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Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo šíření nepravdi-
vých informací, které vyvrcholily reportáží České televize dne 22. února. Proto byla na 14. břez-
na svolána do Přerova nad Labem (PnL) tisková konference. Zastupitelstvo ji 12. března podpo-
řilo svým usnesením: „Vzhledem k tomu, že se jedná o vyvrcholení pomluv, kterým obec, sta-
rostka a zastupitelé čelí spolu  se zastrašováním již mnoho měsíců, považuje zastupitelstvo  za 
nutné vysvětlit podrobněji postoj obce  formou tiskové konference s nadějí, že média podají ve-
řejnosti objektivní informace.“ Více informací uvnitř tohoto vydání. FOTO: Irena Gregárková

V pondělí 10. března  k nám zavítalo Putovní kino Českého rozhlasu Region. Občané Přero-
va mohli po dlouhé době shlédnout kino přímo v obci, aniž by museli jet do města. Z nabíd-
ky pěti filmů zvítězila rodinná komedie Martin a Venuše. Menší děti nejprve protestovaly, ale 
nakonec se pobavily společně s dospělými. Těšíme se, že se podobná akce uskuteční i v příš-
tím roce. FOTO: Irena Gregárková
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Úvodní slovo starostky

Vážení občané, vážení čtenáři,
jako hlavní sdělení dnešního vydání Přerovských listů máme 

pro vás bohužel nepříjemnou a smutnou zprávu k vodovodu.  Roz-
plynula se naděje na dotaci ze Státního fondu životního prostředí 
(OPŽP) a tudíž i naděje na brzkou stavbu vodovodu. Je mi líto, že 
přes veškeré vynaložené úsilí obce, tedy jejího zastupitelstva, obec-
ního úřadu, členů finančního výboru a dalších dobrovolníků v mi-
nulém roce, se nepodařilo v rámci svazku obcí postupovat s přípra-
vou dostatečně rychle, aby mohla být přislíbená dotace čerpána.  
Je to velké zklamání. Zastupitelé obce ztratili důvěru v Mikroregion 
Polabí v podobě, jak dosud svazek obcí fungoval.
Známky pomalého tempa projektu vodovodu se objevovaly již v 1. 
pololetí 2013, v 2. pololetí už v Přerově nad Labem stoupaly obavy 
o dodržení termínů a zároveň pocit bezmocnosti.  To jakým způso-
bem, kdy a komu poslal předseda svazku žádost o prodloužení ter-
mínu k uzavření smlouvy na poskytnutí dotace na počátku ledna 

2014, už byla pravděpodobně jen poslední kapka v procesu, jehož 
důsledkem bylo v únoru zamítnutí žádosti řídícím orgánem OPŽP. 
V dopise z ministerstva životního prostředí jsme se dozvěděli, že 
souběžně také došlo k  ukončení administrace předmětného pro-
jektu v rámci OPŽP (tedy ke zrušení možnosti čerpat nyní dotaci). 
Jako jeden z důsledků této situace zastupitelstvo obce jednohlasně 
schválilo vystoupení obce z Mikroregionu Polabí. Více o důvodech 
vystoupení ze svazku obcí, o  celkovém projektu vodovodu, i po-
mluvách, které se v této souvislosti šíří, naleznete v několika člán-
cích těchto listů. Snažení o vodovod tím samozřejmě v naší obci ne-
končí. Souběžně s tím, jak budou vyvozována ponaučení a důsled-
ky z tohoto neúspěchu, bude nutné řešit kvalitu vody ve škole a jí-
delně a zároveň zahájit jednání, jak celkově dále. Možností je více, 
snad se nyní do diskuse mnohem více než dříve zapojí ti, kteří po 
vodovodu nejvíce volají. ■

Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce

Vážení občané,
vyzývám Vás k  věcnému a pravdivému šíření informací.  Šíření 

nepravdivých informací, které poškozují jméno naší obce, nepro-
spívá v obci nikomu. Řada z Vás nevyužívá možnost získat pravdivě 
informace na veřejných zasedáních, v Přerovských listech, na webo-
vých stránkách obce a v úředních hodinách obecního úřadu. Šíře-
ní nepravdivých nebo polopravdivých informací vede ke vzrůstající 
nespokojenosti občanů v naší obci, což má negativní dopad v mno-
ha oblastech. Vážíme si každého občana, který si informace ověří 
na obecním úřadě či u Vašich zástupců – zastupitelů. Příkladem je 
náš občan, který si  přišel ověřit informaci na OÚ, zda Městská poli-
cie Čelákovice udělila pokutu v naší obci ve výši 1 000 korun. Tato 
informace nebyla pravdivá! Otázkou je, kolik lidí bylo pobouřeno 
postupem policie a kolik lidí se nakonec dovědělo pravdu. Příkla-
dů o šíření nepravdivých informací a pomluv je mnohem více. Vy-
zývám Vás k aktivnímu a konstruktivnímu přístupu pro rozvoj obce.

Možností,  jak naplnit své požadavky a představy o chodu 
obce, máte řadu:
-  například  kandidovat na podzim do zastupitelstva obce (pro 

příští volební období bude navýšen počet zastupitelů na 11),
-  okamžitě  doplnit chybějícího člena finančního výboru a  získat 

tak představu o chodu obce,
- máte možnost získat informace k  sestavení volebního progra-
mu na základě zkušeností současných zastupitelů a zaměstnanců 
obce a věcně se na něm podílet.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří přispěli a  přispívají 
k rozvoji naší obce a neváhají věnovat svůj čas navíc i těm, kteří se 
staví pouze do pozice destruktivního kritika a zpovzdálí šíří nega-
tivní atmosféru v naší obci.  Děkuji Vám za čas, který věnujete k za-
myšlení, jak přispět k rozkvětu naší obce. ■

Irena Gregárková, místostarostka obce

Z veřejného zasedání zastupitelstva

Datum, čas:   4. prosince 2013, od  18:30 
hod do 21:25 hod
Místo konání:  školní jídelna
Přítomni: D. Kocsisová, I. Gregárková, 
I. Zajíček, L. Dvořák, L. Jirouš, J. Vedral
Nepřítomni: P. Baumruk (neomluven) 
Zapisovatel:  E. Cílková
Hosté: jednání se účastnilo 24 občanů
 
Hlasování je uváděno v Přerovských listech jen 
v případě, že nebylo hlasování jednohlasné.

ZO bere na vědomí:
•	 že starostka nemůže pokračovat v plnění 

úkolu z  usnesení č. 94/2013 k  vyřízení 
úvěru k projektu vodovodu.

ZO schvaluje:
•	 návrh vyrovnaného rozpočtu MP pro rok 

2014, jak byl vyvěšen na úřední desce obce 
dne 2. 12. 2013 s celkovými příjmy a výdaji 
ve výši 685 490 Kč a s navýšením příspěvku 
za obec Přerov nad Labem o 700 Kč v sou-
vislosti s nárůstem počtu obyvatel.

hlasování:  PRO  I. Gregárková, I. Zajíček, L. 
Dvořák, PROTI  J. Vedral, ZDRŽEL SE  D. Koc-
sisová, L. Jirouš

•	 stočné na rok 2014 ve výši 54,6 Kč/m3 
vč. DPH bez doplatku obce pro podnika-
tele a ve výši 43 Kč/m3 vč. DPH s celko-
vým doplatkem obce ve výši až 437 906 
Kč vč. DPH za rok pro občany. Doplatek 
obce bude hrazen ve dvou pololetních 
splátkách.

ZO ukládá: 
•	 starostce provést ve spolupráci s Vacuum 

Global revizi producentů a  množství 
vypouštěných odpadních vod do 30. 4. 
2014 a  na základě zjištěného výsledku 
pak revidovat doplatek obce na 2. polo-
letí 2014.

ZO vydává:
•	 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, 

o místních poplatcích,
•	 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, 

o  místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů,

•	 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013, 
kterou se stanoví zákaz provozování 
loterií a  jiných podobných her na celém 
území obce.

hlasování: PRO  D. Kocsisová, I. Gregárko-
vá, I. Zajíček, L. Dvořák, L. Jirouš, PROTI  J. 
Vedral 

ZO schvaluje:
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Z veřejného zasedání zastupitelstva

•	 uzavření mandátní smlouvy mezi obcí 
Přerov nad Labem a městem Městec Krá-
lové na zajištění ostatní dopravní obsluž-
nosti pro rok 2014 se závazkem obce 
uhradit ve 2 splátkách zálohovou poměr-
nou část z prokazatelné ztráty, která pro 
rok 2014 činí 179 100 Kč,

•	 prodloužení smlouvy o  nájmu nebyto-
vých prostor pro P. Pokorného na další 
rok do 31. 12. 2014,

•	 prodej stavební parcely č. 341 v k.ú. Pře-
rov nad Labem za cenu 208 000 Kč 
a k tomu úhradu nákladů spojených s pro-
dejem skupině žadatelů, kteří předložili 
nabídku na obecní úřad 28. 11. 2013 s roz-
ložením celkové ceny na 4 splátky se splat-
ností poslední splátky do 31. 12. 2015.

ZO souhlasí:
•	 s přihlášením pana K. Kalfuse k trvalému 

pobytu v obecním bytě pronajatém paní 
Fundové v č.p. 210.

ZO vyhlašuje:
•	 na leden 2014 inventarizaci majetku 

a závazků obce k 31. 12. 2013 v souladu 
se směrnicí o  inventarizaci a  schvaluje 
inventarizační komisi ve složení Luděk 
Dvořák – předseda, Miroslava Kadeřáv-
ková, Jiří Slovák, Jaroslav Kratochvíl ml., 
Eva Cílková.

  
1) Rozpočet obce na rok 2014 a  roz-
počtové opatření č. 12/2013

ZO schvaluje:
•	 rozpočtové opatření č. 12/2013 s  celko-

vým snížením výdajů o 1 890 000 Kč,
•	 rozpočet na rok 2014 jako přebytkový 

s celkovými příjmy ve výši 12 908 000 Kč 
a s celkovými výdaji ve výši 12 033 000 Kč,

•	 jednací řád zastupitelstva obce (předlo-
žený p. zastupitelem Baumrukem),

hlasování: PROTI  D. Kocsisová, I. Gregár-
ková, I. Zajíček, L. Dvořák, L. Jirouš, J. Vedral

•	 podání žádosti o dotaci na projekt dopl-
nění stávajícího a nákup nového vybavení 
hasičské jednotky ve výši do 160 000 Kč 
ze Středočeského Fondu podpory dobro-
volných hasičů a složek IZS pro rok 2014 

a zavazuje se, že obec bude spolufinan-
covat uvedený projekt ve výši minimálně 
5% z celkových nákladů projektu.

Datum, čas:   16. prosince 2013, od 18:00 
hod do 18:10 hod
Místo konání:  obecní úřad
Přítomni:  D. Kocsisová, I. Gregárková, I. 
Zajíček, L. Dvořák, L. Jirouš, J. Vedral
Nepřítomni: P. Baumruk (neomluven)
Zapisovatel:  J. Mrázková
Hosté: jednání se účastnili 2 občané
 
ZO schvaluje:
•	 že se bude zabývat připomínkami 

k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 
doručenými písemně do 16 dnů po zve-
řejnění podepsaného zápisu.

ZO vydává:
•	 obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013, 

kterou se stanoví zákaz provozování 
loterií a  jiných podobných her na celém 
území obce s okamžitou účinností.

hlasování: PRO     D. Kocsisová, I. Gregár-
ková, I. Zajíček, L. Dvořák, L. Jirouš,  PROTI J. 
Vedral 

ZO schvaluje:
•	 směnu pozemku p.č. 122/5 (ostatní plo-

cha) o  výměře 26 m2 v  k.ú. Přerov nad 
Labem vzniklého geometrickým plánem č. 
801-4/2012 z pozemku p.č. 122/3 (ostatní 

plocha) o  výměře 1542 m2 
v  k.ú. Přerov nad Labem 
za pozemek p.č. 122/6 
(ostatní plocha) o  výměře 
16 m2 v  k.ú. Přerov nad 
Labem vzniklý geometric-
kým plánem č. 801-4/2012 
z pozemku p.č.122/4 (ostatní 

plocha) o výměře 3086 m2,
•	 jako dodavatele projektové dokumentace 

pro provádění stavby skupinového vodo-
vodu na základě výběrového řízení orga-
nizovaného Mikroregionem Polabí firmu 
SUNCAD, s.r.o  s  celkovou nabídkovou 
cenou za dokumentaci a  autorský dozor 
909 000 Kč bez DPH s tím, že obec Pře-
rov nad Labem bude financovat cenu za 
dokumentaci maximálně do výše 43%, tj. 
346 150 Kč bez DPH pokud bude ze SFŽP 
písemně potvrzeno, že termín 9. 1. 2014 
vyplývající z  registračního dopisu bude 
prodloužen na červen 2014.

hlasování:  ZDRŽEL SE  D. Kocsisová, I. Gre-
gárková, I. Zajíček, L. Dvořák, L. Jirouš, J. Vedral

ZO podporuje výstavbu skupinového vodo-
vodu transparentním způsobem, v  souladu 
se zákony a stanovami Mikroregionu Polabí 
a s péčí řádného hospodáře, a proto se bude 
dodavatelem prováděcí dokumentace k vo-
dovodu zabývat znovu v  lednu 2014, když 
předseda svazku Mikoregionu Polabí před-
loží do 8. 1. 2014 kopii podané žádosti na 
SFŽP k  prodloužení termínu, jakožto také 
chybějící odpovědi či adekvátní reakce na 
otázky obce předložené v dopisech starost-
kou obce Přerov nad Labem v období od 1. 
7. do 16. 12. 2013.

Datum, čas:   29. ledna 2014, od  18:30 
hod do 21:00 hod
Místo konání:  školní jídelna

Zveřejněno 
19. 11.

upraveno 
ve výši RO 
č. 12/2013

další 
úpravy 
4. 12.

výsledný 
návrh  
4. 12.

