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Pozvánka na: 

Dožínkovou slavnost 
v areálu Polabského  muzea 

-skanzenu, v prostorách 

zámku a na přilehlých 

plochách  již  23.9.2017  

od 10:00 hodin 
 

Besedu v knihovně 
nejen o svatém Václavovi 

v sobotu 30.9.2017  

od 15:00 hodin 
 

Účast při hlasování  

do poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 

při podzimních volbách  

ve dnech 20. a 21.10.2017 
 

Posvícenskou zábavu 
kterou organizují členové 
SDH Přerov nad Labem 
v sobotu 11.11. 2017                
v hostinci Na Růžku 
 

Podzimní drakiádu   
Lampionový průvod  
Termíny obou akcí budou 
upřesněny s ohledem  
na počasí 
 

SLOVO STAROSTY 
Poslední vydání Zpravodaje vyšlo zhruba před rokem. Od té doby se nepodařilo dát do tisku další informace 

pro občany. Rozhodně to nebylo proto, že by nebylo o čem spoluobčany informovat.  Celkově se nedařila 
zastupitelům vzájemná spolupráce ve prospěch obce a jejich občanů. Na veřejném zasedání 31. července se situace 
vyhrotila ohledně postupu při proplacení faktury za opravu školy. Na program bylo zařazeno  hlasování o důvěře 
jednotlivým představitelům vedení obce – starostovi i místostarostovi. Zastupitelé v tomto hlasování rozhodli o 
odvolání pana Voseckého z funkce místostarosty. On měl v pravomoci kromě jiných záležitostí i přípravu Zpravodaje. 
Na témže jednání byla do funkce místostarostky zvolena paní Alena Bakošová. Aktivně se zapojila do vedení obce a 
postupně přebírá všechny povinnosti místostarosty. Za uplynulý rok se uskutečnila spousta aktivit, nebyly to jen 
kulturní a společenské akce. Ukončeny byly některé rozpracované projekty, další projekty byly zahájeny. O většině 
z nich se ve stručnosti dozvíte na dalších stránkách. Podstatně více informací pak bude v plánovaném listopadovém 
čísle Zpravodaje.         Petr Baumruk, starosta obce 
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ZDARMA 

Vítání nových přerovských občánků letos proběhlo za krásného počasí v zahradě 

Skanzenu. Uteče to jako voda a budeme moci uvítat tyto malé caparty mezi školáky. 

Tak jako jsme v pondělí 4. září přivítali v budově naší školy nové prvňáčky. 
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Stavební úpravy ZŠ Přerov nad Labem –  
rekonstrukce dílen a sociálního zařízení, sanace zdiva.  
Hana Vašátová 
 

V minulém roce jsme žádali Středočeský kraj z programu  Fondu rozvoje 
obcí a měst o poskytnutí dotace na stavební úpravy ZŠ Přerov nad Labem. OÚ 
nechal zpracovat projektantem ing. Ježkem ucelený projekt opravy ZŠ.  

Na základě tohoto projektu jsme získali příslib 2.213.896 Kč včetně DPH 
na pokrytí 90% nákladů stavby. Projekt řeší problémy v prostoru dílen, žákovské 
kuchyňky a sociálního zařízení. Tento prostor byl velice zanedbán, největším 
problémem byla nadměrná vlhkost zdiva. Ta byla z velké části způsobena 
zatékáním srážkové vody ze střech k základům stavby. Obecní úřad v loňském roce 
vypsal výběrové řízení na zhotovitele prací. Soutěže se zúčastnily tři firmy 
s nabídkami 3.255.775,- 2.406.992,- a vítězná PMS s.r.o. Poděbrady s nabídkou 
2.176.856,- Kč včetně DPH.  

Stavební práce byly zahájeny v září 2016. Začaly se rekonstruovat 
žákovské dílny, kuchyňka a sociální zařízení. Bylo zjištěno, že v prostoru sociálního 
zařízení podkladovým betonem podlahy pronikala zemní vlhkost do vnějších a 
vnitřních stěn. Celý prostor podlahy musel být vykopán pod úroveň izolace stěn. 
Byly vybudovány nové odpady, vodoinstalace, nové elektrorozvody. Vznikly 
prostory pro WC a nová úklidová komora včetně výlevky s možností teplé vody. 
Poškozené vnitřní omítky vlivem vlhkosti byly nahrazeny novou sanační omítkou.  

