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Fotoreportáž z masopustu • Noc s Andersenem •  Maminky dětem - ohlédnutí za rokem 2015

Slovo starosty

Od  loňského léta se život nezastavil. 
Podali jsme žádost o  dotaci na  obnovu 
ulice Na  Pískách. Pomocí veřejnoprávní 
smlouvy jsme získali souhlas s projektem 
jak obyvatel ulice, tak i příslušných maji
telů veřejných technických sítí a tím i sta
vební povolení. Díky pochopení obyvatel 
a provádějící firmy se podařilo do konce 
listopadu projekt realizovat a  zakon
čit úspěšně kolaudací. Věřím, že obyva
telé této části Přerova nad Labem jsou 
s  výsledkem spokojeni. Doufám, že jim 
výsledek projektu usnadní život.

Před koncem roku se zastupitelstvo 
zabývalo dluhem z  nezrealizovaného 
projektu vodovodu. Nebyla to jen otázka 
morální, kdy ostatní obce z Mikroregionu 
Polabí zaplatily dlužnou částku z  podílu 

Co se v obci událo
obce. Jednalo se hlavně o to, abychom zís
kali souhlas s použitím stavebního povo
lení na  výstavbu vodovodu v  obci. Bez 
uhrazení dlužné částky bychom souhlas 
nezískali a  nemohli se účastnit i  nového 
projektu na  skupinový vodovod. Nako
nec jsme dospěli k  dohodě, že Mikrore
gion obci zruší problematickou fakturu 
a obec daruje Mikroregionu částku, která 
bude odpovídat dlužné sumě po  ode
čtení započitatelných aktiv. 

Bylo rozhodnuto, že společně s  ob
cemi Semice, Starý Vestec a Bříství požá
dáme podnik VaK Nymburk o spolupráci 
a  svěříme mu investorství projektu. Tím 
se jednak značně zjednoduší administ
race projektu, získávání všech povolení, 
žádost o  dotaci a  rozhodování o  výběru 

zhotovitele. Všechna rozhodnutí, která 
by musela proběhnout ve čtyřech obcích 
budou jen na  investorské firmě. Obec 
nemá k  dispozici potřebné personální 
kapacity pro kvalifikované rozhodování 
ve  všech otázkách investorské činnosti. 
Nyní již proběhla potřebná jednání a obec 
bude čekat na  konečný podíl rozpočto
vých nákladů, které zaplatíme investorovi.

Již v  průběhu druhé poloviny roku 
jsme byli informováni o  úspěšném vyří
zení žádosti o  dotaci na  opravu budovy 
Obecního úřadu. Následovalo výběrové 
řízení na  dodavatele stavby, technický 
dozor investora a počátkem března byla 
stavba zahájena. O  průběhu a  koneč
ném výsledku se může každý přesvědčit 
na vlastní oči. V srpnu by měl být obecní 

V současné době probíhá oprava budovy obecního úřadu, která bude z větší části finan-
cována z dotace. Dotaci ve výši 2.990 000,- Kč obec získala ze středočeského Fondu roz-
voje obcí a měst. Obecní úřad by měl být opraven nejpozději do 31. srpna 2016.
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úřad v novém kabátě. Navíc by mělo dojít 
k  úspoře provozních nákladů a  zvýšení 
estetické úrovně budovy. 

Konec prázdnin jsme společně 
s  dětmi oslavili na  Zámecké zahradě. 
Podzim se hlásil i Drakiádou.

Potom se blížící konec roku připo
menul rozsvěcením Vánočního stromu 
a  počátek Adventu nám zpestřilo 
i  vystoupení sborové recitace a  zpěv 
žáků naší školy a  vystoupení trubač
ského tria. Nemohla chybět tradiční 
Mikulášská nadílka.

Potom nás čekala jen nepříjemnost 
v  podobě poruchy kanalizace a  něko
likadenní výpadek její funkce. O  této 
události budete podrobně informováni 
v následujícím článku.

Zastupitelstvo obce projednalo pro
jekty a podalo žádosti na opravu budovy 
školy, části přístavby s  vývařovnou, díl
nami a technickým zázemím školy a také 
výstavby víceúčelového hřiště.

Připravilo projekt prodloužení kana
lizace k areálu Sokola Přerov nad Labem 
u  Babince. Počátkem března se pro
dloužení kanalizace pod patronací obce 
začalo realizovat.

Na  počátku roku se tradičně konají 
výroční hodnotící Valné hromady spo
lečenských organizací působících v  naší 

V  souvislosti s  realizací akce ukládání 
přívodu elektrické energie pod povrch 
komunikací nás potkala poměrně velká 
havárie podtlakové kanalizace. Ve vypja
tých chvílích, v nesčetných diskuzích, byla 
vznášená obvinění a nepodložené soudy 
o zavinění. 

Přiznávám, že i  já jsem neprávem 
veřejně označil pracovníky provozova
tele za  původce nesnází. Skutečnost je 
ale mnohem složitější a  vina je téměř 
na všech účastnících. Na některých větší 
a na některých menší. 

Je třeba přiznat, že zastupitelstvo obce 
bylo od  roku 2007 (pokud se pamatuji) 
upozorňováno provozovatelem firmou 
Vacuum Global na  praktickou nutnost 
a  dokonce později zákonnou povinnost 
vytvořit fond obnovy ČOV a  kanalizace. 
Žádné z  předešlých zastupitelství, ani 
současné, sice s tímto souhlasili, ale prak
ticky nevykonali nic. 

Ani provozovatel není bez poskvrny. 
Po  výměně pracovníků obsluhy došlo 
ke snížení kvality. Nakonec díky nemoci, 
zůstal na obsluhu sám pan Zbyněk Řípa. 
Všichni věděli, že to je neúnosná situace 
a že může špatně skončit. Provozovatel si 
z  nabídky pracovníků nevybral náhradu 
za pana Vlastimila Fridricha a pana Jiřího 
Müllera.

obci. V  uplynulém roce podle zpráv 
byla činnost spolků opět velmi úspěšná. 
Myslivecké sdružení se může pyšnit 
bohatými úlovky, zejména černé zvěře. 
Zásahová jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů jako v  minulých letech několi
krát úspěšně zasáhla při likvidaci požárů 
v obci a okolí, při odstraňování následků 

živelných událostí a  havárií. Zejména si 
ceníme pomoci při odstraňování havárie 
kanalizace. Na valné hromadě se přihlá
sili k  aktivizaci mládežnických družstev 
a případně družstva žen. 

Rybářské sdružení požádalo o pomoc 
při zajištění sídla a zastupitelstvo schvá
lilo umístění sídla na Obecním úřadě. 

Na počátku roku byl schválen rozpo
čet obce na rok 2016. V principu pokra
čuje v rozpočtu roku 2015.

Obecní úřad připravil zajištění sběru, 
svozu a  likvidace TDO (tuhý domovní 
odpad) včetně sběru nebezpečných od
padů a sběru velkoobjemových odpadů. 
Sběr TDO – vyvážení popelnic se koná 
tradičně vždy v  liché úterý, svoz papíru 
v pondělí a svoz plastů ve čtvrtek.

Proběhl sběr nebezpečných a  velko
objemových odpadů. Místa odběru jsou 
tradičně v  Novém Přerově Na  Plácku, 
před Hasičskou zbrojnicí nebezpečné 
odpady a  ve  sběrném dvoře u  rybníka 
velkoobjemový sběr.

Protože někteří občané nenavště
vují veřejná zasedání, anebo se nedo
stanou k přečtení zápisu, využívám této 
možnosti vám podat informace z vedení 
obce a obecního úřadu.

Petr Baumruk
starosta obce

Při ukládání kabelů elektrické ener
gie pod povrch komunikací se stavební 
firma řídila výkresovou dokumen
tací předanou provozovatelem. Uká
zalo se, že výkresová dokumentace 
nesouhlasí se skutečným provedením 
v  terénu. Tím došlo k  některým poru
šením potrubí.

Ani stavební firma není bez odpo
vědnosti. Proti schváleným postupům 
vy užila složení terénu k  většímu roz
sahu použití protlaku, než bylo únosné 
z hlediska nebezpečí porušení podzem
ních sítí. Naopak je třeba přiznat, že při 
narušení potrubí kanalizace neprodleně 
informovala pracovníky provozovatele 
o  této skutečnosti a  zajistila (finančně, 
personálně a technicky) opravu.