Příjmy 12 741 0 167 12 908

Výdaje -9 646 -1 890 -497 -12 033

výsledek 3 095 -1 890 -330 875

duben 2014
•		4.	4.	 	Noc s Andersenem, pořádá ZŠ 

a MŠ Přerov nad Labem ve spo-
lupráci s knihovnou Přerov nad 
Labem a obcí Přerov nad Labem

•	27.	4. Přerovská pouť

•		30.	4. 	Běh pohádkovým lesem, pořá-
dají Maminky dětem v lužním lese

•		30.	4. 	Pálení Čarodějnic, pořádá 
Sbor dobrovolných hasičů

Květen 2014
•		25.	5. 	Vítání občánků, pořádá obec 

Přerov nad Labem ve spolupráci  
se ZŠ od 14:00 hodin  
v bednárně skanzenu

Červen 2014
•		7.	6.	 	Muzejní noc ve skanzenu, 

pořádá Polabské muzeum  
od 17:00 do 20:00

•		15.	6. 	Městečko open air, 4. ročník, 
pořádá Dykyta od 14:00 hodin  
na Městečku

•		24.6.		Pasování prvňáčků na rytíře
písma, pořáda ZŠ ve spoluprá-
si s obcí a knihovnou Přerov nad La-
bem od 16:30 v Bednárně skanzenu

 Změna programu vyhrazena

Pokud si přejete zveřejnit kulturní, sportov-
ní či společenskou akci na webu obce,  

v Přerovských listech a na vývěsce, prosím  
pište na irena.gregarkova@prerovnl.cz,  

nebo volejte 602 27 97 65.

Kalendář akcí
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Z veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem

Přítomni:  D. Kocsisová, I. Gregárková, I. Zají-
ček, L. Jirouš, J. Vedral, P. Baumruk
Nepřítomni: L. Dvořák (omluven) 
Zapisovatel:  E. Cílková
Hosté: jednání se účastnilo 27 občanů

ZO bere na vědomí:
•	 splnění úkolu z  usnesení č. 90/2013, 

tj.  předložení rozboru finanční analýzy, 
která byla přílohou žádosti o  vodovod  
v r. 2012,

hlasování:  PRO  D. Kocsisová, I. Gregárko-
vá, I. Zajíček, L. Jirouš, J. Vedral, ZDRŽEL SE 
P. Baumruk
•	 splnění úkolu z  usnesení č. 89/2013 

a  předloženou právní analýzu smlouvy 
o vykonávání koordinační činnosti v pro-
jektu skupinového vodovodu.

ZO schvaluje:
•	 podání podnětu Úřadu pro ochranu hos-

podářské soutěže k  zahájení správního 
řízení ve věci přezkumu úkonů zadava-
tele k  veřejné zakázce s  názvem „Koor-
dinátor projektu Skupinový vodovod 
pro obce Přerov nad Labem, Semice 
a Bříství“  a ve věci veřejné zakázky na pří-
pravu a  administraci projektové žádosti 
na akci „Skupinový vodovod pro obce 
Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec 
a Bříství“ a ukládá starostce pověřit plnou 
mocí v zastupování obce v této věci JUDr. 
Adama Batunu.  

hlasování:  PRO     D. Kocsisová, I. Gregár-
ková, I. Zajíček, L. Jirouš, J. Vedral, PROTI  P . 
Baumruk 

ZO ukládá:
•	 starostce uzavřít smlouvu na poskyt-

nutí služby nezávislé analýzy ČOV se 
sdružením firem Ing. Jan Šinták – I.P.R.E 
a AQUA-CONTACT Praha v.o.s za cenu 95 
590 Kč včetně DPH.

ZO souhlasí:
•	 s  budoucím převodem (ve formě přijetí 

daru) nové části obecní splaškové kana-
lizace, kterou bude na st.p. 120 jako ved-
lejší kanalizační řad se sběrnou domovní 
šachtou pro připojení domu č.p. 152 
realizovat investor Z. Jungr. Zastupitel-
stvo obce souhlasí s  bezúplatným zříze-
ním věcného břemene pozemkové slu-
žebnosti ve prospěch obce spočívajícím 
v právu vést přes uvedený pozemek část 
kanalizačního systému, provozovat jej, 
udržovat, vstupovat na něj apod.,

•	 s  budoucím převodem (ve formě přijetí 
daru) nové části obecní splaškové kana-

lizace, kterou bude jako prodloužení 
větve podtlakového kanalizačního řadu 
v  části obce Přerov nad Labem přes par-
cely 1384/43, 1384/44, 1400/2, 1365/8, 
1365/19 a  1365/20 realizovat investor L. 
Boček, za podmínky dořešení převodu 
kanalizačního řadu na parcele 1384/44 
do majetku obce (investor J. Kratochvíl). 
Zastupitelstvo obce souhlasí s  bezúplat-
ným zřízením věcného břemene pozem-
kové služebnosti ve prospěch obce spočí-
vajícím v právu vést přes uvedené pozemky 
část kanalizačního systému, provozovat 
jej,  udržovat, vstupovat na něj apod.,

•	 s  budoucím převodem ve formě při-
jetí daru od investora J. Kratochvíla 
části obecní splaškové kanalizace, která 
byla realizována v  r. 2004 jako prodlou-
žení obecní podtlakové kanalizace přes 
pozemky parcelní číslo 71/49, 71/29, 
1929/1, 71/4,  1900/8 a  1384/44 a  pří-
prava připojení nemovitostí v  katastrál-
ním území Přerov nad Labem na parce-
lách 1384/24 až 1384/43 ke stávající sou-
stavě podtlakové kanalizace formou hlav-
ního podtlakového kanalizačního řadu 
s  několika vedlejšími kanalizačními řady 
zakončenými pěti sběrnými domov-
ními přepouštěcími šachtami.  Zastupi-
telstvo obce souhlasí s  bezúplatným zří-
zením věcného břemene pozemkové slu-
žebnosti ve prospěch obce spočívajícím 
v právu vést přes uvedené pozemky části 
kanalizačního systému, provozovat jej,  
udržovat, vstupovat na něj apod.,

•	 poskytnutí slevy na stočném ve výši 
100%  poplatku za 4. a další dítě v rodině 
zpětně za r. 2013 a  dále do doby, než 
budou nastavena pravidla nebo jedno-
značně zamítnuta možnost placení stoč-
ného dle skutečné spotřeby vody.

 
ZO ukládá:
•	 starostce připravit seznam pozemků 

a  návrh vyhlášení záměru na prodej 
a  pronájem 
zemědělských 
pozemků obce 
v  extravilánu 
do 30. 4. 2014 
vč. nového 
záměru na 
prodej parcely 969 PK.

ZO schvaluje:
•	 jako dodavatele veřejné zakázky s názvem 

Rekonstrukce obecního rozhlasu s  pře-
chodem na bezdrátový systém firmu 
SOVT-RADIO s.r.o. s  cenou zakázky 378 

258 Kč včetně DPH v  případě montáže 
solárních zařízení u třech hlásičů v lokalitě 
u  Labe. Zastupitelstvo obce ukládá sta-
rostce prověření dalších možností umís-
tění hlásičů v lokalitách u Labe,

•	 upravené zadání změny č. 1 územního 
plánu Přerov nad Labem, které je přílo-
hou zápisu z dnešního zasedání.

Závěrečné rozpočtové opatření č. 13/2013 
– přesuny do r. 2014 (tj. zároveň s opačným 
znaménkem rozpočtové opatření č. 1/2014 
– tedy zvýšení výdajů v rozpočtu 2014):
Výdaje sníženy o: 

Dopravní značky 17 000

Komunikace - projekt 106 000

Komunikace -  opravy a udržování 20 000

Vodovod - projekt Mikroregionu 700 000

K + ČOV –opravy 270 000

Rybník  108 000

Kroniky – odměna 21 000

Nové veřejné osvětlení 150 000

Prořezání stromů 35 000

Dohody o provedení práce 80 000

Celkem - snížení výdajů  
a zlepšení výsledku

1 507 000

Příloha č. 13 – závěrečná rozpočtová opatře-
ní č. 14/2013 se zvýšením příjmů o 669 828 
Kč a snížení výdajů o 46 802 Kč, tj. s celko-
vým dopadem na výsledek +716 630 Kč.

ZO schvaluje
•	 závěrečná rozpočtová opatření č. 13 a 14 

s celkovým dopadem na výsledek ve výši 
+2 224 000 Kč.

 
Rozpočtová opatření č.1 a č. 2 k roz-
počtu 2014

Usnesení č. 15/2014:  Zastupitelstvo obce 
schvaluje poskytnutí daru knihovně Mladá 

Boleslav ve výši 1 000 Kč.
ZO schvaluje
•	 rozpočtové opatření č. 1 a č.  2/2014 s cel-

kovým zvýšením výdajů o 1 573 000 Kč. 
Rozpočet roku 2014 s tímto stává schod-
kový a financování schodku bude pokryto 
čerpáním úspor obce. ■

 ROZPOČET 
2014

výsledný  
návrh 4.12.

RO 
č. 1

RO 
č. 2

stav 
1/2014

Příjmy obce: 12 908     12 908

Výdaje obce: -12 033 -1507 -66 -13 606

Přebytek příjmů: 875 -1 507 -66 -698
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dne 17.5.2014 se uskuteční svoz  
nebezpečného odpadu – od 11:15 do 11:45 
na plácku a od 11:50 do 12:20 u kostela.

Známky na popelnice pro rok 2014 se vydávaly již v  led-
nu (informace byla na webu, v místním obchodě, na úřední desce, 
byla zaslána také emailem a byla vyhlašována místní rozhlasem).  
V tomto roce se vydávaly dva typy známek – celoroční a sezónní. 
Sezónní obdrželi ti, kteří mají přidělenou samostatnou nádobu kvů-
li odpadu z topení pevnými palivy. Nádoby se sezónní známkou se 
vyvážejí zhruba do konce března a pak opět zhruba od října. Přes-
ný termín domlouvá obecní úřad se svozovou firmou v závislosti na 
počasí a tedy délce topné sezóny. 

Opravy komunikací
Jaro hlásí svůj nástup a blíží se tedy také čas, kdy je vhodné opra-
vit výtluky apod. na místních komunikacích. I když zima tentokrát 
mnoho škody na povrchu vozovek nenadělala a i když se vloni spo-
třebovalo na opravy mnoho tun materiálu v několika etapách až do 
podzimních měsíců, je opět co spravovat. Vyzýváme občany, aby 
v březnu a dubnu hlásili konkrétní místa, která si zaslouží opravu. 
(Myslí se drobné opravy, vyplňování nerovností, nikoliv opravy ce-
lých úseků ulic.)

Evidence psů 
Obecní úřad děkuje občanům za skvělou spolupráci v lednu, když 
se vytvářela evidence psů v  souvislosti s  místním poplatkem, ale 
také z praktických důvodů. OÚ stále řeší ztracené nebo volně pobí-
hající psy a nyní má informace o cca 250 psech v obci. 

Informace snadno a rychle
Již dvakrát jsme Vás v Přerovských Listech informovali o nové služ-
bě zasílání zpráv do tzv. chytrých telefonů, pokaždé se posléze 
přihlásilo několik nových odběratelů. Od konce října se dosud za-
registrovalo 17 osob. Sběr čísel pro zasílání SMS do klasických 
mobilních telefonů proběhl v říjnu 2013 a přihlásily se osoby ze 
165 čísel popisných. Těm se ovšem zprávy zasílají většinou jen 
při naléhavých situací, případně 1x měsíčně. Občané mající tzv. 
chytré telefony (smartphones) mají možnost přijímat zprávy čas-
těji a modernějším způsobem, a to skrze mobilní aplikaci MojeO-
bec. Ta je volně ke stažení v obchodě GooglePlay (Android) a Ap-
pStore (iPhone). Aplikaci můžete taktéž stáhnout pomocí přilože-
ného QR kódu:

rozpočet obce v r. 2013 a 2014
Původní rozpočet 2013 byl schválen na konci r. 2012 jako pře-
bytkový s přebytkem 849 000 korun. V  rozpočtových opatřeních 
v průběhu r. 2013 došlo k navýšení přebytku na 1,5 mil. Kč. Po 
závěrečných rozpočtových opatřeních v lednu (č. 13 a 14) 
byl rozpočet obce za minulý rok schválen jako výrazně 
přebytkový s celkovými výdaji ve výši 9,75 milionů korun 
a příjmy 13,5 milionů korun. Skutečně dosažené výsledky jsou 
ještě o něco lepší, podrobné informace budou předloženy na ně-
kterém jarním zasedání zastupitelstva. Pozitivní výsledek roku 2013 
může být použit na financování případného schodku v  r. 2014 
a další rozvoj obce.

rozpočet na rok 2014 byl na zasedání 4. prosince 2013 schvá-
len jako přebytkový (+875 000 korun) s příjmy i výdaji překračují-
cími 12 milionů korun. V lednu a únoru pak byla schválena tři roz-
počtová opatření. Rozpočtové opatření č. 1/2014 odpovídalo vý-
dajům, které byly plánovány již v r. 2013, ale jejichž vyčerpání se 
přesunulo do letošního roku (tudíž došlo ke snížení výsledku a roz-
počet se stal schodkový).  Rozpočtové opatření č. 3 mělo naopak 
velmi pozitivní dopad na hospodářský výsledek, protože především 
snížilo výdaje na školství o 723 900 korun. Důvodem byl jednak vy-
soký hospodářský výsledek školy za minulý rok (který bude přidělen 
do fondů a tudíž připraven k použití letos), ale zejména snížení po-
třeby refundací mezd. Po mnoha letech vysokých refundací mezd 
se škola dostala letos téměř k nulové potřebě doplatku na mzdy ze 
strany obce. Po letošních třech rozpočtových opatřeních je rozpo-
čet obce na rok 2014 nyní jen mírně schodkový (-41 000 korun).