V žákovské dílně byly provedeny nové elektrorozvody, opraveny vnitřní 
omítky a podlaha. Do žákovské kuchyně se nevchází jako dříve z dílny, ale byl 
vyprojektován a proveden nový samostatný vchod přes novou šatnu. V kuchyňce 
je nově instalován nábytek se dvěma dřezy a dva  elektrické sporáky. Prostory jsou 
osazeny novým osvětlením.  

Velký objem prací byl proveden okolo školy. Byly realizovány výkopové 
práce kolem celého objektu (224 m) do hloubky od 0,6-2 m. Na žádost 
zastupitelstva obce byl objekt obložen (izolován) soklovým polystyrenem 
(perimetrem) a opatřen nopovou folií. Do výkopu byly uloženy ve spádu dvě 
trubky. Jedna plastová odpadní na svádění srážkové vody ze střech a druhá 
drenážní k odvádění přebytečné půdní vody od základů stavby. Potrubí je svedeno 
do 50 m3 zasakovací jámy naplněné hrubým kamenivem. Kolem celého obvodu 
školy je položen betonový chodník a prostor mezi chodníkem a školou je vysypán 
kačírkem.  

Na jižní straně školy (učitelský dům) byl odtěžen svah, který se dotýkal 
vnějšího zdiva a způsoboval jeho vlhkost. Rozhodnutím zastupitelstva obce byl 
zpracován projekt opěrné zdi mezi školou a „učitelákem“, včetně statického 
výpočtu. Jsou provedeny základy podél celého svahu a vybudována opěrná zídka 
ze ztraceného bednění. Bylo také instalováno nové železné pozinkované schodiště 
včetně ochranné branky. Na žádost vedení ZŠ a rozhodnutím zastupitelstva byl 
upraven vstup do MŠ. Byl odstraněn betonový schodišťový stupeň a betonové 
monolitické sedačky z důvodů bezpečnosti dětí.  

Všechny vchody do ZŠ a MŠ jsou pro zajištění bezpečnosti dětí osazeny 
videotelefonem a vstup do budovy ZŠ a MŠ  je možný jen pomocí čipového 
zařízení. Věříme, že upravené prostory ocení v novém školním roce i naši školáci. 

Zastupitelstvo obce schválilo zahájení 
projektu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Přerov 
nad Labem z několika důvodů. Jedním 
z nich byl fakt, že  od sedmdesátých let, 
kdy proběhla přístavba části budovy, ve 
které se nachází jídelna, mateřská škola a 
dílny, se v této části stavby neprováděly 
žádné zásadní opravy či úpravy     a to 
bylo již na prostorech znát. Druhým 
důvodem byla příprava budovy na 
budoucí zateplení školy. Dotační tituly 
tak, jak jsou vypisovány, předpokládají 
před provedením zateplení pláště staveb, 
že jsou již hotové izolace a stavební 
úpravy u základů zateplované budovy.  

Jak redakci Zpravodaje doplnil pan starosta. 

Co je ve škole v roce 2017/2018 nového?  
Yveta Hrušková, ředitelka školy  

V mateřské škole jsou provozovány 3 třídy. Ty jsme o prázdninách vymalovali společně s chodbami. Do jedné třídy jsme 

zakoupili nový nábytek a koberec. Nově jsme vymalovali i šatny ve škole a do družiny rovněž pořídili nový koberec. To vše pro lepší 

pohodu našich dětí. Počet žáků ve škole se zvýšil na 127 dětí. Letos budeme společně obhajovat titul: Škola udržitelného rozvoje. 

Jsme zaměřeni na ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU A EKOLOGII. Na II.stupni budou letos také jen 3 třídy:  jde 6.,7. a 8. ročník, přesto 

je pedagogický sbor plně kvalifikován a ve všech hlavních předmětech aprobován. Z projektu „Šablony“ jsme se letos zaměřili na 

vzdělávání celého pedagogického sboru v oblasti INKLUZE a ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI. O tom, co to obnáší, Vám povíme 

podrobněji v dalším čísle zpravodaje. V tomto školním roce plánujeme v dubnu školu v přírodě pro 1.stupeň a v lednu lyžařský 

výcvik pro 2.stupeň. Pro mateřskou školu chceme zajistit bobování a hry se sněhem.   

Od 31.8. začala rekonstrukce školního hřiště, bohužel se nepodařilo začít s realizací tohoto projektu  o prázdninách, a 

proto je  VCHOD DO ŠATEN OPĚT UZAVŘEN až do dokončení realizace úprav na hřišti. 
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 Jak je to aktuálně s naší kanalizací? 