Největší vada nastala ve  chvíli, 
kdy provozovatel musí zajistit opravu 
a zprovoznění kanalizace. Bohužel firma 
Vacuum Global nemá ani personální ani 
technické možnosti zajistit zprovoznění 
kanalizace. Proto musela obec objednat 
servis na zprovoznění kanalizace.

Bohužel dosud nedořešila závadu 
na  kanalizaci, která nedovoluje plno
hodnotně používat kanalizaci v  ulici 
Zámecká. Naopak situaci ještě vyhrotila 
tím, že obci podala výpověď ze smlouvy 
na provozování kanalizace. 

Musím zmínit i  chování některých 
obyvatel připojených na kanalizaci, kteří 
i  když byly vyzváni z  důvodu poruchy 
a  nečinnosti kanalizace k  omezení po 
užívání kanalizace, nedbali této výzvy 
a prakticky zaplnili a zahltili vedení kana
lizace. Míra odpovědnosti některých oby
vatel je velmi nízká. Potom trpí tímto 
chováním všichni. 

Po  neúspěšném výběrovém řízení 
na  provozovatele kanalizace a  ČOV se 
zastupitelstvo rozhodlo, že si kanalizaci 
a ČOV bude obec provozovat sama.

V  nejbližší době očekáváme ze Stře
dočeského kraje povolení k  provozo
vání kanalizace a  ČOV. V  návaznosti 
na  získané povolení budeme uzavírat 
smlouvy s  jednotlivými domácnostmi 
(producent splaškových odpadních 
vod – odběratel). V  průběhu června 
proběhne výběrové řízení na  zaměst
nance, kteří budou obsluhovat a udržo
vat kanalizaci, ČOV a ve volných chvílích 
budou pomáhat s  letní i  zimní údrž
bou v  obci. Pokud máte zájem o  zís
kání zaměstnání v místě svého bydliště, 
neváhejte se přihlásit do  výběrového 
řízení. Veškeré informace budou zveřej
něny na úřední desce.

Petr Baumruk
starosta obce

Změna provozovatele kanalizace v obci
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Vážení a milí spoluobčané, 
máme tu červen a  příroda už dávno probuzená ze zimního 
spánku přejde do  letního období. Čas nezastavitelně běží dál 
a tak bych vás rád informoval o nejdůležitějších změnách v naší 
obci.

Vychází další číslo Přerovského zpravodaje pod nově zvole
ným vedením obce a jsem velmi rád, že vás v této rubrice mohu 
informovat o své práci na obecním úřadě a průběžném plnění 
našeho volebního programu.

Ohlédnutí za minulým rokem 2015
Minulý rok přinesl mnoho změn v naší obci. Podařilo se získat 

dotaci na opravu ulice Na Pískách.

SlOVO MíStOStAROSty

Při realizaci se povedlo všechny neočekávané problémy vyře
šit a fond po kontrole potvrdil výši dotace v částce 2 369 872, Kč. 
Obec vynaložila z vlastních prostředků 1 082 426, Kč. 

Původní stav ulice Na Pískách

Tuto akci jsem si osobně vzal 
na starosti, abych dohlédl na realizaci 
a  možné problémy, které mohou při 
realizaci takového projektu nastat. 
Jelikož jsou kritéria jasně stanovena, 
musíte dbát na  dodržování termínů 
a  řešit problémy okamžitě a  to bez 
zbytečných prodlev. 

Mohlo by se stát, že fond, který poskytnul dotaci, ji zkrátí, 
nebo ji úplně odebere.

Pravidelně jsem chodil na  kontrolní dny, které probíhaly 
přímo v ulici Na Pískách a společně se stavebním dozorem (TDI 
investora), zhotovitelem a případně i se společností, která podá
vala žádost o dotaci, jsme řešili problémy, které nastaly. 

V případě této akce nastal nejzávažnější problém ve vedení 
inženýrských sítí, které vedly podél celé ulice a musely být ručně 
obkopány s nejvyšší opatrností. Situace, která nastala, se nedala 
předem předpokládat, a proto bylo nutné získat více času na rea
lizaci. Vzniklou situaci dotační fond (ROP) posoudil objektivně 
a vyšel nám vstříc s posunutím termínu dokončení. Ke konci rea
lizace a to od 9. října 2015 jsem pravidelně každý den kontroloval 
práce a dohlížel na to, aby konečný termín realizace byl dodržen.

Ulice Na  Pískách byla dokončena dne 9. listopadu 2015 
a následně ve dvoukolovém řízení proběhla úspěšná kolaudace.

Slavnostní otevření ulice Na Pískách
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Také se v  minulém roce podařilo získat dotaci ve  výši 
2.990.000, Kč na  opravu obecního úřadu ze středočeského 
dotačního titulu Fondu rozvoje obcí a měst (FROM)

Realizace začala v březnu 2016 a musí být dokončena nejpoz
ději do 31. 8. 2016.

Kanalizace a ČOV v roce 2015
V  minulém roce jsme zažili napjatou situaci s  problémovou 

funkčností kanalizace a ČOV.
Neustálé problémy s výpadky kanalizace v určitých částech 

obce a nedostatečná informovanost ze strany provozovatele nás 
přivedla do slepé uličky. I když jsme se snažili co nejvíce pomoci 
při odstraňování problémů s kanalizací, neustále jsme měli pro
blém se součinností provozovatele a měli jsme pocit, že provo
zovatel měl na  odstranění poruch dostatek času a  nedokázal 
nám navrhnout řešení této havarijní situace.

Provozovatel nám neustále tvrdil, že za  vše je zodpovědná 
firma, která v obci prováděla výkopy a průtlaky pod komunika
cemi.  Proto jsem se rozhodl, že budu kontaktovat stavební úřad 
a požádám je o prověření celé situace.

Dne 9. 12. 2015 jsem kontaktoval vedoucí stavebního úřadu 
v Lysé nad Labem a požadoval jsem prověření vzniklé situace. 

Stavební úřad v  Lysé nad Labem zareagoval velmi rychle 
a nařídil jednání na 10. 12. 2015 za účasti provozovatele kanali
zace a firmy, která prováděla v obci výkopy.

Dne 10. 12. 2015 jsem obdržel výsledek následné kontroly.
Zveřejňuji část zaslané zprávy ze stavebního úřadu:
Po dnešní prohlídce stavby a zjištění podrobností musím konsta-

tovat, že skutečnosti jsou poněkud jiné. K poškození došlo na něko-
lika místech a  to v  dost sporných případech. Jedná se o  přípojky, 

které jsou provedeny v  plastovém potrubí a  nemají připoložený 
vodič, jejich tzv. „vypípání“ tedy není možné. Zhotovitel stavby se 
tedy musí plně spolehnout na  vyjádření správce sítě (provozova-
tel). Ve  vyjádření je uvedeno, že síť – vedení se nachází v  hloubce 
1,2-1,5 m. K  poškození došlo v  hloubce 0,8 m, je tedy zřejmé, že 
pochybení není jednoznačně na straně zhotovitele.

Dále bylo zjištěno, že zhotovitel stavby ihned potom, co zjistil, že 
došlo k poškození zařízení ve vlastnictví jiného subjektu, toto nahlá-
sil provozovateli, což na  místě potvrdil pan Drvota, a  tudíž bylo 
i v tomto postupováno v souladu s vyjádřením provozovatele.

Stavební úřad nebude věc dále řešit, neboť z  našeho pohledu 
nedošlo k porušení stavebního zákona. 

Po zjištění těchto informací jsme se rozhodli tuto situaci řešit 
razantně, protože jsme nedostávali od  provozovatele přesné 
informace. Provozovatel nám nabídl náhradní odkanalizování 
v  horizontu 14ti dnů a  to jsme věděli, že už dále nemůžeme 
na  nic čekat a  musíme co nejrychleji pomoci občanům v  této 
tíživé situaci.

Zajistili jsme havarijní odkanalizování odpadních vod vlast
ními silami a  s  pomocí kanalizačních vozů firmy Vak Nymburk 
jsme začali odkanalizovávat zatopené domovní šachty. 

Potřebovali jsme zajistit pomoc s  touto situací, a  když jsem 
oslovil jednotlivé mužské zastupitele z  řad mladších ročníků, 
podařilo se mi získat pouze pana Jiřího Beneše, který byl ocho
ten pomoci. 