Veřejná výzva – finanční výbor
Rezignací M. Špitálského, ml., na členství ve finančním výboru 
v březnu 2014 se uvolnilo místo pro nového zájemce. Veřejně pro-
to vyzýváme všechny, kteří se zajímají o veřejné finance, chtějí při-
spět ke kontrolám hospodaření v příspěvkových organizacích nebo 
chtějí svými názory přispět k  hospodaření obce, aby se přihlásili 
na obecním úřadu nebo u předsedy finančního výboru L. Dvořáka.  
I když do voleb zbývá jen pár měsíců, je i na tak krátkou dobu člen-
ství vhodné především pro ty, kteří mají chuť kandidovat do zastu-
pitelstva na podzim 2014. Ostatními členy výboru jsou nadále A. 
Bakošová, J. Kratochvíl, ml. a I. Zajíček.

Přesun veřejného internetu 
V cukrárně již být nemůže, protože si to vlastník či provozovatel ne-
přeje. Shodou okolností se souběžně zvažovalo pořízení počítače 
s veřejně přístupným internetem do knihovny, proto v lednu došlo 
k přestěhování. Dostupnost je širší než jen v otvírací době knihov-
ny, podrobnosti získáte na webových stránkách obce nebo obec-
ním úřadu.

Povodňový plán a povodňová komise – poděkování 
občanům, výzva podnikatelům
Povodňová komise v obci byla jmenována již dříve, ale bylo potře-
ba aktualizovat její složení. Povodňový plán v obci aktuální nebyl 
(možná ani žádný – zatím se nenašel) a bez něj by povodňová ko-
mise ani pořádně nevěděla, co má v případě krize dělat. A kdyby 
opravdu nastaly s velkou vodou potíže, pak není čas na váhání. Pro-
to zastupitelstvo obce odsouhlasilo vypracování povodňového plá-
nu zkušeným odborníkem. Děkujeme občanům za spolupráci při 
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poskytování potřebných údajů. Zároveň obecní úřad vyzývá podni-
katele, kteří by při povodních mohli poskytnout svou techniku pří-
padně jinou pomoc, aby se přihlásili u obecního úřadu.

Termín pro roční poplatek za umístění reklamy  
se blíží - upozornění
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 12. zasedání v roce 2013 tři 
nové obecně závazné vyhlášky. Dostupné jsou na webových strán-
kách obce spolu s ostatními právními normami Přerova nad Labem. 
Dvě z těchto vyhlášek se týkají místních poplatků. Nejde o nic nové-
ho, jedná se jen o aktualizace a upřesnění záležitostí platných mno-
ho let.  Je v zájmu poplatníků hlídat si termíny pro ohlašovací po-
vinnost a splatnost poplatku, protože jinak může být poplatek zvý-
šen až trojnásobně. Například roční poplatek za umístění reklamy 
na veřejném prostranství byl v  roce 2013 splatný podle staré vy-
hlášky do 30. října. V  roce 2014 je termín pro roční paušální popla-
tek 31. března, podobně jako u místního poplatků ze psů a za sys-
tém nakládání s komunálním odpadem. Vy, co máte na veřejném 
prostranství reklamu, ověřte si prosím, jestli máte zaplacený minulý 
rok a s tím letošním neotálejte.

Oprava místního rozhlasu
V  jarních měsících proběhne plánovaná a dříve avizovaná rekon-
strukce místního rozhlasu. Staré reproduktory budou demontovány 
poté, co bude celá obec (intravilán a hřiště) ozvučena novým bez-
drátovým systémem.

místní hřbitov
Před koncem roku měly pracovnice obecního úřadu mnoho práce 
s novými smlouvami na pronájem hrobových míst (viz foto). V led-
nu, jakmile to počasí trochu dovolilo, byl rozvezen na další místa 
hřbitova drobný štěrk, zejména kvůli zlepšení povrchu chodníčků. 
Zároveň byly na hřbitově zlepšeny podmínky a upřesněna pravidla 
pro třídění odpadů. V březnu pak byla opět zprovozněna voda po 
zimní odstávce.

Bezpečnost v obci
V  září schválilo zastupitelstvo uzavření smlouvy o  spoluprá-
ci s Městskou policií Čelákovice. Způsobů, jak přispět ke zvýšení 
bezpečnosti v obci, se v minulých dvou letech prověřovalo více. 

Smlouva byla podepsána až listopadu kvůli změnám ve vedení 
města a nutnosti jejího schválení na kraji. Fakticky spolupráce za-
čala až v lednu 2014. Příslušníci a vozidlo městské policie z Čelá-
kovic se v naší obci pohybují především proto, aby preventivní-
mi opatřeními napomohli k bezpečnosti dětí, účastníků silniční-
ho provozu, veřejnému pořádku atd. Více v článku velitele Měst-
ské policie Čelákovice.
Z  důvodu zlepšení dopravně bezpečnostní situace před školou 
také došlo v  lednu k přesunu některých dopravních značek (viz 
foto). Omezení rychlosti na 30km/h již před školou skutečně platí!

divadelní zájezdy do Prahy
Divadélko pro nejmenší občas přijede do obce ať už díky aktivi-
tě mateřské školky nebo mateřského centra. Za divadlem pro vel-
ké musí dospěláci zajet sami. Ne každý má auto a dopravit se hro-
madnou dopravou večer do Prahy je složité, zpátky se dostat z di-
vadla nemožné. Proto obecní úřad nabídnul zájemcům o kulturu 
vstupenky na divadelní představení v Praze i spolu se zajištěním do-
pravy (viz  foto).  Po dvou úspěšných zájezdech se mnozí ptají, kdy 
bude další. Nyní na jaře už ne, divadelní sezóna pomalu bude kon-
čit. Jestli bude na podzim, pak záleží na novém zastupitelstvu a ve-
dení obce.

Před koncem roku měly pracovnice obecního úřadu mnoho práce  
s novými smlouvami na pronájem hrobových míst.
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Tato dopravní značka umístěná těsně před křižovatkou neměla dalekou 
účinnost. Víte, kde je teď?

Toto omezení rychlosti neplatilo daleko, vlastně ani k poště ne. Všimli 
jste si, že byla přesunuta?
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V pátek 24. ledna autobus odvezl účastníky z Přerova nad Labem 
do Prahy do blízkosti divadel na představení: Divadlo ABC - Drž mě 
pevně, miluj mě zlehka, Divadlo ROKOKO - Hráči, Divadlo Radka 
Brzobohatého - Postavení mimo hru.
Kvůli velkému zájmu se divadelní zájezd opakoval znovu 8. března: 
Divadlo ROKOKO – A voda stoupá, Divadlo Bez Zábradlí – Bez rou-
cha aneb ještě jednou zezadu, Divadlo u hasičů – Víš přece, že ne-
slyším, když teče voda.

Vandalismus v obci
Téměř každý měsíc se můžeme v obci setkat s chováním, které se 
většině občanů nelíbí. Rozbité okno, převrácené odpadkové koše, 
ničení dopravního značení, pokusy o  vloupání apod. V  prosinci 
2013 se někdo postaral o  to, že shořel celý žlutý kontejner na 
plasty umístěný mezi Kounickým potokem a bytovkami (viz foto). 
Zbyla po něm jen kolečka. Případ řešila policie, škodu několik ti-
síc korun naštěstí uhradila pojišťovna. S ohledem na blízké záso-
by dřeva a suché listí okolo, to mohlo dopadnout i hůře. V  led-
nu 2014 pak někdo bezohledně navezl veliké množství netříděné-
ho odpadu vč. velkoobjemového na stanoviště tříděného odpadu 
u obecního úřadu. V únoru někdo bezohledně zničil dřevěný dět-
ský domeček na školní zahradě. To jsou další impulsy, aby byly 
v obci rozmístěny fotopasti nebo kamerový systém.

Jednotné označení veřejných budov 
Před koncem roku se na několika veřejných budovách objevi-
ly smaltované cedule podobného stylu, jako do té doby ozna-
čovaly obecní úřad a hasičskou zbrojnici. Nyní už všichni mo-
hou poznat budovou zdravotního střediska a vchod do mateř-
ské školky a školní jídelny. ■

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

obecni.urad@prerovnl.cz

Zlý úmysl nebo špatný vtip? To, že shořel kontejner na plasty, nebylo 
nejspíše nedopatření.
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Výzva majitelům psů

Na základě množících se podnětů občanů žádáme majitele 
domácích mazlíčků, aby při jejich venčení uklízeli psí výkaly. 
Papírové sáčky pro tyto účely jsou od počátku roku k dispo-
zici ve zdravotním středisku, obecní úřad zajistí i další místa 
pro ty, kteří se na procházku předem sami nevybaví.
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Část prezentace z 12. března a 14. března na téma „JaK SE 
(NE)ČErPaJÍ dOTaCE SFŽP? Skupinový vodovod, svazek obcí 
mikroregion Polabí (mP) a obec Přerov nad Labem (PnL)“

darina Kocsisová

Obrázek č. 4 
Vysvětlení vazby Mikrore-
gionu jako svazku 10 obcí 
(od 12/2013 pak 11 obcí) 
a  skupinového vodovo-
du jako stavby dotýkající se 
pěti jeho členů (tedy Přero-
va n.L. a dalších tří obcí, kte-
ré vodovod nemají, a  Lysé 
nad Labem, která by stav-
bou získala nouzové zásobe-
ní); základní hodnoty spoje-
né s projektem.

Obrázek č. 5 
Shrnutí slabých a  silných 
stránek projektu, jeho pří-
ležitostí a  hrozeb z  pohledu 
konce roku 2013; Nejsilněj-
ší stránka projektu, a sice do-
tace ze SFŽP, byla v  únoru 
2014 zrušena.
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Část prezentace z 12. března a 14. března na téma „JaK SE 
(NE)ČErPaJÍ dOTaCE SFŽP? Skupinový vodovod, svazek obcí 
mikroregion Polabí (mP) a obec Přerov nad Labem (PnL)“

Obrázek č. 6
Některé otazníky, které se 
objevovaly v  průběhu pro-
jektu a  které bylo nutno ře-
šit nebo prověřit, jak jsou ře-
šeny.

Obrázek č. 7
Porovnání některých aspek-
tů přístupů v projektu po při-
znání dotace ze SFŽP na stra-
ně naší obce a  svazku jako 
celku, případně jeho členů, 
kterých se vodovod dotýkal 
nejvíce.
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Část prezentace z 12. března a 14. března na téma „JaK SE 
(NE)ČErPaJÍ dOTaCE SFŽP? Skupinový vodovod, svazek obcí 
mikroregion Polabí (mP) a obec Přerov nad Labem (PnL)“

Obrázek č. 8
Stručná rekapitulace vývo-
je projektu ve svazku obcí za 
10 let a  nástin termínů do-
končení realizace vodovo-
du s  dotací ze SFŽP. Zku-
šenosti s  pomalým postu-
pem a  zpožděním měl sva-
zek obcí již dříve, ale nepo-
učil se z  toho asi dostateč-
ně. Z  toho, jakým způso-
bem, kdy (6. 1.) a komu byla 
podána žádost o prodlouže-
ní termínu 9. ledna 2014, 
se dalo předpokládat, jaká 
bude odpověď.

Obrázek č. 9
Stručná rekapitulace vývoje 
projektu v roce 2013 od při-
znání dotace; Uvedení ně-
kterých významných událos-
tí a  termínů, které vysvětlu-
jí to, že přípravná fáze pro-
bíhala pomalu a že šance na 
dotaci se snižovala postup-
ně několik měsíců, až v roce 
2014 klesla na nulu.
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Část prezentace z 12. března a 14. března na téma „JaK SE 
(NE)ČErPaJÍ dOTaCE SFŽP? Skupinový vodovod, svazek obcí 
mikroregion Polabí (mP) a obec Přerov nad Labem (PnL)“

Obrázek č. 10
Shrnutí některých rizik pro-
jektu, které bylo potřeba eli-
minovat pro zdárné dokon-
čení projektu a zamezení pří-
padných negativních dů-
sledků pro obec a  celý sva-
zek.

Obrázek č. 18
Jako jeden z důsledků vývo-
je a výsledku projektu vodo-
vodu zastupitelstvo obce po 
pečlivém zvážení rozhod-
lo na svém posledním zase-
dání o vystoupení ze svazku 
obcí Mikroregion Polabí (po-
drobnější zdůvodnění na ji-
ném místě).
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1) Uvod
Svazek obcí zcela jistě může mít svůj význam při investičních pro-
jektech, které přesahují katastrální území jedné obce, nebo při růz-
ných formách spolupráce v „měkkých“ projektech. K tomu první-
mu však potřebuje profesionální zázemí, jasnou motivaci a pravi-
dla projektů, k tomu druhému se dají najít i jiné formy spolupráce, 
viz např. porady starostů správního obvodu Lysá nad Labem, které 
se konaly do roku 2005, když ve svazku obcí nebyly členy všechna 
města a obce spadající do tohoto území. 
Zastupitelé a  obecní úřad po zkušenostech z  minulého roku ztra-
tili důvěru v  to, že Mikroregion Polabí má zájem na zdárném prů-
běhu a dokončení projektu skupinového vodovodu, obhajování zá-
jmů obce Přerov nad Labem a že je ochoten respektovat svého čle-
na. Obec po těchto zkušenostech nemůže mít důvěru v konání svaz-
ku a jejího současného předsedy, který opakovaně projevil neznalost 
stanov svazku.

