC	 a  nejlepšího	 brankáře	 Ondru	
Fišera	z LOS	TRAGEDOS.

Konečné pořadí týmů:
 1. LOS TRAGEDOS mix z okolí 
	 2.		CHRAPOUNI		FC	z Milovic
 3.  RELAX z Čelákovic
	 4.		SLÁVIA	OP	z Prahy
 5.  AC KANÓNI  z Nehvizd
	 6.		URAGÁNO	FC	z Českého	Brodu
 7.  LACHTANI z Českého Brodu
 8.  RAMBO z Čelákovic
 9.  AVATAR hráči Sokol Přerov n/L
10.  SDH  Hasiči Přerov
11.  ČEL A z Čelákovic

Tímto bych chtěl poděkovat sponzorům za  podporu akce 
a krásné dary.

Poděkování patří: Botanicus Ostrá, Rodinná farma Kratochvíl, 
Pension Polabí Špitálský Marek, Hospůdka na Hřišti Mareš Pavel, 
Doležal Karel Hostinec U Skanzenu, Homola Václav, Strnad Anto-
nín, Arazim Milan, Švancara Lukáš, místostarosta Přerova n/L

Děkuji	a už	teď	se	těším	na 6.	ročník	memoriálu	F.	Skuhravého.
František Skuhravý

svoje utkání a stalo se celkovým vítězem 
turnaje. Na  druhém místě se umístilo 
mužstvo	AFK	Sadská	s  jednou	porážkou	
od Polabanu. Třetí skončilo družstvo Slo-
vanu Lysá nad Labem, čtvrtá byla Litol, 
pátí byli domácí TJ Sokol Přerov nad 
Labem a  šesté místo obsadilo mužstvo 
AFK	Union	Žižkov.	

Nejlepším	hráčem	byl	 vyhlášen	 Fran-
tišek	 Lorenc	 z  AFK	 Sadská.	 Nejvíce	 bra-
nek nastřílel Roman Hakl z  Polabanu 
Nymburk a  odnesl si cenu za  nejlepšího 
střelce. Nejlepším brankářem byl vyhlá-
šen Václav Holešovský z  Polabanu Nym-
burk. Dále byli oceněni nejmladší hráč, 
Adam Martínek z  domá-
cího celku a  dvě dívky 
Julie Pořízková a Veronika 
Šimková	 z  družstva	 AFK	
Union	Žižkov.	

Počasí vydrželo po ce-
lou dobu turnaje nádher-
né, byly k  vidění vý borné 
spor tovní výkony mla-
dých fotbalistů, mohutně 
povzbuzované svými ro-
diči a ostatními příznivci. 

Ve školní jídelně byl připraven výborný 
oběd pro všechny účastníky a  po  celou 
dobu turnaje byla k  dispozici na  terase 
chlazená točená limonáda. 

Takové podmínky, by nebylo možné 
zajistit bez pomoci místních občanů 
a �rem, kterým moc děkujeme  – Ing. Špi-
tálský Miloš, Rodinná farma Kratochvíl, 
Školky Montano, Potraviny Přerov nad 
Labem, Ing.  Jan Procházka. Velké podě-
kování patří také panu Dušanu Milania-
kovi, řediteli turnaje, a všem pořadatelům 
za organizaci a hladký průběh turnaje.

Vladimír Martínek
TJ Sokol Přerov nad Labem