Dále nám pomohli hasiči a to zejména Tomáš Vodička, Tomáš 
Kratochvíl a další, kterým bych chtěl znovu poděkovat za pomoc 
v této tíživé situaci.
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Ze začátku jsme zajišťovali odčerpávání jednotlivých domov
ních šachet, ale vše bylo velmi zdlouhavé. Když jsme kontaktovali 
firmu, která pomáhala tuto kanalizaci stavět, dostali jsme informaci, 
že existuje redukce, která se dá použít při odsávání odpadních vod 
z inspekční šachty. Toto zjištění nám velmi pomohlo.

Nakonec jsme měli dvě redukce a mohli jsme odsávat z různých 
větví kanalizačního řadu nezávisle dvěma kanalizačními vozy. Poda
řilo se po mnohém úsilí a nelehké situaci odvodnit část zaplavené 
kanalizace a  obnovit provoz, nejdříve v  Novém Přerově a  poté se 
podařilo v horizontu několika dní obnovit celou kanalizaci. Bohužel 
některá místa stále vykazují nižší přítomnost podtlaku.

Když jsme pracovali na odsávání a pohybovali jsme se po jednot
livých větvích kanalizace, pomalu jsme si všímali, že mnoho šachet 
nepracuje správně a jsou upraveny takovým způsobem, že dešťová 
voda vtéká do kanalizace, některé šachty jsou dokonce pod úrovní 
okolního terénu. Dále jsme zjistili, že mnoho inspekčních šachet 
není kontrolováno a některé jsou dokonce zarostlé. 

Začali jsme se více věnovat informacím, které nám stále před
kládal provozovatel. Dokonce jsme povolali jednotku, která pomocí 
kamery zjišťovala úniky, které jsou údajně v  Novém Přerově. Nic 
takového se nepotvrdilo. Právě díky kamerové zkoušce jsme obje
vili deformaci kanalizačního řadu nad propustkem u rybníka. Toto 
místo jsme odkryli a vyměnili jsme poškozenou část potrubí, aby
chom eliminovali další možný únik podtlaku. Náklady na materiál 
a práci zaplatil zhotovitel akce opravy hráze rybníka. 

Deformace kanalizace nad propustkem u rybníka

Dokonce jsme na  základě označení provozovatele znovu 
nechali odkrýt poškozenou přípojku na faru u skanzenu, aby
chom našli další únik. Bohužel se to znovu nepotvrdilo. 

Po  výše uvedených zjištěních jsme se přesvědčili, že 
údržba celé kanalizace byla velmi zanedbána. 

Pod tíhou problémů a špatné funkčnosti kanalizace a ČOV 
se firma Vacuum Global rozhodla podat výpověď ze smlouvy 
o  provozování. Výpovědní doba trvala tři měsíce a  začala 
běžet dne 1. ledna 2016.

Tímto jsem vám přiblížil nejzávažnější události roku 2015.
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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.

Navazuji na poslední informace, které jste si přečetli v minu
lém přerovském zpravodaji.

Vymožení vzniklých škod
Ohledně společnosti ZAHRADA Olomouc s.r.o., která dodala 

obci projektovou dokumentaci na akci zkráceně „REVITALIZACE“
Společnost nereaguje na  zaslané výzvy. Proto byla zaslána 

předžalobní výzva k úhradě způsobené škody a bezdůvodného 
obohacení dne 16. 12. 2015 v celkové částce 689 374, Kč. 

Pokud nadále nebude firma reagovat, podá obec pokyn k pří
padnému zahájení soudního sporu.

Ohledně společnosti Rybář stavební s.r.o., která prováděla 
stavbu akce „REVITALIZACE“

Firma odstranila vady a  nedodělky koncem roku 2015 
a odmítá splnit svoji povinnost vyplývající ze smlouvy o dílo a to 
předložit předávací protokol, abychom mohli celou akci uzavřít. 

Pokud do  konce měsíce května nebudou reagovat na  spl
nění svých povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo, budeme 
muset uzavřít celou záležitost na  základě doporučení našeho 
právního zastoupení.

Vodovod
Konečně nastal čas, kdy se nemusíme bavit o  zmařených 

investicí do vodovodu. Dnes mohu říci, že jsme o další krok blíže 
k  uskutečnění našeho záměru a  to přivést vodu do  naší obce 
a tím vyřešit jeden z dalších důležitých úkolů, které jsme si sta
novili.

Koncem minulého roku obec uzavřela smlouvu s  VaK Nym
burk a.s., která potvrdila přijatou variantu, se kterou souhlasily 
všechny zúčastněné obce skupinového vodovodu. VaK Nymburk 
a.s. bude investorem celé investiční akce a zajistí dotaci, která by 
měla pokrýt investiční náklady v minimální částce 50 %. 

V březnu byla podána žádost o dotaci na ministerstvo země
dělství. 

V současné chvíli probíhají přípravné práce a zpřesnění pro
jektové dokumentace, aby mohlo proběhnout výběrové řízení 
na zhotovitele celé stavby.

Předpokládá se, že všechny administrativní záležitosti a výbě
rová řízení na dodavatele stavby by měla proběhnout v letošním 
roce. Příští rok by měla začít stavba vodovodu.

O dalších krocích k realizaci vodovodu v naší obci vás budu 
pravidelně informovat v této rubrice.

Personální náklady obce 2009 až 2015
Dle dostupných údajů z účetních podkladů obecního úřadu 

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

V loňském roce se nám podařilo zlepšit fungování obecního 
úřadu a  zajistit služby pro občany v  rámci celého pracovního 
týdne. Efektivně jsme hospodařili s  personálními prostředky 
a uspořili jsme oproti roku 2014 částku 640 249, Kč. 

Z  níže uvedené tabulky vidíte úsporu vynaložených pro
středků, které můžeme v letošním roce vložit do potřebných pro
jektů v obci. 

celkové personální náklady na zaměstnance obce

Rok Celkové mzdové náklady 
(Kč)

Nárůst nákladů (%)

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

2015 1 058 239 15,07

Z  výše uvedeného grafu jsou patrné zvýšené personální 
náklady v letech 2013 a 2014. 

V loňském roce se nám podařilo snížit náklady dokonce pod 
úroveň roku 2011. Loňská úspora tvořila částku 640 249, Kč.

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

covníky pracující na dohody o provedení práce.

Náklady obce na dohody o provedení práce  
2009 až 2015

Rok Dohody o provedení práce (Kč)

2009 43 111

2010 168 700

2011 65 675

2012 36 607

2013 120 924

2014 121 575

2015 44 400

V  přehledu jsou patrné zvýšené výdaje na  externí spolu
pracovníky pracující na  dohody o  provedení práce v  letech 
2010, 2013 a  2014. V  loňském roce se nám podařilo sní
žit náklady na  externí spolupracovníky oproti roku 2014 
o 77.175, Kč.

Nárůst nákladů na zaměstnance od roku 2009 
(zaokrouhleno)
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Prodej zámku v Přerově nad labem
Jak možná již víte ze sdělovacích prostředků či z  internetu, 

bývalý ředitel Českého rozhlasu pan Peter Duhan odstoupil 
ze své funkce s účinností dne 3. listopadu 2015. Novým ředite
lem byl zvolen pan René Zavoral, který se ujal své funkce dne 
21. ledna 2016. 

Na jednom ze zasedání Rady Českého rozhlasu se vyjádřil, že 
prodej zámku v Přerově nad Labem je pro rozhlas lepším řeše
ním než dlouhodobý pronájem.

V současné době čekáme, jakým způsobem se domluví Stře
dočeský kraj s  novým ředitelem Českého rozhlasu a  zda bude 
ochoten Český rozhlas prodat zámek v  rámci veřejného zájmu 
Středočeskému kraji. 

V současné chvíli čekáme na oficiální vyjádření, jakým způso
bem se Český rozhlas rozhodne.

Zda vypíše nové výběrové řízení nebo zda uzná veřejný 
zájem a na základě znaleckého posudku prodá zámek v Přerově 
nad Labem Středočeskému kraji, který plánuje zámek připojit 
k Polabskému muzeu a otevřít jej široké veřejnosti.

Obec Přerov nad Labem od  samého začátku prosazuje 
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  rekonstrukci ote
vřen veřejnosti.

Kanalizace a ČOV v letošním roce 2016
Výpovědní lhůta smlouvy o  provozování kanalizace a  ČOV 

mezi obcí Přerov nad Labem a  firmou Vacuum Global skončila 
dne 31. března 2016. 

Ještě před předáním kanalizace a ČOV jsme si pozvali odbor
níka na  kanalizace a  ČOV soudního znalce pana Ing.  Františka 
Stříže. 