1) Legislativa
Podle příručky pro člena zastupitelstva obcí po volbách v roce 2010 
vydané Svazem měst a obcí (SMO ČR) ve spolupráci s ESF ČR (Ope-
rační program lidských zdrojů a zaměstnanosti) „je legislativa svaz-
ku obcí velmi svazující, protože veškeré rozhodování je nejen na 
nejvyšším orgánu svazku obcí, ale zároveň zastupitelstvech všech 
členských obcí. Ta se nemusí vždy ztotožňovat s rozhodnutím ko-
lektivního orgánu svazku, zejména pokud jde o uvolňování finan-
cí.“ V praxi Mikroregionu Polabí se objevovaly názory, že v projektu 
vodovodu stačí rozhodnutí starostů (ani ne všech). Mohou ostatní 
starostové většinovým názorem rozhodnout za Přerov nad Labem, 
bez jeho souhlasu, nebo dokonce proti vůli zastupitelstva obce? 
Článek VIII stanov tyto obavy jen umocňuje a z tohoto pohledu dal-
ší setrvání ve svazku je pro obec velké riziko. 
Navíc podle této příručky je pro realizaci projektů přesahující hra-
nice katastru možná jako forma spolupráce „smlouva“ ke splně-
ní konkrétního úkolu, která přesně stanoví, kdo co zaplatí a kdo co 
bude dělat, práva a povinnosti. Ta byla nutná i v případě skupinové-
ho vodovodu mj., protože stanovy investiční projekt neřešily, a sva-
zek má mnoho členů, které projekt nepotřebují. Navíc kvůli pod-
mínkám dotace je problém se zařazením do majetku obcí, které 
hotové dílo financovaly. Taková smlouva měla být ovšem uzavřena 
ještě před podáním žádosti o dotaci a ne se na jejím znění dohado-
vat až v době, kdy bylo jasné, že projekt má velké zpoždění a přidě-
lení dotace je ohroženo.

3) Historie svazku a vodovodu
Obec Přerov nad Labem byla v  roce 2003 jedním z osmi zaklá-
dajících členů svazku Mikroregion Polabí. Později do svazku při-
stoupila obec Bříství (2005) a  město Milovice (2009). Obec do 
svazku vložila velké naděje zejména v projektu vodovodu – prv-

ní zmínky v zápisech z valných hromad jsou z roku 2004, kdy dis-
kusi inicioval starosta J. Beneš. Projekt vodovodu se pomalu roz-
jížděl a do roku 2013 se podařilo získat územní povolení od sta-
vebního úřadu, stavební povolení od vodoprávního úřadu a pří-
slib dotace od SFŽP. Dotace byla oznámena registračním dopi-
sem v  lednu 2013. Proto měl být rok 2013 klíčový v dokončení 
přípravy projektu a přidělení dotace. Místo intenzivního a  kom-
plexního přístupu se projekt i svazek potýkal s netransparentními 
kroky, zdlouhavými výběrovými řízeními, nedostatečnou znalos-
tí a informovaností.

4) Přístup svazku a jeho členů
O přístupu členů svazku na valných hromadách a praktikách svaz-
ku mezi zasedáními se měli možnost v roce 2013 zblízka přesvědčit 
zastupitelé i zaměstnanci úřadu účastí na valných hromadách svaz-
ku, pracovních poradách starostů a při přípravě a připomínková-
ní dokumentů. Zastupitelstvo se proto na několika pracovních po-
radách na přelomu roků 2013/2014 zabývalo otázkou setrvání ve 
svazku s ohledem na výše uvedené a tyto další konkrétní okolnosti:

1. Celkové dosažené výsledky za 10 let existence svazku

2. Záležitost se smlouvou s EPK (viz podané trestní ozná-
mení a podnět na ÚOHS)

3. Použité předpoklady v žádosti o dotaci k projektu vodo-
vodu z roku 2012

4. Netransparentní a/nebo zdlouhavá výběrová řízení 
(zpracovatel žádosti o  dotaci, koordinátor, zadavatel 
výběrových řízení, prováděcí dokumentace, zhotovitel 
stavby)

5. Záležitosti kolem firmy Eurovision (viz podaný podnět na 
ÚOHS a fakturace od firmy)

6. Způsob plnění úkolů a dohod (výběrová řízení, bankov-
ní úvěr, smlouva k projektu, věcná břemena, komunika-
ce se SFŽP, …)

7. Způsoby komunikace a poskytování informací – viz po-
drobnosti dále

8. Řešení velkého investičního projektu bez dostatečného 
profesionálního zázemí

9. Nejasná pravidla fungování, organizace a řízení projek-
tu vodovodu

10. Postoje členů svazku k odpovědnému přístupu obce Pře-
rov nad Labem 

11. Respektování stanov a možná rizika z jejich naplňování – 
viz podrobnosti dále

důvody návrhu a podklady  
k rozhodnutí o vystoupení ze svazku 
obcí mikroregion Polabí (mP)

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schválilo 100% hlasů přítomných zastupitelů na svém zasedání 12. března vystoupení 
obce ze svazku obcí Mikroregion Polabí na základě špatných zkušeností 
•	 s průběhem a výsledky projektu skupinového vodovodu,
•	 s průběhem valných hromad svazku v roce 2013 a 2014 
•	  a celkovým fungováním svazku vč. uplatňování stanov svazku s vědomím toho, že tím sice obec může přijít o poskytová-

ní informací a spolupráci na neinvestičních projektech, ale zároveň se vyvaruje finančních rizik. 
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důvody návrhu a podklady  
k rozhodnutí o vystoupení ze svazku 
obcí mikroregion Polabí (mP)

5) Stanovy a jejich naplňování

Článek Ustanovení ze stanov svazku Komentář

V a) 
Předseda

Předseda je oprávněn zastupovat svazek obcí navenek samo-
statně v intencích cílů schválených Valnou hromadou. K uza-
vírání obchodních případů nad 100 000 korun do 500 000 
korun a k uzavírání, změnám a ukončování pracovně práv-
ních vztahů je oprávněn jen s předchozím souhlasem Správ-
ní rady. K uzavírání obchodních případů nad 500 000 ko-
run je oprávněn jen s předchozím souhlasem valné hromady.

Předseda svazku podepsal smlouvu na částku vyšší než 500 000 
korun bez schválení valnou hromadou nebo správní radou (Eu-
rovision  - srpen 2013).

V b) článek neexistuje Záměr nebo nedopatření?

V c) 
Správní 

rada

Správní rada je výkonným orgánem svazku obcí. Správ-
ní rada má celkem pět členů, jejími členy je vždy předse-
da a místopředseda. Správní rada: rozhoduje o konkrétních 
opatřeních k zajištění dlouhodobých cílů svazku obcí, uklá-
dá konkrétní úkoly k zajištění svým členům, kontroluje plně-
ní povinností a závazků vyplývajících pro jednotlivé členy ze 
stanov, z usnesení Valné hromady a úkolů, uložených Správ-
ní radou.

Správní rada roky nefungovala vůbec, takže ani nerozhodovala 
o opatřeních k zajištění projektu vodovodu, ani neukládala úko-
ly. Nikdo nekontroloval plnění úkolů uložených předsedovi svaz-
ku na valné hromadě v 1/2013 k vodovodu a jejichž zdlouhavé 
plnění započalo zpoždění v projektu.

V c) 
Správní 

rada

Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných 
členů (každý člen má jeden platný hlas). V případě rovnos-
ti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas 
místopředsedy. Správní rada je usnášeníschopná, pokud se 
k jejímu jednání dostaví alespoň tři členové.

Riziko: Prakticky to znamená, že o významných finančních ope-
racích svazku do 500 000 korun mohou rozhodovat pouze dva 
členové svazku, tzn. dvě osoby představující názor 18% členů.

V d)  
Revizní 
komise

Revizní komise je kontrolním orgánem svazku obcí. Má cel-
kem tři členy a provádí kontrolu hospodaření svazku obcí, …

Orgán svazku nefunguje a vlastně ani neexistuje.

V e) Valná 
hromada

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítom-
ných členů (každý člen má jeden platný hlas). V případě rov-
nosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Valná hromada je usná-
šeníschopná, pokud se k jejímu jednání dostaví alespoň dvě 
třetiny členů.

Na valné hromadě (VH) 19. prosince 2013 bylo přítomno 63,6% 
členů, přesto byla valná hromada prohlášena předsedou za 
usnášení schopnou a byla přijata kontroverzní opatření (neby-
la to jediná VH s  nedostatečným počtem účastníků). Na dru-
hou stranu při 10 nebo 11 členech stačí k závažným rozhodnu-
tím čtyři hlasy!

V e) Valná 
hromada

Z jednání je pořizován zápis a usnesení, které obdrží všichni 
členové svazku obcí do 14-ti dnů.

Nebylo vždy dodržováno, větší problém však je v tom, že zápi-
sy nepodléhají systematické kontrole, zápis a usnesení jsou zve-
řejňovány bez podpisů.

V
Předseda, místopředseda a  členové Správní rady a  Reviz-
ní komise jsou voleni Valnou hromadou z řad členů svazku 
obcí. Volební období je stanoveno na dva roky.

Přesto předseda svazku v  roce 2013 dokládá, že členy správní 
rady jsou osoby zvolené v roce 2006, přestože někteří nejsou ak-
tuálně ani představiteli členských obcí, ani zastupiteli.

VIII
Členové mají právo žádat písemné zprávy o jednotlivých ak-
cích svazku obcí po Správní radě.

K  projektu vodovodu se starostka dožadovala informací více-
krát marně. Komunikace je problematická, svazek nemá dato-
vou schránku pro doručování, na e-mailovou korespondenci čle-
nové správní rady reagují jen v omezených případech, komuni-
kace zasíláním dopisů poštou je zdlouhavá, MP nemá podatelnu. 

VIII
Každý z občanů členských obcí má právo účastnit se zasedá-
ní orgánů svazku obcí.

Jak se má uplatnit toto právo, pokud pozvánky nejsou předem 
zveřejňovány? (Předseda svazku se podivoval nad přítomností 
osob z PnL na valné hromadě.)

VIII
Práva a povinnosti členů, kontrola svazku obcí členskými 
obcemi.

Celý tento článek je kontroverzní s  ohledem na pravomoci 
starostů a nutnost schvalovat zásadní rozhodnutí zastupitel-
stvy členských obcí.
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Vodovod a pomluvy

darina Kocsisová
Projekt skupinového vodovodu říze-
ný Mikroregionem Polabí (MP) pro-
vázelo šíření nepravdivých informa-
cí, které vyvrcholily reportáží České 
televize dne 22. února 2014. Proto 
byla na 14. března svolána do Pře-
rova nad Labem (PnL) tisková kon-
ference a  zastupitelstvo ji podpoři-
lo svým usnesením dne 12. března. 
Usnesení z veřejného zasedání zastu-
pitelstva obce:  „Zastupitelstvo obce 
Přerov nad Labem se ohrazuje pro-
ti nadpisu reportáže ČT 24 odvysíla-
né opakovaně dne 22. února a vůči 
některým informacím a výrokům v ní 
obsažených. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o vyvrcholení pomluv, kterým 
obec, starostka a zastupitelé čelí spo-
lu se zastrašováním již mnoho mě-
síců, považuje zastupitelstvo za nut-
né vysvětlit podrobněji postoj obce 
formou tiskové konference s nadějí, 
že média podají veřejnosti objektiv-
ní informace.“
K věrohodnosti některých výpovědí
bychom se měli, vážení čtenáři, vrá-
tit. Chtěli bychom připomenout 
slova P. Baumruka, která poslal jako 
odpovědi na otázky do podzimních 
Přerovských Listů 2013. Na otázku 
číslo 3 pro zastupitele „Kolik hodin 
měsíčně věnujete svému působe-
ní v zastupitelstvu a  jak?“ v Přerov-
ských Listech v  září 2013 odpově-
děl: „V současné době se věnuji prá-
ci v  zastupitelstvu pasivně. Podle 
programu porad a  veřejných za-
sedání se rozhoduji, zda se zú-
častním zasedání. Porady kona-
né v dopoledních hodinách od 8:00 
jsou pro mne nedostupné. Projed-
návané problémy nejsou většinou 
takové povahy, aby bylo nutné 
trávit na schůzi čas.“

Přitom vodovod byl na předem 
zveřejněném programu zasedání 
zastupitelstva dne 27. března,  24. 
dubna, 22. května, 19. června, 11. 
září a např. v květnu to bylo i s po-
známkou „zpoždění v zahájení pro-
jektu“. Z jeho odpovědi v září jsme 
se tedy dozvěděli, proč ani na jed-
nom z  těchto zasedání pan Bau-
mruk nebyl. Kde tedy ten vodovod 
hájil v  minulém roce, zastupitelé 
nevědí. ■

Zaznělo v reportáži ČT  
24 dne 22. února 2014

Komentář z Přerova nad Labem

Kvůli Přerovu nad Labem se 
zastavila stavba vodovodu 
(nadpis textu) 

Obec výstavbu nezastavila, v roce 2013 vynaložila obrov-
ské úsilí pro zdárný průběh projektu a je zklamaná přístu-
pem Mikroregionu. 

Zatímco předchozí vedení obce vý-
stavbu podporovalo, současné sta-
rostce se projekt zdá příliš rizikový. 

Výstavbu podporuje i současné vedení obce a zastupitel-
stvo, ovšem transparentním způsobem, v souladu se zá-
kony a stanovami Mikroregionu Polabí a s péčí řádného 
hospodáře… viz usnesení z 16. 12. 2013 

Přerov nad Labem však projekt zdr-
žuje. 

Naopak, obec Přerov od března 2013 opakovaně vybí-
zela MP k aktivitě, spolupráci a vynaložila velké úsilí až 
do 12/2013. 

Starostka …. Zaslala pouze SMS:  
„S  ohledem na okolnosti nebude-
me v  tuto chvíli projekt vodovo-
du komentovat. Situace je složitá, 
a proto ji obec řeší spolu s odbor-
níky.“ 

SMS byla delší: „Dobry den, omlouvam se, ale musim 
dnesni schuzku zrusit. …………..… Po dohode s  nimi 
pripravime tiskovou konferenci v breznu. Nyni se muzete 
obratit pro informaci na policii – krajske reditelstvi nebo 
Nymburk“.
Navíc místostarostka obce odkázala již týden před repor-
táží L. Rosí na web obce (zápisy ze zasedání atd.).

Společný vodovod pro tři obce 
v Polabí za 140 milionů. 