Na tuto otázku redakci odpověděl pan starosta P.Baumruk: 

 
V minulosti zanedbávaný stav obnovy a dlouhodobé údržby ČOV, na kterém měl 

podíl i přístup předchozího provozovatele, nás pěkně vytrestal. Protože po odstoupení 
provozovatele - firmy Vacuum Global  - obec nenašla žádného solidního zájemce 
 o provozování naší ČOV, bylo zastupiteli rozhodnuto o převzetí provozování přímo obcí. 
Doslova „za pochodu“ se rozběhla běžná údržba. Garanci za funkčnost celého technického 
zařízení si vzal za svůj úkol zastupitel Jiří Beneš. A v tomto případě šlo opravdu po celou 
dobu o osobní účast na odstraňování závad či hledání míst s poruchou. Dva pracovníci, 
kteří se na tuto práci přihlásili, odešli, když poznali, co tato služba občanům opravdu 
obnáší. Po zmapování stavu a odstranění akutních poruch začalo plánování dalších oprav, 
které vedli ke stabilizaci celého systému kanalizace. Bylo třeba nemalých finančních 
injekcí na celkovou nápravu zanedbaného stavu technologie. 

Bylo by dobře, aby si každý nezodpovědný občan uvědomil, co takové odstavení 
chodu ČOV, porucha nebo ucpání kanalizačního řadu znamená. Bohužel, stále se najdou 
občané, kteří i přes upozornění porušují Kanalizační řád. Není hrdinství zaústit okapy či 
dešťovou vodu ze dvora do podtlakové kanalizace nebo zakrýt jímku tak, že není slyšet, že 
trvale uniká podtlak z pneumatického ventilu. Nebo do kanalizace splachovat nerozpustné 
předměty jako jsou zejména dětské ubrousky a pleny. Místo na kompost nebo do 
popelnice splachovat zbytky z kuchyně jednoduše do záchodu.  To vše jsou příklady 
činností, které vedou k omezení funkce kanalizačních svodů, k poruchám na čerpadlech a 
podobně. Tito lidé si tak berou za rukojmí celou obec a následky platí všichni občané.  

Do funkce obsluhy ČOV a kanalizace nastoupil v květnu nový pracovník, pan 
Robert Günther, který se rychle zapracoval. Společně s panem Benešem dokáže odstranit 
běžné závady, ale také spolu připravili generální opravu technologie provzdušňování 
kalové jímky a také po patřičné přípravě společně s odbornou firmou výměnu provedli. 
Pomáhali i členové SDH pánové Svoboda a Jirouš. Během druhého srpnového týdne se 
oprava podařila. Nyní ještě připravujeme opravu kanalizačních přípojek v Novém Přerově 
a na konci řadu v Zámecké ulici.  

Věřím, že pochopíte potíže, které tyto akce přinášejí, a doufáme, že se podaří 
napravit chyby z budování kanalizace či nevhodných úprav z minulých letech.  

  

KONTAKTNÍ TELEFONY 

PRO PŘÍPAD PORUCHY  

na domovní kanalizační šachtě 

nebo na kanalizačním potrubí:  

723 912 370  

 nebo 723 912 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usazeniny v nádrži na ČOV 

Slovo zastupitele Jana Voseckého 

Redakce nedokázala podrobné a obsáhlé články zaslané panem Voseckým do tohoto čísla Zpravodaje 
vtěsnat. Ale protože již stejný text on sám zveřejnil na svých webových stránkách, tak si články můžete 
již nyní v plném znění přečíst v elektronické verzi na níže uvedeném odkazu. Pro spoluobčany, kteří 
nemají možnost číst přímo na internetu, bude celý text obou článků zveřejněn v listopadovém 
Zpravodaji. 
   

Jan Vosecký =    http://www.prerovnadlabem.cz    

 

 

 

Škola se každoročně zapojuje do dílčích projektů, 
sportovních, recitačních soutěží a jazykových olympiád. 
S akcemi, na které se spolu se žáky připravujeme, máte 
možnost se seznámit na webových stránkách školy: 
http://www.skolaprerovnl.cz/      

Zde také najdete zprávy a fotografie z akcí, kterých 
jsme se se žáky zúčastnili. Nejde jen o aktivity přímo spojené 
se znalostmi našich školáků (olympiády) nebo akcí 
organizovaných učiteli a žáky pro rodiče a příbuzné 
(akademie), ale jde také o akce, které stmelují dětský kolektiv, 
jako jsou například Noci s Andersenem. 
 