Zprávu vám zveřejňuji zde:

věc: Vyjádření ke stavu ČOV
Dne 14. 3. 2016 jsem navštívil obecní čistírnu odpadních vod. 
Důvodem byla žádost obce o  nestranný názor na  stav ČOV 

a kanalizace.
čoV

Aktuální rozbory odpadních vod nebyly k dispozici. Odtékající voda 
byla na pohled čistá, to ovšem neznamená, že splňuje předepsané kva-
litativní ukazatele. Areál ČOV je poněkud zanedbaný (loňská přerostlá 
tráva, dřeviny, blátivá cesta, oplocení rezivé a místně poškozené. Všude 
se povalují části potrubí a různých materiálů, uvnitř budovy je to ještě 
horší. Vlastní objekt-budova- též není řádně udržována. 

Strojní vybavení je zanedbané (ze čtyř vývěv jedna mimo provoz 
již delší dobu). Vývěvy v provozu vykazují únik oleje - řešeno záchyt-
nými vaničkami! Mastná podlaha, částečně zarovnaný rozvaděč. 
Prostory nesplňují základní bezpečnostní podmínky.

Vlastní ČOV-nádrže a technologie.
Jsou zde různé dodatečné (provizorní?) trubní propoje. Obsluha 

zřejmě o části z nich ani netuší, k čemu jsou. Na stěně nádrže roste 

tráva (kolik roků?). V  nádržích ČOV je obrovský přebytek kalu, 
vypadá to, jako by nitrifikace, denitrifikace, dosazovák i  kalojem 
byly pouze uskladňovací nádrže na kal.

Závěr
ČOV není řádně provozována, kal není odstraňován zřejmě 

od loňska. Vzhledem k enormnímu množství kalu nelze ani kontro-
lovat funkčnost aeračních elementů, čerpadel a míchadel.

Je nutno okamžitě odvést cca 100 m3 kalu, opravit stávající tech-
nologii a ČOV začít provozovat

Kanalizace
Kanalizace vykazuje netěsnosti (tři vývěvy běží celkem 60 hodin 

denně). Kontrolní body na síti lze nalézt, ale pod poklopy jsou vět-
šinou zaneseny blátem. Kdy bylo naposled provedeno kontrolní 
měření nevím. U některých sacích šachet je kontrolní potrubí před 
šachtou vyříznuto tak, že do  něj zatéká povrchová voda včetně 
nečistot (písek, apod.).

Závěr
Je nutno neprodleně vyčistit kontrolní body, zkontrolovat uzá-

věry kanalizačních větví a dohledat a opravit netěsnosti. Zároveň je 
nutno zabránit vtoku balastních vod do kanalizace.

Problém s odkanalizování obce je pravděpodobně v tom, že pro-
vozovatel neví či nemá zájem řádně tuto stavbu provozovat. Nevi-
děl jsem nic, coby bylo v  řádném stavu, vyjímkou byla část sacích 
šachet.    s úctou

  Ing. František Stříž
 
Kanalizaci a  ČOV jsme převzali s  velkými nedostatky dne 

31. 3. 2016. 

Fotografie z převzetí kanalizace a ČOV:
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Objevili jsme další poškozený ventil, který byl umístěn mezi 
zásobníky (tanky) na  Kocandě. Poškozeným ventilem unikal 
podtlak. Dále jsme zajistili kontrolu a nutnou repasi vakuových 
pump, které byly velmi provozně přetížené. 

V současné době pracujeme na odstranění jednotlivých úniků 
po celé délce kanalizace. Budeme provádět i postupné prohlídky 
a  údržbu všech domovních šachet, které se v  dávné minulosti 
běžně prováděly.

Chod kanalizace a  ČOV se ode dne předání (31. 3. 2016) 
ne ustále zlepšuje. Motohodiny vakuových pump klesly 
z 62 hodin na 40 hodin. Podtlak se v celém úseku kanalizačního 
potrubí postupně zvyšuje. 

Obec se po zjištění možných nabídek na provozování kana
lizace rozhodla, že si bude kanalizaci a  ČOV provozovat sama. 
Následně 12. května na veřejném zasedání bylo schváleno navý
šení počtu zaměstnanců obecního úřadu, kteří budou pracovat 
na kanalizaci a ČOV a zároveň budou ve volném čase pomáhat 
při údržbě obce.

Snažíme se postupně kanalizaci a ČOV dát do pořádku. V prů
běhu června a července budou sepsány nové smlouvy s občany 
a podnikatelskými subjekty, kde bude obec uvedena jako provo
zovatel. O dalším postupu vás budeme informovat.

Prodloužení kanalizace na hřiště
Začátkem roku 2016 začaly přípravné práce na investiční akci 

„prodloužení kanalizace na hřiště“.
Z důvodu nepříznivého počasí v únoru byla zahájena stavba 

v průběhu března.

Od  firmy Vacuum Global jsme ještě nedostali všechny pod
klady a nadále čekáme a urgujeme jejich doplnění. 

Stručně vám popíšu práce, které provádíme, abychom měli 
kanalizaci a ČOV ve funkčním běžném provozu.

Začali jsme rychle jednat a zajistili jsme odvoz kalů, abychom 
vyčistili kalojem a mohli pokračovat v zajištění funkčnosti ČOV. 
Zjistili jsme, že díky nefunkčnímu ventilu a  poškozeném uchy
cení čerpadla není v provozu kalové hospodářství ČOV. Vyměnili 
jsme poškozený ventil a nechali opravit uchycení čerpadla, aby 
bylo funkční kalové hospodářství a mohlo se používat při běž
ném provozu ČOV.

Odvoz kalů z ČOV

Stavba byla dokončena v květnu a v současné chvíli se připra
vujeme na kolaudaci.
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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 hodin
Dnes již můžete, bez ohledu na úřední dny, navštívit obecní 

úřad v  této době a  získat všechny služby, které obecní úřad 
poskytuje svým občanům. Každý čtvrtek můžete také navštívit 
obecní úřad i ve večerních hodinách, kdy jsem vám k dispozici 
od 15:00 do 20:00 hodin. 

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

Bližší informace naleznete zde: http://www.prerovnl.cz/elek
tronickapodatelna/

Žádosti o dotace
Společně intenzivně pracujeme na  získání dotací pro 

potřebné projekty v naší obci.
Za  dobu svého působení na  obecním úřadě jsme přinesli 

dotace do obce ve výši 7 603 768, Kč.

V  letošním roce jsme připravili a  podali tyto žádosti 
na vypsané dotační tituly Středočeského kraje: 

Oprava Základní školy (dotaci jsme získali)
Přesný název přihlášeného projektu „Stavební úpravy ZŠ Pře

rov nad Labem  rekonstrukce dílen a sociálního zařízení, sanace 
zdiva“

Dne 25. 4. 2016 na  veřejném zasedání Středočeského kraje 
byla potvrzena naší obci dotace ze středočeského Fondu rozvoje 
obcí a měst ve výši 2 213 896, Kč (90 % z celkové částky)

Máme velkou radost, protože jsme zase o  kousek dál v  roz
voji naší obce.

Multifunkční sportovní hřiště ZŠ (bohužel dotaci jsme 
nezískali)

Fond místostarosty
Před volbami jsem vám slíbil, že když dostane naše kandi

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

I  když jsme ve  volbách nezískali tak vysokou důvěru, aby
chom mohli mít starostu, přesto jsem se rozhodl, že budu věno
vat 50  % ze své měsíční odměny místostarosty na  potřebnou 
podporu dětí, mládeže i celé obce. Fond již podpořil tyto akce:

Z  fondu místostarosty byly již poskytnuty příspěvky pro 
dobré účely v celkové částce 111.236, Kč

Poskytnuté příspěvky v roce 2016
•	 příspěvek	na invalidní	vozík	25.000,-	Kč
•	 kroužky	ZŠ	a MŠ	Přerov	nad	Labem	3.000,-	Kč

Poskytnuté příspěvky v roce 2015
•	 odměna	za obětavou	práci	pro	obec	a občany	v roce	2015  

3.748, Kč
•	 příspěvek	na vánoční	koncert	„Šáteček“	20.	12.	2015 2.000,-	Kč
•	 dar	obci	-	vánoční	osvětlení	LED	5691	červená	hvězda	15.324,-	Kč
•	 příspěvek	na nápravu	chyby	způsobenou	při	stavbě	„REVITA