Celkové náklady projektu jsou zatím kalkulovány na cca 
200 milionů korun, skutečné náklady jsou nejasné. 

Přerov nad Labem, odmítá zapla-
tit firmě, která zpracovávala žádost 
o grant. 

Obec  EPK nic nedluží! Závazek vůči firmě má MP - obec 
o placení jednala, mělo být součástí smlouvy k projektu, 
nyní čeká na výsledky vyšetřování.

Přerov dluží Mikroregionu Polabí, 
který celý projekt zaštiťuje, asi 800 
tisíc korun. Zaplatit zatím odmítá. 

Obec MP nic nedluží, MP žádal od obce 722 tisíc ko-
run (45% z faktury EPK), ale zároveň později nerozporo-
val, že by to mělo být méně.  Fakturu obci poslal MP do 
PnL až 7 měsíců po faktuře EPK, ale chybí k ní objednáv-
ka, smlouva apod. 

J. Havelka: „Důvěra mezi těmi ob-
cemi je neskutečně narušena…“ 

Důvěra obce PnL v  Mikroregion Polabí byla otřesena, 
obec vsadila v minulosti na špatnou kartu – nyní vystu-
puje z MP (viz usnesení z 12. 3. 2014) 

Bývalý starosta P. Baumruk dopl-
ňuje: „Na zastupitelstvu ten vodo-
vod hájím, jak to jde. Ovšem po-
každé jsem tam s  tímhle názorem 
jen sám.“

Ze 13 veřejných zasedání zastupitelstva obce PnL v  r. 
2013 se P. Baumruk účastnil pouze 1x v únoru, kdy se 
o  vodovodu nemluvilo.  (viz prezenční listina a  zápisy 
ze zasedání )

„…kdybychom po dobu těch de-
seti let obec neinformovali, ale ona 
byla účastna všech řízení,“ namítá 
předseda Mikroregionu Polabí 

V roce 2013 byla obec informována nedostatečně, často 
až po urgencích, a několikrát si obec ověřila, že je v pro-
jektu nejen málo informována, ale bezmocná. Před ro-
kem  2013 nebylo vše také ideální.

Starosta obce Semice je ze situace 
smutný: „Protože jsem slíbil lidem, 
že tady vodovod bude,…“ 

Zastupitelé obce PnL jsou také smutní, mj. z pasivního 
přístupu starosty Semic – proč pro dodržení slibu lidem 
udělal tak málo? 

„Výběrové řízení na zhotovitele 
stavby má zpoždění a ministerstvu 
už dochází trpělivost,…“ 

Starostka vyjadřovala znepokojení nad zpožděním již na 
jaře 2013, proto ještě více zintenzivnila zapojení obce do 
projektu a – obci došla trpělivost (až) v lednu 2014 také.
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Životní prostředí kolem nás

Irena Gregárková
Řada z Vás se ptá, proč se tolik kácí a nesází. Odpovědí je, kácí se 
v zimě a sází se na jaře.
V letošním roce bychom rádi zrevitalizovali část centra obce v ná-
vaznosti na budoucí položení vodovodního potrubí, tak abychom 
v následujících letech nerozkopali to, co jsme vybudovali. 
V současné době probíhají přípravy k realizaci části projektu Revita-
lizace centra obce, situace se komplikuje vzhledem k tomu, že Stře-
dočeský kraj, odbor dopravy, od kterého požadujeme rekonstrukci 
silnice (cca za 3 miliony korun), nezná stanovisko Bruselu k poskyt-
nutí dotace na rekonstrukce silnic v našem kraji. Stanovisko by nám 
mělo být sděleno v průběhu dubna. V  tu dobu však už musí být 
z naší strany připravena projektová dokumentace k výběru firmy. 
O rozsahu revitalizace se dozvíte buď na veřejných zasedáních, na 

obecním úřadě v úřední dny a nebo v příštím čísle Přerovských listů.
Dále zastupitelstvo obce rozhodlo rozšířit opravu Salvátorského 
rybníku. Bude se tedy opravovat nejen havarijní stav výpustí, ale 
i opevnění profilu hráze u silnice III. třídy. Oprava rybníku má za-
bezpečit funkčnost a zajistit bezpečnost užívání díla. Bude obnove-
na těsnící a stabilní funkce břehu a jeho opevnění.
Pokud se podaří získat veškeré doklady, které jsou nezbytné do 15. 
dubna 2014, bude podána žádost o dotaci na rekonstrukci rybníka 
na Ministerstvo životního prostředí z Operačního programu Život-
ní prostředí, prioritní osa 6, zlepšování stavu přírody a krajiny 6.4.
Velké poděkování patří našemu rodákovi panu Václavu Jírovi, který 
nám pomáhá se zpracováním žádosti o dotaci a předává nám mno-
ho dalších užitečných informací a rad v mnoha oblastech.

Zde byla vykácena jedna lípa, která prosychala a postrádala terminál. 
V projektu revitalizace centra obce je určena ke kácení. Namísto této lípy 
budou vysazeny dvě lípy.

a nyní k chystaným výsadbám:

Na tomto místě postupem času zmizely všechny stromy, které rostly 
v těsné blízkosti zdi u nemovitosti pana Vokouna. Některé stromy byly 
na žádost pana Vokouna vykáceny, jeden strom při náporu větru poško-
dil střechu stodoly. Nyní se zde nachází pouze jedna lípa v blízkosti ne-
movitosti pana Kotápiše.
Rozhodli jsme se toto místo upravit tak, aby zde mohly být vysázeny stro-
my a keře dle studie Revitalizace zámeckého parku. Před vlastní výsad-
bou bude nutno toto místo vyčistit od zbytku stavby a srovnat terén, z to-
hoto důvodu byly vykáceny i náletové dřeviny.
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Stála jsem před těžkým rozhodnutím nechat pokácet lípu, která zde rost-
la desítky let. Rozhodnutí jsem učinila na základě projektu Revitalizace 
centra obce, kde je tato lípa určena ke kácení společně s hrušněmi. Navíc 
jsem vyhověla stížnostem občanů kvůli špatnému průchodu tímto mís-
tem. Předem jsem informovala pana Homolu st., který sázel v minulosti 
hrušně. Budou zde vysázený dvě lípy srdčité s úzkou korunou dle projektu 
Revitalizace. Budou odfrézovány pařezy, tak aby se zde dala vysít tráva.

Zde došlo k odstranění náletových dřevin tak, aby se dal prostor pro růst 
perspektivních stromů a  novým výsadbám. Poděkování patří Václavu 
Červinkovi ml., který společně s panem Tomášem Peterou odpracovali na 
tomto místě řadu hodin. Patří jim poděkování.
Dále zde byla vykácena borovice v blízkosti bytovek. Borovice na obecním 
pozemku vysázeli Červinkovi s tím, že bude potřeba provádět postupnou 
probírku porostu, která bude probíhat i v příštích letech, tak aby borovice 
měly dostatek prostoru pro zdárný a perspektivní růst.
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Životní prostředí kolem nás

Zde bylo kácení přerušeno z  důvodu odporu některých občanů. Přesto 
bude nutné na podzim v této akci pokračovat, tak aby byl zprůchodněn 
obecní chodník a zamezilo se poškození povrchu chodníku a místní komu-
nikace kořenovým systémem jehličnanů. Většina dřevin bohužel není vhod-
ná do uliční zeleně s parametry ulice, které se to týká. Kácení bylo projed-
náno s paní Kodešovou, která tuto ulici vysázela a řadu let se o výsadby 
příkladně starala. O náhradní výsadbě se musíme poradit, především bude 
velmi pracné ji na toto místo vysázet.

Poděkování patří  
sboru dobrovolných hasičů  

za profesionální přístup ke kácení  
a ušetření nemalých  

finančních prostředků OÚ

Výzva občanům, kteří neplatí stočné
Vážení občané, v souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 119/2013 provádí obecní úřad ve spoluprá-
ci s provozovatelem obecní podtlakové kanalizace revizi producentů a množství vypouštěných odpad-
ních vod. Bylo již  identifikováno mnoho budov, kde počet nahlášených nebo skutečně žijících osob ne-
odpovídá počtu osob, za které se platí stočné. Doporučujeme občanům, aby si zkontrolovali a prověři-
li, jestli údaje ve smlouvě uzavřené s provozovatelem odpovídají realitě. Dáváme Vám tímto šanci do 10. 
dubna uvést informace do souladu dříve, než obdržíte oficiální dopis a začnou být vyvozovány důsledky.
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I v letošním roce se naplnil taneční sál U Kotápiše dětmi v rozličných maskách, k nepřehlédnutí byli dva vodníčci, kteří byli jak z pohádky, na-
vštívila nás i dívka z pravěku, byla tu i ochrana policie, pomoc lékaře, princové měli vskutku z čeho vybírat. Děti pobavili dva klauni, kteří měli 
připraven dvouhodinový program se soutěžemi a tancem. Postupně se některé děti proměnily pod rukama Zuzany Kratochvílové. Více foto-
grafií můžete shlédnout na webových stránkách obce. Akci finančně podpořil obecní úřad. Na další akce se těší Maminky Dětem, které pro 
Vás tuto akci připravily.
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Jaký bude osud zámku  
v Přerově nad Labem?

Dvoupatrová renesanční stavba v Přerově nad La-
bem je dlouhou dobu terčem pozornosti nejen 
médií, ale i  Středočeského kraje. Od roku 1982 
ho vlastnil Československý rozhlas, který ho zre-
konstruoval a využíval jako archiv pro své nahráv-
ky. Po roce 2006 se archiv přestěhoval do Prahy 
a Český rozhlas se pokusil zámku v následujících 
letech zbavit.
Přes snahu kraje a obce zachovat objekt ke kultur-
nímu využití se snažil stavbu prodat bývalému re-
daktoru Československé televize Martinu Švehlovi. 
K tomu pro odpor veřejnosti i řady autorit v letech 
2009 - 2012 nedošlo, Středočeský kraj projevil zá-
jem o zámek nejprve formou bezplatného převo-
du, poté i za úplatu – s prvotní vyjednávací cenou 
do 10 milionů.
Pak osud zámku zkomplikovaly soudní spory – 
o  zámek se totiž přihlásila Československá církev 
husitská. Soudní spor skončil až v  červnu 2013, 
kdy církev žalobu stáhla – Český rozhlas obnovil snahy o  prodej 
zámku a  s  nabídkovou cenou přes 19 milionů oslovil na podzim 
2013 kraj. Těsně před svolaným jednáním o zámku, které se mělo 
uskutečnit v sídle Středočeského kraje 21. ledna, však byla schůzka 
zrušena s tím, že církev opět požádala o vydání zámku v rámci cír-
kevních restitucí. Budoucnost zámku je tedy ve hvězdách.

Zeptali jsme se Zdeňka Štefka, radního pro kulturu a pa-
mátkovou péči Středočeského kraje, na původní zámě-
ry kraje.
Zámek je velmi zajímavou kulturní památkou a i přirozeným cent-
rem kultury Přerova nad Labem. Jeho nejvýznamnější majitel Lud-
vík Salvátor založil v jeho sousedství nejstarší etnografické muzeum 
v českých zemích – současný skanzen, který spadá pod naši příspěv-
kovou organizaci – pod Polabské muzeum. Ačkoliv starost o zámky 
a hrady by měla patřit do celostátní působnosti, je tedy dlouhodo-
bý zájem kraje o osud zámku pochopitelný. V roce 2009 byl mimo 
snahy kraje zámek od Českého rozhlasu koupit zpracován i koncept 
jeho využití – propojenost objektu se skanzenem by umožnila vytvo-
řit cennou expozici „V zámku a podzámčí“. Neměly chybět expozi-
ce věnované princi Salvátoru Toskánskému, výstava o vývoji sprá-
vy Polabí a další výstavy z depozitářů muzea. Zámek by poskytoval 
muzeu i určité další zázemí, konferenční a multifunkční sál, čehož 
by s přilehlými pozemky tradičně mohlo využívat i město, které jiný 
podobný objekt postrádá.   Atraktivita Přerova nad Labem a tedy 
i návštěvnost muzea i města by pak jistě šla nahoru.

Co tedy bránilo tehdy realizaci koupě?
Především cena – Český rozhlas požadoval necelých 20 milionů, 
kraj měl výchozí vyjednávací cenu 10 milionů, takže rozhlas zřejmě 
upřednostňoval movitějšího soukromníka. Nezapomínejte, že další 
podobnou částku by musel kraj do objektu ještě vložit a pak každo-
ročně nést náklady na provoz ve výši minimálně půl milionu korun. 
A pak samozřejmě ty soudní tahanice.

Vyvíjela se pozice kraje za nové krajské vlády?
Samozřejmě. Nová krajská vláda začala realizovat úsporná opat-
ření, aby kraj v době krize a určité rozestavěnosti řady projektů eko-
nomicky postavila na pevnou zem. Každá investice tak musela mít 

logické zdůvodnění a finanční krytí – nemohli jsme se opět příliš roz-
kročit. Při projednávání plánu investic na rok 2013 byl záměr ná-
kupu zámku v plánu ponechán, nicméně s předpokládaným plně-
ním v roce 2014. Opakovaně jsem v roce 2013 jednal i s představi-
teli města, pokoušeli jsme se dát dohromady koncepci využití zám-
ku a podklady pro případnou spolupráci s městem, aby celé nákla-
dy, a to nemyslím jen finanční, nenesl v případě koupě kraj. Po ofi-
ciálním oslovení kraje ze strany Českého rozhlasu jsme také nabídli 
schůzku, ke které ale z výše uvedených důvodů už nedošlo.