Jak doplnila ředitelka školy pro Zpravodaj. 

http://www.skolaprerovnl.cz/
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Sbírka na renovaci hasičského vozu Praga RN AS 16  

Po úspěšné renovaci vozu Praga RN CAS 16 by přerovští 
hasiči rádi zrenovovali další vůz Praga RN, rok výroby 1953. 
Renovace historických automobilů je náročná jak časově, tak i 
finančně, a proto by naši hasiči touto cestou rádi oslovili širší 
veřejnost s prosbou o finanční podporu. Pokud vás tento projekt 
zaujal, zajímají Vás podrobnosti a chcete renovaci podpořit 
peněžním darem, kontaktujte, prosím, pana Luboše Svobodu.  
K tomu můžete použít uvedený e-mail: 
lubos.svoboda84@seznam.cz)  
 

Fernet Stock Hasič 2017 – podpořte přerovské hasiče!!  

Až do 3.listopadu je možnost hlasovat pro naše hasiče v 
anketě Fernet Stock Hasič 2017, kde jsou hned dva ze čtyř finalistů 
hasiči z Přerova nad Labem (Pavel Veselý a Michal Pup). Hlasovat je 
možné prostřednictvím SMS, e-mailu, na Facebooku nebo 
Instagramu. Bližší informace k soutěži najdete zde:  
www.hasicroku2017.cz 

 

 

Výstavba vodovodu 

Probíhá výstavba páteřního hlavního řadu  - postup prací můžete sledovat aktuálně na hlavní komunikaci mezi 

kostelem a školou. Postupně se pracovníci firmy VCES prokousávají směrem k bytovkám a lokalitě Na hůře. 

Stavbyvedoucím je pan Mrázek, kterého můžete kontaktovat, pokud je potřeba zasáhnout na již zpracovaném úseku 

vodovodního řadu. Tehdy, když se například příliš propadne již zasypaný výkop, a výmol je nebezpečný silničnímu provozu 

nebo chodcům. Telefon pana Mrázka je: 602 475 324 

Na obecním úřadu je vystavena vodoměrná šachta a pan starosta má k dispozici kontakt i informace pro ty občany, 

kteří si s projektanty přípojek odsouhlasili napojení vodovodu do domu právě pomocí vodoměrné šachty. U pana starosty 

získáte všechny informace o tom, jak si šachtu objednat, zaplatit a převzít. Vodoměrné šachty dodává VAKem doporučená 

firma, kde je kontaktní osobou pan Frank. Dle jeho informací je možné si přes jejich firmu dokoupit prefabrikovaný betonový 

pojezdový poklop na vodoměrnou šachtu – toto je řešení pro ty spoluobčany, kteří mají šachtu na dvoře nebo blízko vjezdu a 

chtějí mít jistotu, že mohou přes takto upravenou šachtu přejíždět nejen traktůrkem na trávu, ale i osobním automobilem. 

Bez dodatečného poklopu není víko šachty možné takto zatížit. 

V těchto dnech jsou také do Vašich schránek distribuovány podklady – smlouvy, na jejichž základě je možné platit 

příspěvek obci na vodovod. Zároveň se zaplacením poplatku je třeba doručit na OÚ podepsanou smlouvu. Ty bude obec 

potřebovat také pro stavební úřad jako doklad k žádosti o povolení pro realizaci vodovodních přípojek. 

Sestavila: Alena Bakošová 

 

 

 

Mladí hasiči toho od první letošní schůzky v březnu stihli poměrně 

hodně – nabrali nové členy, cvičně se zúčastnili několika soutěží (Nymburk 
– štafeta 4x60, štafeta požárních dvojic, Velenka – požární útok), zúčastnili 
se úspěšně okrskové soutěže v Chrástu, na „Dni otevřených dveří hasičské 
zbrojnice“ předvedli ukázku požárního útoku a třeba v červnu a srpnu 
tábořili u  Bezedny….  A nezaháleli ani o prázdninách – proběhly celkem 3 
schůzky  – děti už se také pomalu připravují na podzimní brannou soutěž 
Plamen 2017/2018, která prověří jejich znalosti a dovednosti jako je 
topografie, střelba ze vzduchovky, hasební prostředky, uzly, technické 
prostředky, zdravověda a podobně. Držte jim palce!  
Zapsala: Eva Geletová 
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