LIZACE“ 5.000, Kč
•	 příspěvek	-	Svaz	postižených	civilizačními	chorobami	v ČR	

4.000, Kč
•	 odměna	za obětavou	práci	pro	obec	a občany	5.329,-	Kč
•	 příspěvek	na ZŠ	a MŠ	Přerov	nad	Labem	-	 sociální	program	

v částce 2.040, Kč
•	 příspěvek	na DOŽÍNKY	2015	koncert	3.000,-	Kč
•	 příspěvek	 na  akci	 „ROZLOUČENÍ	 S  PRÁZDNINAMI“	 v  částce	

3.000, Kč
•	 příspěvek	na DOŽÍNKY	2015	koláče	2.927,-	Kč

•	 příspěvek	 na  5	 ROČNÍK	 MEMORIÁLU	 FRANTIŠKA	 SKUHRA
VÉHO v částce 5.000, Kč

•	 příspěvek	na sport	TJ	Sokol	Přerov	n.	L.	v částce	10.000,-	Kč
•	 příspěvek	na vítání	občánků	-	pohádky	v částce	2.904,-	Kč
•	 příspěvek	ZŠ	a MŠ	Přerov	nad	Labem	-	ocenění	žáků	9. třídy	

v částce 6.000, Kč
•	 příspěvek	ZŠ	a MŠ	Přerov	nad	Labem	-	odměna	sběr	papíru	

v částce 3.000, Kč
•	 příspěvek	 ZŠ	 a  MŠ	 Přerov	 nad	 Labem	 -	 sociální	 program	

v částce 440, Kč
•	 příspěvek	ZŠ	a MŠ	Přerov	nad	Labem	-	úspěšní	řešitelé	Pohár	

vědy v částce 1.524, Kč
•	 občerstvení	 pro	 brigádníky	 na  opravu	 dětského	 hřiště	

na Zámecké v částce 1.000, Kč
•	 příspěvek	na cirkusové	představení	pro	děti	z MŠ	a 1.	stupeň	

ZŠ Přerov nad Labem v částce 7.000, Kč

Chtěl bych vás požádat o zaslání vašich námětů na možnou 
podporu dětí, mládeže i celé obce.

Vaše náměty prosím zasílejte na  email: fond@prerovnadla
bem.cz nebo se za mnou zastavte na obecním úřadě, kde jsem 
vám k dispozici každý čtvrtek od 15:00 do 20:00 hodin.

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 založený facebook účet. 
Počet příznivců se neustále zvyšuje.

Zprovoznil jsem systém pro zasílání SMS zpráv, kde Vás pra
videlně informujeme o  dění v  obci. Pokud jste nedostali SMS 
a  máte zájem být do  systému zařazeni, zašlete prosím váš tele
fonní kontakt, jméno, adresu trvalého bydliště a souhlas se zařaze
ním do systému na email: aneta.neuhauselova@prerovnl.cz nebo 
navštivte obecní úřad a zapište se do systému u slečny Anety. 

Aneta Neuhäuselová, samostatná referentka OÚ Přerov n. L.

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 15:00 do 20:00 hodin.

Děkuji vám za pozornost.
Přeji vám všem krásné léto,  dětem příjemný konec školního 

roku a skvělé prázdniny plné zážitků. 
Ing. Jan Vosecký
Váš místostarosta
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Rozpočet obce Přerov nad labem
na rok 2016

Oblast Úsek Rozpočet 2016
Příjmy Celkem 20 736 000
Daně a poplatky 12 974 000

Daně 12 198 000
Poplatky 776 000

Nedaňové příjmy 7 762 000
Pronájmy 1 364 000
Ostatní příjmy 866 000
Dotace 5 532 000

Výdaje Celkem 14 503 000
Komunikace a doprava 1 110 000

2212 Silnice 326 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 601 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy: 183 000

Vodní hospodářství 1 075 000
2310 Pitná voda: 305 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod: 750 000
2341 Vodní díla 20 000

Škola a školní jídelna 2 009 000
3113 Základní škola: 1 606 000
3141 Školní jídelna 403 000

Zdravotnictví 145 000
3511 Zdravotnictví 145 000

Nemovitosti 260 000
3612 Bytové hospodářství: 240 000
3613 Nebytové hospodářství: 20 000

Kultura a zájmová sdružení 328 000
3314 Knihovna: 31 000
3322 Zachování a obnova kulturních památek 15 000
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 0
3319 Ostatní záležitosti kultury (dokumentační, informační a výstavní činnost, podpora tanečních skupin …): 94 000
3399 Ostatní záležitosti kultury (zahrnuje pořádání společenských akcí, dary k životním výročím …): 45 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 000
3421 Využití volného času dětí: 100 000
3429 Ostatní zájmová činnost rekreace: 3 000
3399 Ostatní zájmová činnost: 25 000

Provoz obce 6 436 000
3635 Územní plánování 30 000
3636 Územní rozvoj 0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů: 56 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů: 810 000
3745 Péče o vzhled obcí: 4 456 000
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 10 000
3631 Veřejné osvětlení: 365 000
3341 Místní rozhlas 35 000
3632 Pohřebnictví: 60 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 180 000
5274 Krizové řízení: 10 000
4351 Sociální péče: 163 000
5512 Požární ochrana: 172 000
6310 Výdaje z peněžních operací 5 000
6320 Pojištění: 84 000

Zastupitelstvo a místní správa 3 140 000
6112 Zastupitelstvo obce: 1 079 000
6171 Činnost místní správy: 1 846 000
6399 Ostatní finanční operace 200 000
6117 Volby do Evropského parlamentu 0
6114 Volby do Parlamentu ČR 0
6115 Volby do zastupitelstva obce 15 000
6118 Volba prezidenta republiky 0

Výsledek hospodaření 6 233 000
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V  sobotu 6. 2. 2016 se uskutečnil tra
diční Masopustní průvod v  Přerově nad 
Labem. 

Sraz byl již před osmou hodinou ranní 
v restauraci Hospůdka na hřišti, kde jako 
každý rok bylo připraveno občerstvení, 
dle libosti. Dále zde probíhalo malování 
masek na  obličej, zkrášlování koňského 
povozu a občerstvovacího vozu. 

Před devátou hodinou, když bylo 
vše připraveno, vyrazily oba povozy 
do Nového Přerova Na plácek, kde se prů
vod rozběhl.

Ani letos mezi maskami nechy
běl medvěd s  medvědářem, vodník 
a  spousty jiných masek. Zpestřením byl 
jistě i  živý velbloud, který nás provázel 
po celou dobu průvodu.

Během dne se přidávalo mnoho 
kolemjdoucích v  maskách i  bez masek 
a  za  doprovodu živé hudby jsme prošli 
většinu ulic Přerova. 

Až po  čtvrté hodině průvod dorazil 
do  Sluneční ulice, odkud se část masek 
vrátila do Hospůdky na hřišti, kde byl prů
vod ukončen. Děkujeme všem zúčastně
ným. Vladimír Martínek 

TJ. Sokol Přerov nad Labem 

FOtORePORtáŽ Z MASOPuStu
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Zápis letos probíhal ve  středu 
10. února ve dvou třídách, aby se netvo
řily dlouhé fronty. I přesto někteří museli 
chvíli počkat. Z  29 předškoláků se 
k zápisu dostavilo 26 dětí a  jedno z Lysé 
nad Labem. Rodiče dvou dětí požádali 
o  odklad. Do  1. třídy by mělo nastoupit 
nejvýše 25 dětí. V  tento den jsme záro
veň zorganizovali Den otevřených dveří, 
kdy se mohli rodiče a veřejnost zúčastnit 
vyučování nebo si jen prohlédnout naši 
školu. Otevřených dveří využilo 6 rodičů, 
kterým tímto děkujeme za  návštěvu. 
U zápisu paní učitelky z 1. stupně zkoušely 
děti z  různých dovedností. Děti počítaly, 
poznávaly barvy, tvary, zvířata, kreslily 
postavu, přednášely básničku nebo zpí
valy písničku. Za  odměnu si domů při
nesly výrobky žáků ZŠ. Předškoláci byli 
moc šikovní, což je zásluha rodičů a paní 
učitelek ze školky. Chtěla bych poděko
vat těmto učitelkám za dobrou práci i uči
telkám z 1. stupně, které zápis perfektně 
zorganizovaly.

Mgr. Yveta Hrušková

Zápis do 1. třídy

Právě jsme se narodili

Mariana Vodičková
narozena 20. května 2016 v 10:10 hod.

49 cm,  3,54 kg

Vítáme nové přerovské občánky a přejeme, ať se jim tu s námi dobře žije.