A kraj by po schůzce zámek skutečně koupil?
Na základě jednání s Českým rozhlasem bych předložil materiál do 
Rady kraje, která by o dalším postupu rozhodla. V aktuálním plá-
nu investic 2014 však již částka na nákup zámku nefiguruje (před-
pokládaná suma byla přesunuta do roku 2015) a také kupovat dal-
ší a další objekty s následnými nutnými investicemi a provozem není 
právě prioritou vedení kraje. Takže bych tomu moc naděje za sou-
časného stavu a aktuální cenové nabídky nedával. 
Situace v památkové péči není sice zrovna růžová, je podfinanco-
vána z celostátní i krajské úrovně, ale podobně je na tom i celková 
ekonomická situace země a kraje. Máme tu řadu žádostí nejen o re-
konstrukce kulturních památek (převis žádostí nad možnostmi v ak-
tuálním Fondu kultury a obnovy památek je 10:1!), ale i o převze-
tí celých objektů či o vznik nových příspěvkových organizací. Tak-
že ve zdůvodnění by muselo jednoznačně být, proč preferovat zrov-
na zámek v Přerově. Bezpochyby bych uváděl propojenost s přerov-
ským skanzenem, spolupráci a spolupodílnictví města i samotný his-
torický rozměr zámku.

Takže se nyní musí čekat, jak dopadnou restituce a pokud 
dobře, v jaké finanční kondici bude kraj a jaké bude mít 
tehdy priority… Co byste zámku přál?
Ať už bude jeho majitel nakonec kdokoliv, tak aby se nestal uzavře-
ným panským sídlem, ale aby sloužil veřejnosti, městu i  turistům, 
nabízel nejen muzejní expozice, ale byl i živým kulturním centrem 
regionu.

Děkuji panu radnímu Ing. Zdeňku Štefkovi za poskytnutý člá-
nek ke zveřejnění v Přerovských listech. Irena Greágáková ■
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Vánoční koncert  
v kostele sv. Vojtěcha

Lenka Širancová
Přestože příroda okolo nás nám jasně dává 
najevo, že zima už je dávno pryč, nedá mi 
to a musím se alespoň na skok vrátit k vá-
nočním svátkům. Dne 25. prosince jsme 
pořádali v kostele sv. Vojtěcha Vánoční kon-
cert. Navázali jsme tak na tradici, kterou tu 
založila před třemi lety Kateřina Višňovská. 
Letos jsme se rozhodli pojmout posezení 
u jesliček trochu jinak a zapojit do celé akce 
přerovské děti. 
Program koncertu byl rozdělen na dvě části 
– v první části děti předvedly své nadání v só-
lových skladbách a v druhé části se zpívaly 
tradiční české koledy.  Koncertem nás profe-
sionálně a s lehkostí provázel Ondřej Dovalil, 
který kromě moderování celé akce přednesl 
i vánoční báseň. Na klavír hrála Tereza Gre-
gárková, na housle Kristýna Kratochvílová, 
na akordeon Petr Kratochvíl, na kytaru Jan 
Kratochvíl, na flétnu Daniel Koscis a sóla zpí-
val Michal Gregárek. Na zpívání koled se při-
daly i další děti a s potěšením musím dodat, 
že zpívala i většina návštěvníků v lavicích. 
Atmosféra byla úžasná. Jistě k ní přispěla i ne-
čekaná návštěvnost. Kostelní lavice zdaleka 
nestačily a přesto, že se donášely židle z fary, 
i tak museli někteří návštěvníci stát. Na dob-
rovolném vstupném se vybralo 3010 ko-
run. 500 korun nás stál pronájem mikrofo-
nů od ZŠ Přerov n. Labem, 290 korun byly 

režijní náklady spojené s propagací koncer-
tu a 2 220 korun jsme odevzdali panu faráři 
jako příspěvek na zvelebení kostela. 
Na závěr článku bych chtěla moc poděkovat 
všem, kteří se na přípravě koncertu podíleli. 
Děkuji paní ředitelce ZŠ Hruškové za uvolně-
ní vystupujících dětí na generálku, díky paní 
učitelce Salačové za nacvičení koled (navá-
zali jsme tak na skladby, které děti nacvičily 
na školní jarmark), děkuji také paní učitelce 

Müllerové za účast a pomoc na generálce. 
Obrovský dík patří rodičům vystupujících 
dětí, kteří nám maximálně vyšli vstříc a ne-
jenže dohlédli na nacvičení skladeb, ale po-
starali se i o nástroje svých dětí. Moc děku-
ji všem účinkujícím dětem, které byly velice 
ochotné, a bylo mi ctí s nimi spolupracovat! 
Na úplný závěr děkuji Haně Veselé a Kateři-
ně Višňovské, které mi celou akci pomohly 
do detailu zorganizovat. ■

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:  
Evropa investuje do venkovských oblastí

INFORMACE O MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ „MAS Polabí, o.p.s.“

Nezisková organizace MAS Polabí, o.p.s. vznikla dne  31. ledna 2013 podáním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Opatření III. 4. 
1. Získávání dovedností animace a provádění. Impulsem pro vznik naší organizace byla podpora meziobecní spolupráce složená ze zástupců 
veřejného, soukromého a neziskového sektoru, jejímž cílem je především rozvoj jednotlivých venkovských regionů oblasti MAS Polabí, o.p.s.
MAS Polabí, o.p.s působí v oblasti Středočeského kraje, jejíž celková rozloha území je 12 388 ha, členy MAS jsou kromě svazků obcí Mirore-
gionu Polabí ( Milovice, Jiřice, Lysá nad Labem, Starý Vestec, Stará Lysá, Ostrá, Stratov, Přerov nad Labem, Semice), podnikatelské subjekty 
a nestátní neziskové organizace. V roce 2013 měla členská základna MAS celkem 29 členů, další členy však má přizvat i v tomto roce 2014. 

Cíle MAS:
•	 Koordinovat projekty a  produkty zaměřené na rozvoj regionu 

v souladu s přijatou integrovanou rozvojovou strategií území MAS
•	 Zajišťovat služby při administraci projektů k  rozvoji regionu ze-

jména shromažďování a posuzování projektů v iniciativách a pro-
gramech LEADER

•	 Podporovat péči o krajinu, sídla, kulturní a přírodní dědictví a ak-
tivní život obyvatel

•	 Dlouhodobě koncepčně a  udržitelně podporovat multifunkční 
zemědělství

•	 Rozvíjet lidské zdroje v regionu a podporovat zapojování lidí  do 
rozvojových procesů

•	 Vytvářet informační zázemí k rozvoji regionu, informovat o regio-
nu a vytvářet příznivý obraz regionu navenek

•	 Vyhledávat a kultivovat spolupráci s domácími i zahraničními sub-
jekty ve prospěch rozvoje regionu

•	 Hledat pro region komplexní řešení v oblasti služeb (zdravotnic-
kých, sociálních, komunálních i vzdělávacích) stejně jako ve všem 
co ovlivňuje kvalitu života

•	 Podporovat podnikání zejména malé a střední podniky a mikrore-
giony s cílem vytváření nových pracovních příležitostí

Mgr. Milada Čáslavková, koordinátorka  MAS Polabí, o.p.s. 
e-mail: milada.caslavkova@maspolabi.cz, Tel. 722 552 484
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Pozvánka na výstavu „JarO Na VSI“

(za školskou radu zpracovala 
Vratislava Tomášková)

Jan Vinduška
Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem s novým jarem 
otvírá své brány tradiční jarní výstavou letos už čtyřiadvacátou. Od 
soboty  21. března až do konce dubna budou ve všech sedmi chalu-
pách znázorněny různé staré zvyky a obyčeje, které po celé jaro pro-
vázely život venkovského lidu ve středním Polabí.
V první chalupě z Chvalovic začíná výstava masopustem, v němž se 
konala v některých vesnicích na Nymbursku zvláštní krajová zába-
va „šplochan“. Ke konci masopustu patřila zabíjačka a průvod sta-
rých maškar. Následující čtyřicetidenní předvelikonoční půst se šes-
ti postními nedělemi se připomíná v druhé chalupě z Draha. K Smr-
telné neděli patří dívčí zábava vynášení smrtky a chození s lítem po 
vsi. Košíkář v komoře už má napletenou zásobu pomlázek a hospo-
dyně v kuchyni peče jidáše a zadělává na mazance. Pašijovému týd-
nu a slavení velikonočních svátků v katolických rodinách (jichž byla 
na polabském venkově většina) je věnována „staročeská chalupa“. 
V parádní světnici se o velikonočním pondělí sešli sousedé k besedo-
vání a koledníci si přicházejí pro pomlázku.
Jarní výstava pokračuje v dolní části skanzenu, kde v chalupě z Dy-
mokur se o zdejší tradiční svatovojtěšské pouti švec se svou ženou 

chystají do kostela na 
velkou mši. V další cha-
lupě ze Střihova se při-
pomíná „filipojakub-
ská noc“ s  opatřeními 
proti zlé moci čaroděj-
nic a  mládež se chystá 
na první májovou ne-
děli s  veselým průvo-
dem po vesnici, káce-
ním májů a taneční zá-
bavou. V chalupě z Ko-
vanic rodina půjde na 
podvečerní nedělní májovou pobožnost, protože celý květen je za-
svěcený Panně Marii. Jarní čas ve zvykoslovném kalendáři našich 
předků končí tajuplnou nocí před svátkem sv. Jana Křtitele, kdy je 
nejvhodnější čas pro sbírání všelijakého koření a pro lidové léčení.
Při jarní výstavě jsou už zpřístupněny všechny stálé expozice ve skan-
zenu včetně školní třídy školy a školního kabinetu s ukázkami starých 
učebních pomůcek a učebnic. Ve velkém výstavním sále v bednár-
ně už bude otevřena rozsáhlá výstava o lidovém oděvu ve středních 
Čechách, nazvaná „Co slušelo našim prababičkám“. Sezónní výsta-
va je doplněna typickými ukázkami z bohaté kolekce lidového texti-
lu, uloženého ve vlastních muzejních sbírkách. 
V přísálí se po dobu jarní výstavy předvádí velká kolekce kraslic zdo-
bených starými technikami i nejrůznější kraslice, vytvářené moder-
ními a nezvyklými technikami. V chodbě u staré školy pokračuje jar-
ní výstava ukázkami dětských prací – kraslic a jarních dekorací, dopl-
něná starými dětskými hračkami. O víkendech po dobu konání vý-
stavy budou předváděny různé aktivity, spojené s jarním zvykoslo-
vím (zdobení vajec a perníčků, pletení pomlázek aj.). Další informa-
ce na www.polabskemuzeum.cz. ■

Školská rada vytvořila pro rodiče dětí míst-
ní ZŠ a MŠ dotazník, který měl zjistit spoko-
jenost se službami školní jídelny a vývařovny 
v Přerově nad Labem.  Žáci druhého stupně 
dotazník vyplňovali samostatně v rámci vy-
učování. Dotazník se rozdával v polovině lis-

topadu a respondenti v něm mohli vyjadřo-
vat své názory v celkem 13 otázkách. Zpět 
se vrátilo 117 vyplněných dotazníků, z toho 
26 jich donesli rodiče dětí z MŠ. 
Z našeho dotazníkového šetření vyplynulo, že 
spokojenost se školní jídelnou postupem času 
se u většiny dotázaných, u 48% nemění, 19% 
odpovědělo, že se zvyšuje, naopak 15% se vy-
jádřilo, že spokojenost spíše klesá.
Některé otázky byly jen „zaškrtávací“, rozdá-
valy se v nich známky. Kvalita uvařeného jíd-
la dostala nejčastěji 2 (34%), velikost porcí 
oproti tomu 1 (31%), pestrost a vhodnost jí-
delníčku pro děti hodnotila však většina do-
tázaných za 3 (30%). Zajímalo nás, kolik lidí 
by souhlasilo se zpestřením stravy (zelenina, 
ovoce, dezerty), pokud by se navýšila cena. 
Určitě ano zvolilo 42% respondentů, spíše 
ano 25%, spíše ne 15% určitě ne 18%. Co by 

byli rodiče ochotni za obědy připlatit? Nej-
častěji se objevovalo 5 -10 korun.
Řada otázek dávala prostor k vlastnímu vyjá-
dření názorů a připomínek.  Je vidět, že sko-
ro každý si myslí o  stravování něco jiného, 
každý je zvyklý na jiné vaření, má jiné stravo-
vací návyky. Námětů se sešlo opravdu dost 
a velmi pestrých. Diskutovalo se o množství 
podávané zeleniny a ovoce, někdo chce čas-
těji řízek, jiný ryby, děti obecně milují špage-
ty, ale vhodnější jsou luštěniny. Někdo po-
mazánky vítá, jiný by je do svačinek dětem 
v  MŠ vůbec nezařazoval. Více konkrétních 
názorů z  dotazníků najdete na webu ško-
ly, kde bude umístěna podrobnější zpráva 
o tomto dotazníkovém šetření.
Všem rodičům i žákům, kteří se dotazníkem 
zabývali a nad otázkami přemýšleli, bychom 
rádi touto cestou poděkovali. ■

Jaro na vsi - tradiční  
velikonoční výstava

Otevřeno 21. března - 30. dubna 2014 
denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin 

(poslední vstup doporučujeme v 16 hodin)
Vstupné 70,- Kč, snížené 35,- Kč,  

rodina 180,- Kč
Skupinové objednávky na telefonu:  

325 565 272 nebo 733 715 342 nebo  
e-mailem:  skanzen@polabskemuzeum.cz

Průzkum spokojenosti  
se školní jídelnou

Spokojenost s jídelnou celkově
(známky jako ve škole)
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Kozlíci – zahradníci

Hana Veselá

Udělat kozla zahradníkem umí kde kdo. My 
ale chceme víc. Proto jsme v roce 212 zalo-
žili zahradnický kroužek Kozlíci - zahradníci, 
který vedeme při ZŠ a MŠ v Přerově nad La-
bem. Snažíme se o to, aby se děti (5-10 let) 
naučily přistupovat k přírodě i k sobě samým 
šetrně a s úctou. To znamená, že naše dětí 
umí zahradničit ekologickým způsobem, 
chrání přírodu a navzájem si pomáhají. 
Jestli si myslíte, že v době kroužku jen bě-
háme po zahradě a mlátíme se motyčkami, 
jste na hlubokém omylu, protože naše prá-
ce je vidět! Například se staráme o  záhon 

růží před školou.  Možná si vzpomenete, 
jak nám vloni nově vysazené růže přerostly 
krásné vysoké afrikány, které vydržely na zá-
honu až do zámrazu! Taky pravidelně osazu-
jeme truhlíky na školních oknech. Na ty nám 
vloni přispěl obecní úřad a rostlinky věnova-
ly Školky Montano a Rodinná farma J. Krato-
chvíla. Všem moc děkujeme!
V  zimě vyrábíme lojové koule pro ptáčky 
a roznášíme slunečnici do krmítek. Plánuje-
me proměnu našeho koutku zahrady v dal-
ší sezóně. Všechny činnosti si zapisujeme do 
Zahradnických deníků, abychom je nezapo-

mněli. Od jara, díky podpoře ředitelky ško-
ly paní Hruškové, obhospodařujeme dva vy-
výšené záhony na školní zahradě. Sazenič-
ky bylinek a zeleniny si od února sami před-
pěstováváme ve školních dílnách a naši spo-
lužáci z ostatních tříd nám přes týden saze-
nice v dílnách zalévají. Přebytky sazenic raj-
čat, paprik a květin jsme vloni úspěšně pro-
dávali před skanzenem a za utržené peníze 
jsme pořídili další vybavení pro naši zahrad-
nickou práci. 
Na školní Vánoční jarmark jsme připravili 
pár drobností k prodeji rodičům. Třeťáci se 
svou paní učitelkou Müllerovou nás pak pře-
kvapili tím, že nám z výtěžku z jarmarku vě-
novali část peněz právě na nákup a výrobu 
zimního krmení pro ptáčky. 
Díky fantastické podpoře zástupkyně ředi-
telky, paní učitelky Vlasty Karáskové, rozši-
řujeme letos svou spolupráci se školou a vě-
říme, že z  toho budou mít radost všechny 
děti, nejen my. 
Srdečně vás zveme k našemu stánku, který 
pro vás rozbalíme 7. června o muzejní noci 
před skanzenem.
Články o našich středečních setkáních 
najdete na internetovém blogu s  ad-
resou: 
http://kozlici-zahradnici.blogspot.cz/
Zahradnický kroužek vedou: Hanka Veselá, 
Lenka Širancová, Monika Kotrbáčková. ■

Vladimír martínek,  
TJ Sokol Přerov nad Labem

V  sobotu 15. února se uskutečnil masopustní průvod, 
který byl již osmý v pořadí po obnovení této historic-
ké tradice v  roce 2007. Před osmou hodinou se zača-
li scházet účastníci průvodu v  restauraci Hospůdka na 
hřišti, kde pro ně bylo připraveno pohoštění. Postupně 
se doladily všechny kostýmy masek, dorazili muzikanti, 
na voze si přichystal občerstvení pan Píša se svojí hbi-
tou pomocnicí (převlečený pan Kolenský Jan), dozdobi-
ly se oba vozy a mohlo se vyrazit (pan Čepička za volan-
tem traktoru a pan M. Jarolím  jako kočí). Kolem devá-
té jsme se sešli ještě s několika maskami na plácku, udě-
lali společné foto a odstartovali. V průběhu průvodu se 
postupně přidávali další kolemjdoucí v maskách či bez 
nich a za doprovodu živé hudby a vydatného povzbuzo-
vání pana Josefa Milaniaka jsme prošli většinu ulic Pře-
rova. Mezi maskami nechyběl tradiční medvěd, který provedl větši-
nu místních hospodyň. Kolem čtvrté hodiny odpoledne byl průvod 
u konce a část masek se vrátila do Hospůdky na hřišti, kde byl ma-
sopustní průvod ukončen. Velké poděkování patří všem, kteří připra-

vili maskám velmi chutné pohoštění a přispěli drobnými do kasiček.
Organizátoři Masopustní ho průvodu tento rok dostali příslib fi-
nančního příspěvku od  MAS Polabí o.p.s.
Děkujeme všem zúčastněným. ■

masopustní průvod
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str. radek Fedaček, velitel mP Čelákovice
Vážení občané Přerova nad Labem, od ledna 
letošního roku zahájila Městská policie Čelá-
kovice (MP) svou činnost ve Vaší obci na zá-
kladě veřejnoprávní smlouvy, která byla od-
souhlasena zastupitelstvy obou stran, a  jistě 
i Vy jste si všimli, že k Vám dojíždíme. V tom-
to příspěvku bych Vám chtěl popsat, co vů-
bec MP ve vaší obci bude dělat a jaké činnos-
ti se věnuje.  
   Základní činností je preventivní hlídková 
činnost na frekventovaných místech a  mís-
tech, kde se zdržují závadové osoby. Tyto 
místa byla vybrána a konzultována s vedením 
Přerova nad Labem. Další místa si MP nachází 
průběžně sama, dle vlastního zjištění, a nebo 
ve spolupráci s Policií ČR, která nás informu-
je o  případných problémech, které řeší oni. 
Hlídka zpravidla trvá hodinu a  během ní se 
tato místa projdou. Tyto hlídky jsou jednou 
dvakrát denně na nepravidelné bázi. Časy hlí-
dek se také mění podle potřeby a vytipování 
vhodné doby. 

V rámci této činnosti se také zaměřuje občas 
na měření rychlosti na místech stanovených 
a odsouhlasených Dopravním inspektorátem 
Policie ČR Nymburk a  to zejména na průta-
hu obcí a v okolí školy. Další, na co budeme 
dohlížet, je čistota v okolí hnízd na separova-
ný odpad, zda tu někdo neodkládá volně od-
padky. Podobná činnost bude prováděna i po 
celé obci, zda někde nejsou zakládány černé 
skládky. 
   Také v Přerově nad Labem dohlížíme na do-
držování dopravních značek a předpisů. Ze-
jména se jedná o  přestupky zákazu vjezdů 
a špatného parkování na exponovaných mís-
tech jako je prostor před školou, u zahradnic-
tví a samozřejmě centrum obce v okolí skan-
zenu. Další, na co budeme dohlížet, je dodr-
žování zákazu nočního parkování nákladních 
vozidel v obci.
   Další činností, kterou se MP v Přerově nad 
Labem zaobírá, je odchyt toulavých zvířat, ze-
jména psů. Na odchyt jsou všichni strážníci 

MP Čelákovice vyškoleni a jsme plně pro tuto 
činnost vybaveni. 
  Na závěr mého příspěvku bych chtěl říct, 
že v Přerově nad Labem strážníci vykonáva-
jí službu rádi, protože občané jejich přítom-
nost ve většině případů kvitují. A pokud dojde 
na řešení nepříjemností, věříme, že bude po-
stačovat mírnější sankce a tyto povedou k ná-
pravě. 
   V případě, že byste chtěli dát nějaký pod-
nět, co by MP Čelákovice měla řešit u  Vás 
v obci, prosím obraťte se na pracovníky obec-
ního úřadu a tito nám dají vědět. Nebo se pří-
padně na nás obraťte sami, a my se pokusí-
me dohodnout s vedením obce způsob řeše-
ní. Urgentní záležitosti prosím i nadále řešte 
přes linku 158, neboť výjezdy na tísňovou lin-
ku nejsou provozně možné. Telefonní spoje-
ní na MP Čelákovice je 731 136 156 (hlídka 
MP), a nebo 326 929 150. Prosím respektuj-
te, že tato telefonní čísla usnadňují předávání 
podnětů, ne přivolání okamžité pomoci. ■

městská policie Čelákovice

Překlenul se další rok a přípravy 4. řádného ročníku folklorního festi-
valu Městečko open air jsou v plném proudu. Tentokráte s podtitulem 
„bez bariér“.  A jak podtitul festivalu napovídá, tento ročník bude bořit 
bariéry. The Tap Tap - hlavní host festivalu, kapela tělesně postižených 
studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu - nám předve-
dou, že i život s handicapem si lze vychutnat a mít radost např. z hud-
by. Kapela The Tap Tap byla založena v roce 1998 panem Šimonem 
Ornestem a vystupuje nejen na české scéně (např. festivaly Rock for Pe-
ople, Mezi ploty), ale také v zahraničí (v roce 2012 na LOH v Londý-
ně, dále např. v Moskvě, Madridu,…). V rámci letošního festivalu Měs-
tečko open air bez bariér bude také realizována výstava černého hu-
moru na téma handicapovaní, kterou s sebou přiveze právě kapela The 
Tap Tap. A vzhledem k hudebnímu zaměření této kapely budou boře-
ny i bariéry mezi hudebními žánry. O ten klasický folklórní program se 
letos postarají čtyři soubory. 
Nově se představí dětská muzika Kolíček z Prahy. Počátky souboru, kte-
rý vznikl při Základní umělecké škole v Praze Modřanech a jeho zakla-
datelkou je paní Božena Novotná, sahají do roku 1990. Poprvé sou-
bor Kolíček účinkoval na školních koncertech, později vystupoval např. 

v klášteře Emauzy, v Pálfyho paláci, účastnil se celostátních folklórních 
přehlídek a soutěží a absolvoval i celou řadu koncertních turné v zahra-
ničí. Repertoár Kolíčku není pevně spojen s žádným folklórním regio-
nem, ale je sestaven z moravských, slovenských, maďarských, rumun-
ských i cikánských lidových melodií a popěvků a také ze skladeb klasic-
kých a moderních, které z lidových písní vycházejí. 
Z Prahy přijede také soubor lidových písní a tanců Gaudeamus. Na čes-
ké scéně působí již od roku 1949. Jeho zřizovatelem je Vysoká škola 
ekonomická v Praze a jeho členy jsou studenti a absolventi VŠE a dal-
ších pražských vysokých škol. Soubor Gaudeamus se ve svých předsta-
veních snaží propojovat tradice se současností a oslovit tak i dnešního 
diváka nejen v České republice, ale také v dalších evropských zemích. 
Při svých cestách získal soubor Gaudeamus řadu ocenění. 
Svým vystoupením nás opět přijede potěšit dětský soubor Šáteček ze 
Semic. Tento dětský folklórní soubor založil v roce 1985 při Základní 
škole v Semicích pan Oldřich Kusovský a v nedávné době se k němu při-
družil Dům dětí a mládeže Nymburk. I tento soubor vystupuje nejen 
v České republice, ale i v zahraničí a jeho hlavním tématickým zaměře-
ním je folklór středního Polabí. A samozřejmě nemůže chybět domácí 
soubor a pořadatel festivalu Dykyta Přerov nad Labem.
Budeme se těšit na naše přátele, příznivce folklóru, ale také na nové 
tváře, které se přijedou podívat, pobavit se a vychutnat si pěkné ne-
dělní odpoledne v malebném prostředí Přerova nad Labem. Pro ná-
vštěvníky bude zajištěno sladké občerstvení a prodej drobných suve-
nýrů vyrobených chráněnými dílnami v našem okolí. Nebudou opo-

menuti ani ti nejmenší. Pro děti bude připra-
vena dílnička, ve které si budou moci vyzkou-
šet svou zručnost a trpělivost, a v nafukova-
cím hradu se budou moci do sytosti vydová-
dět ti, kteří jsou neustále plni energie. ■

Barbora Hejnáková
městečko open air bez bariér

15. června 2014 od 14:00
Srdečně zve a těší se na Vás soubor  

DYKYTA Přerov nad Labem

2020 2121



a zase tu je andersen,  
pomož kdož můžeš!

alena Bakošová

Stalo se již pěknou tradicí, že každoročně na jaře k nám do Přerova 
zavítá pan Andersen a spolu s ním i pohádková noc s knížkami. Že 
jde o akci zdařilou a oblíbenou, dokazuje stále stoupající počet dětí 
jak ze školy tak ze školky, které se jednotlivých ročníků účastní. Akce 
je pro děti lákavá hned z několika důvodů. Jednak jde o večer plný 
zábavných úkolů, které sice s knížkami a čtením souvisí, ale nikdo za 
ně nedostává známky do žákovské, a jednak je to dobrodružné a na-
konec se spí ve spacáku - i když ve škole. A usínání při poslechu pěk-
ných čtených pohádek a příběhů má také něco do sebe.
 Nám organizátorům to dělá velkou radost, ale zároveň nám to i pů-

sobí vrásky na čele. Akce to je totiž ryze dob-
rovolnicky organizovaná a  s  rostoucím po-
čtem dětských zájemců je potřeba také navý-
šit i počet nadšených dospělců, kteří pro děti 
během večera zajišťují zdárný průběh akce sa-
motné. Na nocování je pak také potřeba zajis-
tit dostatek dospělých a  to nejen kvůli střídá-
ní se při předčítání, ale i na následné nocová-
ní ve třídách. Přípravy letošního ročníku Noci 
s Andersenem, která bude 4. dubna, jsou v pl-
ném proudu, a proto si nezapomeňte datum 
do kalendáře pořádně zvýraznit. Na tento pá-
teční večer se již děti v Přerově nad Labem vel-
mi těší a vůbec jim nevadí, že jej stráví ve škole!
 Přestože tým organizátorů z řad maminek, ba-
biček i  paní učitelek funguje jako dobře na-
mazaný hodinový strojek, nebylo by vůbec na 
škodu, kdyby se našlo několik dalších nových 
dobrovolníků – a  nebráníme se ani tatínkům 
nebo dědečkům. Jde přeci o to, aby přerovské 

děti nejen četly, ale aby u toho zažily spoustu zábavy. Chcete-li nám 
pomoci a zapojit se jako spoluorganizátor nebo jen dohled pro no-
cování, neváhejte nás kontaktovat. Pokud neznáte některého z or-
ganizátorů osobně a nevíte kde a koho oslovit, nabízíme tyto mož-
nosti: paní Bakošová v knihovně, paní Gregárková na obecním úřa-
du, paní Tomášková ve školce či paní Hrušková a Milaňáková ve ško-
le.
Věříme, že i letošní ročník Noci s Andersenem, kdy hlavním hrdinou 
bude detektiv Vrťapka, bude zdařilý. Jak moc, to se určitě dozvíte od 
svých ratolestí, až jej absolvují. ■