Beátka Řeháková
narozena 26. ledna 2016 v 19:50 hod. 

47 cm, 2,92 kg 

BĚH DO PRÁZDNIN
25. 6. 2016

Přijď se s námi pobavit sportem!
Pestrý program pro děti i dospělé, dobré občerstvení a hlavně 
zábava, to vše v krásném prostředí fotbalového hřiště u Babince 
a jeho okolí.

Program: 
 9:00 hod.: Zápis účastníků
Start závodu:
 10:00 hod.: 50m pro nejmenší
 10:30 hod.: 100m do 8 let
 11:00 hod.: 1. okruh – 1 km rodinný běh
 12:00 hod.: 2. okruh – 4,5 km pro všechny odvážné,  

                bez ohledu na věk
Doprovodný program:
 13:00 hod.: Odpoledne s pěnou  

                (hasiči připravili zábavné odpoledne)
 17:30 hod.: Fotbalový zápas aktuálních hráčů  

                a Legend Přerovského fotbalu.
                  Přerovská penalta

Základní startovné 50Kč + uvítáme dobrovolný příspěvek.
Vybraná částka z této akce bude použita na rozvoj lesoparku  

u Babince.

Bližší informace: F. Skuhravý 774 120 540

Přihlášením do závodu potvrzuje závodník skutečnost, že závod běží na vlastní 
nebezpečí, je zdráv a po pořadateli nebude v případě poškození materiálu, újmy 
na zdraví či v případě úmrtí požadovat odškodné. U dětských závodů zodpovídá 
za toto prohlášení rodič dítěte. 
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V sobotu ráno 2. 4. skončil již 7. roč-
ník Noci s  Andersenem. Byl koncipo-
ván v  duchu pocty H. Ch. Andersena 
a  Zdeňka Svěráka, který letos oslavil 
80. narozeniny a byl realizován v pěti 
workshopech. Celkem se této celo-
republikové akce zúčastnilo 100  dětí 
(z toho 19 z MŠ) a 22 dospělých (z toho 
8 zaměstnanců školy a  3 muži). Noc 
s  Andersenem byla opět pestrá, zají-
mavá, s novými prvky a celkově velice 
zdařilá. Celou akci organizovala 
Mgr.  Vratislava tomášková a  měla 
opravdu šikovné spolupracovnice 
a spo lu pracovníky. Posuďte sami…

V pátek 1. 4. na apríla se sešly děti před 
školou a  v  17.30 se otevřely dveře školy. 
Děti se podle tříd ubytovaly na  spaní. 
Hned poté se rozlosovaly do  skupinek 
podle barev. Paní učitelky a  maminky 
Alena Kolenská, Karolína Salačová, Mar
tina Cirkovská, Jitka Hanžlíková a Monika 
Kotrbáčková se staly na  tento večer 
vedoucími skupin a společně s nimi pro
cházely celý večer stanovišti, kde se 
konaly různorodé aktivity. Na  děti ze 
školky dohlížela Zuzana Knollová a  Bar
bora Fejtková.

Aprílové noci se osobně zúčastnil 
Hans Christian Andersen (Jiří Zagora). 
Děti měly možnost v 1. dílně se seznámit 
s  jeho životem, poslechnout vyprávění 
dánského spisovatele a  zhlédnout pre
zentaci z  jeho života. Nakonec si zahrály 
loutkové divadlo. 

1.  dílnu si připravila Lenka Širancová, 
Blanka Zagorová a Jiří Zagora.

V  2. dílně se děti seznámily s  nejzná
mějšími díly Z. Svěráka a zazpívaly si jeho 
písničky i s hudebním doprovodem, který 
si samy vytvořily. Kreslily výkresy, sesta
vovaly pexesa, z  kartiček skládaly názvy 
her, filmů a písní našeho slavného herce 
a  režiséra. Tuto dílnu si vzaly na  starost 
sestry Vratislava Tomášková a  Eva Han
sen.

Noc s Andersenem 2016
Ve  3. dílně si zkoušely děti pokusy 

s octem, sodou, vodou a dalšími pomůc
kami. Pokusy děti samy prakticky prová
děly a Radka Tomášková a Richard Horák 
jim při tom vysvětlovali zákony fyziky.

Ve  4. dílně s  názvem čítárna a  herna 
si děti navzájem představily své oblí
bené knihy, společně kreslily pohádkové 
motivy na  pás kartonu a  vytvořily tak 
kolektivní práci. Touto dílnou provázela 
děti Alena Bakošová a Jana Brožová.

V 5. dílně, která se konala v tělocvičně, 
děti čekaly úkoly z pohádky Malá mořská 
víla. Stanoviště měla na starost Jitka Mila
niaková a Anna Matlová. Děti plnily úkoly 
jako námořníci na  lodi a dokonce absol
vovaly potápěčský minikurz pod vede
ním zkušeného potápěče Radka Bakoše. 
Zkusily si chodit s ploutvemi, v neoprénu 
i dýchání z kyslíkové bomby.

Žáci z 2. stupně pomáhali na stanoviš
tích a s organizací celého večera. Z 6. třídy 
Kateřina Šebestová, Simona Zenkertová, 
Pavel Brož, Jakub Horák a  Petr Veselý. 
Z 8. třídy sestry Markovy a Mlchovy. Vět
šina z nich ve škole i přenocovala. 

Na  děti čekaly i  další úkoly: stezka 
o Dánsku, což byl vědomostní kvíz, stezka 
odvahy do sklepa, kde se děti podepsaly. 
Pak už se chystaly na  spaní a  předčí
tání z knih. Ve školce s předškoláky četla 
pohádky a spala Radka Tomášková s Len
kou Širancovou. Ve škole si spaní na kari
matce vyzkoušeli Martina Cirkovská, Jitka 
Milaniaková, Anna Matlová, Karolína Sala
čová, Jitka Hanžlíková, Vratislava Tomáš
ková, Richard Horák, který předčítal 
i ve slovenštině. 

Nechybělo samozřejmě občerstvení 
v  jídelně, kde se již tradičně nacházely 
nejlepší dobroty přinesené rodiči: řízky, 
chlebíčky, pizzy, párky v  rohlíku, šunky, 
sýry, jednohubky, ovocné i  zeleninové 
mísy, banány, melouny, ananasy, pečivo, 
koláče, perníčky, kremrole, buchty a další 
potraviny a  nápoje. Tímto bych chtěla 

rodičům velice poděkovat za  sponzor
skou činnost, protože mnoho rodičů při
neslo jídlo nejen pro své dítě, ale pro 
celou třídu. Například Šandallovi přinesli 
pro děti banány a  ananasy. Po  melou

nech a řízkách se jen zaprášilo. V jídelně 
se o děti starala Jana Kopečková a Hana 
Veselá, která přišla uklidit i  ráno po  sní
dani. Trvanlivé mlsky a  zbylé ovoce 
dětem rozdáme v pondělí. 

Chtěla bych všem vyjmenovaným 
poděkovat za  ochotu, práci navíc, chuť 
a  nasazení, bez kterého se velké akce 
dělat nedají. Slíbili jsme si, že 8. ročník 
Noci s  Andersenem opět společnými 
silami zorganizujeme. Děkuji i  zaměst
nancům školy, panu Nolovi, Renatě Kout
ské a  Šárce Mužíkové, kteří se starali 
o teplo a úklid po akci. Po celý večer jsem 
zajišťovala fotodokumentaci, podívejte 
se na  webu do  Fotogalerie ZŠ. Děkuji 
všem, co se jakýmkoliv způsobem podí
leli na organizaci a průběhu akce. Děkuji 
i zřizovateli za finanční přispění.

Mgr. Yveta Hrušková
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V  sobotu 13. února 2016 od  16 hodin 
proběhlo v  našem kostele sv. Vojtěcha 
svěcení nového hasičského praporu. 
Příjemné bylo zjištění, že do  kostela 
dorazilo na  dvě desítky přerovských 
občanů, kteří si svěcení nenechali 
ujít.  SDH Přerov nad Labem

Svěcení hasičského praporu

Program VVH
•	 Volba	návrhové	komise
•	 Zpráva	starosty	
•	 Zpráva	velitele
•	 Zpráva	 pokladníka	 a  revizní	 komise	

o hospodaření
•	 Návrh	činnosti	na další	rok
•	 Diskuze
•	 Usnesení
•	 Závěr

Schůzi zahájil člen výboru Jan Kolen
ský. Z  hostů se zúčastnil starosta obce 
Přerova n/L pan Baumruk,, dále zástupci 
z SDH Kounice, SDH Chrást a SDH Bříství. 
Celkem bylo přítomno 18 členů a 10 hostů.

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

Do návrhové komise byli jednohlasně 
zvoleni P. Veselý, T. Vodička a L. Jirouš.

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

Akce roku 2015 byly tradičně odstar
továny Hasičským plesem. Zúčastnili 
jsme se mnoha kulturních akcí v  naší 
obci (Masopust, Loučení s  prázdninami, 
Dožínky, Městečko Open air, fotbalový 
turnaj Memoriál Fr. Skuhravého, drakiáda, 
lampiónový průvod a  rozsvícení vánoč
ního stromku). Dále jsme pořádali pálení 
čarodějnic, posvícenskou zábavu a  rok 
zakončili tradiční zabíjačkou.

Pokračovali jsem ve  stavebních úpra
vách hasičské zbrojnice, kde jsme posta
vili novou terasu. Do  vozového parku 
přibyla dvoukolová přívěsná stříkačka DS 
16, která byla pořízena z vlastních zdrojů 

SDH a  zároveň tím začala její rekon
strukce.

V  květnu jsem pořádali Okrskovou 
soutěž, kde jsme soutěžili hned se třemi 
mužskými družstvy. Za družstvo C běžely 
i  dvě ženy, jelikož se nám stále nedaří 
obnovit ženské družstvo. Obsadili jsme 
2., 3. a  6.místo z  celkem 10 družstev. 
Ve  Vykáni na  Florian cupu jsme zvítězili 
v  obou pořádaných disciplínách. Dále 
jsme se zúčastnili 130. výročí SDH Kou
nice a Velenkiády.

Hlavní událostí loňského roku bylo 
zahájení sbírky na  pořízení hasičského 
praporu, který jsme mohli letos slav
nostně vysvětit.

Další zprávu o  činnosti SDH přednesl 
velitel sboru p. Tomáš Kratochvíl. 

Pohovořil o  pracích v  naší hasičské 
zbrojnici, kde dochází každoročně k pra
videlné údržbě na veškeré naší technice. 

Na vůz AVIA byly pořízeny nové pneu
matiky a  na  voze CAS 25 byly opraveny 
brzdy. Oba vozy prošly technickou kon
trolou. Dále byla dokončena generální 
oprava na motorové stříkačce PPS 12.

V  roce 2015 se zásahová jednotka 
zúčastnila dvou námětových cvi
čení okrsku a  měla několik výjezdů. 
6.  9. vyjela jednotka k  požáru patrové 
budovy čp.  386 v  Přerově nad Labem, 
9.  9. k  požáru suché trávy v  jedné firmě 
na pokraji lesa opět v Přerově nad Labem 
a 12. 9. k požáru lesa do Dvorců. 

S hospodařením sboru za uplynulý rok 
nás seznámila hospodářka Eva Vodičková. 
Zástupce revizní komise J. Koštýř přednesl 
zprávu revizní komise  vše bez závad.

Velitel SDH Tomáš Kratochvíl přednesl 
plán práce na  rok 2016, 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. V roce 
2016 bychom rádi obnovili družstvo žen 
a založili družstvo mladých hasičů.

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 2016 a dis
kuzi přijala následující usnesení:
I) Schvaluje: 
 Zprávu starosty, velitele, hospodáře 

a zprávu o činnosti a hospodaření SDH 
za daný rok

 Zprávu revizní rady SDH
 Plán činnosti SDH na rok 2016
II) ukládá:
1) výboru SDH
 zabezpečit pravidelnou činnost SDH 
 zabezpečit účast představitelů SDH 

na okrskových aktivech a shromáždě
ních OSH

2) všem členům SDH
 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

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

SDH Přerov nad Labem

Zápis z  výroční valné hromady SDH Přerov nad labem 
ze dne 13. února 2016
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Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Aleně Bakošové za  zrealizované besedy 
o knihách. Ani rekonstrukce knihovny nezabránila besedě. Paní Bakošová přišla do naší 
školy s připraveným programem pro děti. Besedy se zúčastnili žáci a žákyně z celého 
1. stupně a 6.třídy. Dozvěděli jsme se o historii knihoven a výrobě knih a další zajíma
vosti spojené s knihami a četbou. Mohli jsme si prohlédnout nejstarší knihu z Přerova 
nad	Labem	z roku	1871	od Jana	Ámose	Komenského	„Labyrint	světa	a ráj	srdce“.	Těšíme	
se na návštěvu v nové knihovně.  Mgr. Yveta Hrušková

Besedy z projektu  
„Studijní zahrada“

Ve  čtvrtek 11. února se konaly na  naší škole hned dvě besedy z  projektu Studijní 
zahrada, jehož autorkou je Mgr. Vlasta Karásková. 

Žáci 1. stupně absolvovali besedu o záchraně zvířat, kterou přijeli přednést lektoři 
ze záchranné stanice v Pátku. Nechyběla ani praktická ukázka živých zvířat. Letos to byl 
ježek, sýček a netopýr. 

Žáci z 2. stupně absolvovali besedu na téma péče o ovocné stromy přímo na školní 
zahradě. Lektorem byl pan Václav Červinka ml. Besedu bude mít škola zdarma, jelikož 
pan Červinka věnuje škole zeleň v hodnotě ceny za zrealizovanou besedu. Škola panu 
Červinkovi velice děkuje.  Mgr. Yveta Hrušková

Beseda o knihách

Pod záštitou náměstka hejtmana Stře
dočeského kraje PhDr. et Bc. Marka Seme
ráda, MBA realizujeme od podzimu 2015 
přírodovědně zaměřený projekt STU
DIJNÍ	ZAHRADA.

Jeho cílem je využití školní zahrady 
pro výuku vysazením zástupců ovoc
ných stromů a  keřů, které jsou běžně 
pěstovány v  našem regionu a  vytvoře
ním venkovní horninové expozice s trva
lými popiskami exponátů. Vytvoříme tak 
malou naučnou stezku v  místech, která 
jsou nyní dost nevzhledná a nevyužívaná.

Na výsadbě stromů i na přípravě infor
mací k  horninám se velmi intenzivně 
podílí všichni žáci druhého stupně. Aby 
se žákům na  zahradě dobře učilo, insta
lujeme na  zahradu větší pevné dřevěné 
lavičky; zpříjemní prostředí zahrady. 
V rámci rozpočtu projektu, poskytnutého 
dotací Středočeského kraje na  Environ
mentální vzdělávání a  výchovu a  osvětu, 
hradíme žákům naší základní školy také 
vzdělávací akce.

Děti z  prvního stupně se 11. 2. 2016 
účastnily besedy s  pracovníky ze Sta
nice pro zraněné živočichy, na kterou lek
toři přinesli sebou i  živá zvířata. Takové 
besedy se dětem vždy velmi líbí a užívají 
si je. Dne 25. 4. 2016 děti sledovaly další 
předvedení živočichů a  povídání o  nich 
při druhé besedě v  rámci projektového 
dne Environmentální výchovy.

Žáci druhého stupně absolvovali 
přednášku o  sázení, prořezávání a  o  péči 
o  ovocné stromy a  keře s  panem Červin
kou, ze které všichni zpracovali vlastní 
studijní materiály. Druhý stupeň čekají 
dvě exkurze do našeho okolí. Jedna bude 
na  Přerovskou hůru a  druhá do  lokality 
Milovic. Obě budou vedeny odborníkem, 
aby se žáci seznámili s přírodními podmín
kami a zajímavostmi regionu, v němž žijí.

Vyvrcholením realizace projektu STU
DIJNÍ	 ZAHRADA	 bude	 otevření	 ovocné	
zahrady a  horninové expozice na  školní 
zahradě. Odměnou žákům druhého 
stupně a pátého ročníku za jejich nemalé 
úsilí bude jejich účast začátkem září 2016 
na ekopobytu na Čabárně poblíž Kladna 
s  přírodovědně zaměřeným progra
mem. Rodiče žáků budou hradit pouze 
jednu třetinu celkových nákladů na tento 
pobyt, zbylou část žákům uhradíme 
z rozpočtu projektu. Náš projekt podpo
řili také zastupitelé. Z obecního rozpočtu 
na projekt škola dostane 30 tisíc, za které 
děkujeme. Mgr. Vlasta Karásková, 

manažerka projektu

PROJeKt 
StuDIJNí 
ZAHRADA



Přerovský zpravodaj 1/201618

Maminky dětem – ohlédnutí za rokem 2015
Chtěli bychom se s vámi podělit s pří

spěvkem a  fotografiemi akcí, které se 
uskutečnily v  minulém roce ve  spolu
práci s  rodiči. Nejen dospělí si v  únoru 
užívali masopustního veselí, ale rej masek 
a  převleků se uskutečnil dne 21. února 
i  v  Penzionu Polabí právě pro děti a  to 
tradičním dětským karnevalem. Hlavním 
aktérem zde byl pan kouzelník Kravata, 
který zaujal děti svými kouzly. Za dopro
vodu rodičů, či babiček a  dědečků si 
děti užívaly karnevalového veselí, hraní, 

uskutečnila „Drakiáda“. Soutěžilo se 
ve  čtyřech  disciplínách: „O  nejvýše 
létajícího draka“, „O  nejoriginálnějšího 
draka“, „O  největšího draka“ a  „O  nej
menšího draka“. Díky rodičům, kteří se 
snažili dostat draky do oblak, si drakiádu 
všichni užili, přesto že se děti i  rodiče 
dost naběhali. Nejvíce všechny překva
pili účastníci, kteří se dostavili z  Prahy 
s  vlastnoručně vyrobeným drakem, 
který jediný létal vysoko v  oblacích. 
Nikdo však nepřišel zkrátka. Všechny děti 
byly oceněny medailí a diplomem i slad
kou odměnou. Nejmladší účastnicí byla 
Anička Vodičková, která byla naprosto 
úžasná. Odpoledne bylo zakončeno 
malým táborákem a  opékáním buřtů. 
Dík patří i  dobrovolným hasičům, kteří 
zajistili k  táboráku lavičky k  posezení. 
Doufáme, že příští rok nám bude počasí 
přát a bude foukat.

Poslední akcí, kterou „Maminky 
dětem“ letos pořádali, byl Lampio
nový průvod, který se konal 7. listopadu. 
V tento temný podvečer se rozsvítily lam
piony nejen dětí z Přerova nad Labem, ale 
i z blízkého okolí, kteří se této akce zúčast
nily. Účast byla velká. Sraz byl v  16.45 
hodin na  Zámecké zahradě. Průvod šel 

lip, kde bylo pro děti připraveno příjemné 
překvapení v podobě malé laserové show 
a promítání lehce strašidelných pohádek. 
Tuto akci pro děti připravila přerovská 

Již tradičně vystoupili na Dožínkových slavnostech žáci I. stupně 
naší školy. Tentokrát si vypůjčili text od Františka Hrubína a jejich 
pásmo mělo název Z pohádky do pohádky. Vystoupení na zámku 
je vždy velkým zážitkem. I  letos si ho děti užily. S  kostýmy jim 
pomohli jejich rodiče, moc jim za to děkujeme. A těšíme se na další 
vystoupení. 

Mgr.Karolína Salačová
foto: Mgr. Yveta Hrušková

Dožínky 2015

směrem ke  kapličce sv. Vojtěcha. Cesta 
byla tajemná, jelikož se vycházelo 
s mlhou, která celý průvod doprovázela, 
následně se však postupně rozplynula. 
Přibližně 17.45 hodin došlo k setkání u Tří 

akcí, dobrovolným hasičům Přerova 
nad Labem a  sponzorům, kteří poskytli 
finanční i věcné dary. Doufáme, že i v příš
tím roce se bude na co těšit.

Jana Brožová, Lenka Kodešová

skupina Comor Teror. I dobrovolní hasiči 
opět nezklamali. Připravili pro děti velký 
oheň, teplý čaj a  pro tatínky i  maminky, 
aby jim cesta lépe ubíhala, teplý svařák. 
Jsme rádi, že vyšlo počasí a  tato akce se 
mohla uskutečnit.

Děti měly možnost si vyrobit lampió
nek ze skleniček a podzimního listí. Tuto 
příležitost využily nejen děti, ale rády se 
zapojily i přítomné maminky i babičky. 

Rádi bychom touto cestou podě
kovali všem účastníkům jednotlivých 

dovádění a soutěžení. Potěšilo nás, že se 
sál zaplnil dětmi a podle jejich reakcí jsme 
usoudili, že si tento den užily. Poděko
vání patří jak malým tak, velkým návštěv
níkům, že přišli a  vytvořili tak báječnou 
atmosféru. 

V  měsíci dubnu byl uspořádán „Běh 
pohádkovým lesem“. Na  start se dosta
vilo více než 80 malých i  větších účast
níků. Děti poznaly malebná zákoutí 
přerovského lesa, kde je čekala cesta 
plná dobrodružství a jednotlivých úkolů, 
které během cesty musely plnit. Na  sta
novištích na  ně čekaly různé pohád
kové postavičky  vodnice či malá myška, 
jelen, tučňáci, Pepek námořník či moudrá 
sova. Na  konci cesty čekala pohádková 
babička, která měla pro děti malé dobrů
tky a  dáreček na  památku na  tento den. 
Někteří menší účastníci překvapili skvě
lými výkony a strčili do kapsy ty starší.

K  podzimním dnům patří i  pouš
tění draků. Přesto, že počasí nepřálo 
a  bylo téměř bezvětří, se dne 17. října 
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VÝKUPNA SBĚRNÝCH SUROVIN
PAPÍR • ŽELEZO • KOVY

autováha 30 tun 
Čelákovice, ul. Tovární, areál TOS 

Po-Pá 7.30-16.30, So 8.00-12.00 hod.
www.vykupcelakovice.cz

Smíšené zboží
Ing. Vladimír Veselý
Pondělí – Pátek 6:30 – 18:00
Sobota 6:30 – 11:00
Neděle 8:00 – 11:00

Potraviny CZ
Pondělí – Pátek 6:30 – 20:00
Sobota a Neděle 8:30 – 20:00

Můj OBCHOD
Pondělí – Pátek 6:00 – 20:00
Sobota 7:00 – 20:00
Neděle 8:00 – 20:00

Obchod lenka
Drogérie, parfumérie, tisk, cukrovinky, 
příjem sázenek Sportka, dobíjecí terminál 
na mobily.
Pondělí  7:00 – 17:30
Úterý  7:00 – 13:00
Středa – Pátek 7:00 – 17:30
Sobota  7:00 – 10:00

Veterinární ordinace
MVDr. Lucie Měchurová
Tel.: 724 124 248
Ordinační hodiny:
Každá středa  14:00 – 17:00

ZDRAVOtNí StŘeDISKO
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ivan Kitzberger
Pondělí  7:00 – 12:30 
Středa   7:00 – 12:00
Pátek  7:30 – 11:00 

Klinická logopedie
Mgr. Šárka Jarošová
Po – Čt  14:00 – 18:00

Přehled otevírací doby obchodů a služeb 
v Přerově nad labem:

Obvodní lékař pro děti a dorost 
MUDr. M. Chocholová
Čtvrtek  11:15 – 12:45

Zubní ordinace
MUDr. Jitka Tajovská
Pondělí  8:00 – 18:00
Úterý  9:30 – 17:30
Středa  8:00 – 17:00
Čtvrtek  9:30 – 17:30

Dentální hygiena
Úterý  12:00 – 17:00
Středa  8:00 – 15:30
Čtvrtek  8:00 – 16:30

Polabské národopisné muzeum
Skanzen
Otevřeno od 12. 3.  do 30. 10. 2016  
denně (úterý až neděle) mimo pondělí, 
od 9.00 do 17.00 hodin.
V období od 17. 11. do 30. 12. 2016 pátek 
až neděle od 9.00 do 16.00 hodin.

Muzeum Moto & Velo
Otevírací doba
Duben  Říjen
úterý  neděle  9:00  17:00
Prosinec
úterý  neděle  10:00  16:00

se koná v sobotu 2. července  
od 9:00 hod. v Přerově n. l.  

na hřišti u Babince
Na travnatém hřišti, za účasti 

kvalitních mužstev, krásných cen 
a dobrého občerstvení, v pěkném 

prostředí.

Turnaje se zúčastní 12 mužstev,  
kde hrají 5+1, obdoba malé kopané.

Přijďte si zahrát, nebo jen pobavit  
a třeba vyhrát část prasete.

Bližší informace a závazné přihlášky: 
F. Skuhravý, tel. 774 120 540

6. ROČNíK 
MeMORIálu 
FRANtIŠKA 

SKuHRAVÉHO

Zdravotní středisko