alena Bakošová

Knihovna má za sebou první rok v novém prostoru. Určitě je to pro-
stor důstojný a příjemný a věříme, že to je jeden z významných dů-
vodů, proč se k nám čtenáři do knihovny vracejí. Vždy v lednu kaž-
dá knihovna předkládá statistický výkaz o své činnosti, ten odchá-
zí na Ministerstvo kultury. Také naše obecní knihovna takový vý-
kaz sestavuje, a když jsme porovnávali čísla za rok 2013 s těmi za 
rok 2012, měli jsme důvod k  radosti.  Důvodem radosti byla čís-
la dokládající zvýšení návštěvnosti, vyšší počty vypůjčených knih 
a  hlavně i  nárůst počtu dětských čtenářů. To je pro nás, dobro-
volné knihovnice, ten nejvíce hmatatelný důkaz, že naše činnost 
v knihovně má smysl.  Do knihovny chodí necelých 10% obyva-
tel Přerova nad Labem. Je to málo? Myslíme si, že ne. Je to do-
statečný počet? Rozhodně ne. Jak nalákat další čtenáře? Snažíme 
se. Knihovna spolupracuje se školou. Zkoušíme akce pro občany, 

které mají spojitost s  knihami. Avšak naše „papírová“ knihovna 
zde stojí v ostrém boji s knihami v tabletech, s texty v počítačích. 
Přerovská knihovna není jen jakási archivní police se starými kni-
hami. Naše knihovna má co nabídnout, jak ze svého dlouhodobě 
budovaného fondu, tak díky podpoře knihovny v Mladé Boleslavi. 
Díky ní nabízíme k výpůjčce i nové tituly různých žánrů a věříme, že 
si u nás dokáže vybrat každý. Jde jen o to, aby k nám do knihovny 
našel cestu a to doslova.  Abychom byli blíže i lidu modernímu – po-
čítačovému – má knihovna již svou e-mailovou adresu, kam můžete 
směřovat své dotazy na případné výpůjčky, požadavky na vyhledá-
ní titulů a nebo nám jen prostě napsat, co byste v knihovně uvítali 
a nebo i klidně důvod, proč k nám do knihovny nechodíte – zatím.
� ■

Mailová adresa do knihovny: knihovna.prerovnl@seznam.cz

Knihovna bilancuje…

Rok
Počet dospělých 

čtenářů
Počet dětských 

čtenářů
Počet vypůjčených titulů 

čtenáři

Počet knih 
zapůjčených z Mladé  

Boleslavy na rok

2013 58 17 1267 167

2102 45 8 903 145

2222 2323



Eva Cílková
Účast: 20 členů a 11 hostů
Program schůze
1. Zahájení valné hromady
2. Volba návrhové a revizní komise
3. Zpráva velitele
4. Zpráva starosty
5. Zpráva pokladníka o hospodaření SDH
6. Zpráva revizní komise
7. Návrh činnosti na rok 2014
8. Usnesení
9. Závěr
10. Diskuze

Schůzi zahájil starosta sboru Jakub Kadeřá-
vek. Přivítal všechny přítomné, zvláště pak 
starostku obce Přerova n/L paní Darinu Ko-
csisovou a  místostarostku paní Irenu Gre-
gárkovou, velitele okrsku pana Ladislava Ra-
dechovského, dále zástupce z  SDH Velen-
ka, SDH Kounice, SDH Chrást, SDH Vykáň 
a SDH Bříství.
Minutou ticha jsme vzpomněli na členy, kte-
ří se dnešního dne nedožili.
Do návrhové komise byli jednohlasně zvole-
ni A. Holanová, J. Koštíř a P. Veselý, do reviz-
ní komise J. Cílek, L. Koutský a M. Valenta.
Zprávu o činnosti SDH přednesl velitel sboru 
Tomáš Kratochvíl. 
Pohovořil o pracích v naší hasičské zbrojnici, 
kde dochází k postupné úpravě nástavby vo-
zidel pro lepší využití. 
I v roce 2013 se zásahová jednotka účastni-
la několika výjezdů. Na žádost operačního 
střediska vyjela jednotka na pomoc s odčer-
páváním vody ze zatopených sklepů do Po-
děbrad a na pomoc při odstraňování škod 
po povodních do obcí Budiměřice a Rašovi-
ce. Na žádost zastupitele obce Mochov vy-
jela jednotka odčerpávat vodu do zatopené-
ho domu v obci.
Zásahová jednotka se dále účastnila školení 
okrsku v Chrástu.
Jako každý rok jsme pořádali nebo se účast-
nili různých akcí v obci. Více pohovořil sta-
rosta SDH Jakub Kadeřávek.
Tradiční akcí je pálení čarodějnic. Dále jsme 
pořádali Posvícenskou zábavu a účastnili se 
mnoha brigád a  akcí obce (dožínky v pře-
rovském skanzenu, muzejní noc, …).
Hlavní událostí SDH pro rok 2013 byly červ-
nové oslavy 120. výročí založení sboru. Akce 
se vydařila na výbornou.
Zajímavostí a hlavním zpestřením oslav byl 
závod historických koňských stříkaček, kde 
se naše mužstvo umístilo na 1. místě, a slav-
nostní představení nově zrekonstruovaného 
historického automobilu PRAHA RN.

Naší tradiční zastávkou byla i Velenkiáda ve 
Velence, kde jsme po třetí obhájili vítězství 
se smíšeným družstvem.
V druhé polovině roku proběhla rekonstruk-
ce hasičské zbrojnice, která byla zakončena 
a oslavena členskou zabíjačkou. Starosta po-
děkoval především panu Luboši Svobodovi 
st. a Jaroslavu Vedralovi za pomoc při rekon-
strukci.
S hospodařením sboru za uplynulý rok nás 
seznámil pokladník Lukáš Holan.
Na začátku roku 2013 bylo z  loňského 
roku převedeno 16 217 korun. Během ce-
lého roku jsme měli různé příjmy díky bri-
gádám, pořádání kulturních akcí a v nepo-
slední řadě také díky sponzorským darům, 
celkem 97 995 korun. Výdaje na pořádání 
akcí spolu s ostatními náklady na chod SDH 
představovaly 92 721 korun. Na konci roku 
bylo v pokladně 21 491 korun.
Dále přednesl návrh obecního rozpočtu na 
rok 2014:

Záloha elektřiny 20 000 Kč
PHM 20 000 Kč
STK 5 000 Kč
Okna a dveře zbrojnice 30 000 Kč
Vrata garáží 160 000 Kč
Příslušenství pro práci  
s motorovou pilou 6 000 Kč
Údržba vozů 20 000 Kč
Vybavení společenské místnosti 18 000 Kč
Osvětlovací technika a příslušenství 10 000 Kč
Elektronářadí 6 000 Kč
Kredit svolávacího zařízení 2 000 Kč
Celkem 297 000 Kč
 
Zástupce revizní komise Jan Cílek přednesl 
zprávu revizní komise - vše bez závad.
Velitel SDH Tomáš Kratochvíl přednesl plán 
práce na rok 2014.

Hlavním cílem je účast na schůzích okrsku, 
okrskovém cvičení a  okrskových soutěžích. 
Dále pak výcvik a školení zásahové jednotky 
a výpomoc obci a jejím občanům.
Dále proběhlo poděkování a  předání daru 
dlouholetému členu panu Josefu Špitál-
skému za jeho celoživotní přínos pro SDH 
v Přerově n/L.
Výroční valná hromada SDH Přerov nad La-
bem po vyslechnutí zprávy velitele, zprá-
vy starosty, zprávy pokladníka o  hospoda-
ření SDH, zprávy revizní komise, plánu čin-
nosti na rok 2014 a diskuzi přijala následu-
jící usnesení:
Schvaluje:
a) zprávu o činnosti SDH a hospodaření SDH 
za daný rok
b) zprávu pokladníka SDH
c) plán činnosti na další rok

Ukládá:
výboru SDH
a) zabezpečit pravidelnou činnost SDH
b) zabezpečit účast představitelů SDH na 
okrskových aktivech a shromáždění OSH

všem členům SDH
a) aktivně se podílet na plnění jednotlivých 
úkolů stanovených v plánu činnosti na daný 
rok
b) účast na brigádách a hasičských akcích
c) účast na soutěžích dle možností členů 
družstva

Starosta za SDH poděkoval obecnímu zastu-
pitelstvu za podporu, Středočeskému kraji 
za poskytnuté dotace, všem členům, kteří se 
aktivně podíleli na činnosti v loňském roce, 
zejména při organizaci 120. výročí založení 
SDH, a také všem zástupcům SDH za dnešní 
účast. ■

Zápis z výroční valné hromady SdH 
Přerov nad Labem ze dne 1.2.20142222 2323



rybářské sdružení informuje

david Posselt
V  sobotu 15. března 2014 se konala výroční schůze Rybářského 
sdružení Přerov nad Labem.
Členové byli informováni o:  
•	 počtu slovených ryb z výlovu
•	 počtu ulovených ryb z tůní    
•	 majetku spolku
•	 financích - rozpočet, zůstatek
•	 plánu činnosti na rok 2014
•	 doplnění revizní komise
                                             
Revizní komisí byla provedena revize majetku a financí spolku.

Plán Rybářského sdružení na rok 2014
•	 výlov rybníka u zámku z důvodu planované rekonstrukce rybní-

ka, kterou připravuje obecní úřad
•	 sekáni porostů a trávy v okolí tůní
•	 zarybnění
•	 školení žáku
•	 čištění přítoku a odtoku rybníků
•	 dosazení uhynulých borovic na Babinec

Usnesení: 
•	 doplnění revizní komise, panem Kodešem Františkem
•	 schválení plánu na rok 2014
•	 schválení rozpočtu na 2014
•	 přijetí nového člena Dominika Bočka
� ■

Omluva starostky a místostarostky rybářům:
Vážení rybáři a členové rybářského sdružení,potěšilo nás pozvání rybářského sdružení na výroční schůzi, měli jsme upřím-
nou snahu přijít. Bohužel souběh několika nepříznivých událostí (mj. zdravotní důvody) zabránily naší účasti. Tímto se rybá-
řům a všem účastníkům schůze 15. března omlouváme. Věříme, že bude brzy další příležitost k setkání.

Darina Kocsisová, Irena Gregárková

Petra Lorenzova

Ačkoli se Číňané, stejně jako většina náro-
dů světa, řídí gregoriánským solárním kalen-
dářem, některé národní slavnosti odvozují 
od čínského lunárního kalendáře. Tak je to 
i s oslavou čínského nového roku. Tato slav-
nost připadá na určitý den v lednu nebo úno-
ru. Každý rok je ve znamení jednoho ze 12 zví-
řat čínského zvěrokruhu – myš, buvol, tygr, 

králík, drak, had, kůň, ovce, opice, kohout, 
pes a prase. Letošní rok je ve znamení koně 
a jeho heslem je, že štěstí přeje připraveným.  
Letošní čínský nový rok připadl na pá-
tek 31. ledna. Ve čtvrtek 30. led-
na dostávaly děti ve škole vysvědče-
ní a  tak jsme spojili obě tyto slavnosti. 
Stejně jako v  Číně proběhl v  základní ško-

le tento den ve znamení červené bar-
vy. Pro Číňany je to barva slavnostní, záři-
vá a věří, že nositeli přinese slunnou a svět-
lou budoucnost. Tento zvyk si děti připo-
mněly, když ráno volily oblečení v  červe-
né barvě. S  čínským novým rokem je dále 
spjato velké množství mandarinek, které 
mají přinášet úspěch, dlouhověkost a  štěs-
tí. Také ve škole děti posvačily mandarinky. 
Pak se dozvěděly ještě pár informací o tom, 
že v Číně se nesmí na nový rok uklízet, aby 
se spolu se špínou nevymetlo i  štěstí. Nože 
i nůžky by měly být schované, aby nemoh-
ly štěstí rozstříhat. Tyto informace mno-
hé z  nich předaly svým maminkám a  tak 
se v pátek 31. ledna  jen málokde uklízelo.
Na závěr oslavy si děti čínsky popřály šťast-
ný nový rok a vydaly se ven vypouštět čín-
ské lampiony štěstí. Na tyto lampiony byla 
napsána přání, která se splní, pokud se lam-
pion vznese. Některé třídy se rozhodly pro 
hromadné přání, jinde si napsal každý přání 
své vlastní. Všichni se ale moc těšili, jak dale-
ko právě jejich lampionek poletí. ■

Oslava čínského nového roku
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Co bychom měli vědět  
o školním stravování – 2. díl

Trápí vás bolesti zad, šíje, hlavy? Jste ve stresu? Nebo jen toužíte po chvíli příjemného odpočinku? 
Ráda vám s řešením vašeho problému pomohu. Nabízím zdravotní, sportovní a relaxační masáže 
(klasická, lomi-lomi, hot stones, těhotenská, masáž hlavy a kinesiotaping) v pohodlí vašeho domova 
nebo v relaxačním centru penzionu POLABÍ (dříve Bomber). Sleva pro více osob na stejné adrese, 
sleva na permanentku, prodej individuálních dárkových poukazů na masáže pro každou příležitost. 

NYNÍ NOVĚ MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ - účinná pomoc při detoxikaci 
 těla, otocích a snižování nadváhy. Zvýhodněné ceny na celou sérii ošetření.

Kontakt, dotazy a objednávky: Soňa Rovnaníková - masérské,  
rekondiční a regenerační služby, tel.: 608 313 006,  
www.masaze-sona-rovnanikova.webnode.cz,  
e-mail: sona.rovnanikova@seznam.cz.

V druhém vydání tohoto článku se chci vě-
novat dvěma nejčastějším připomínkám ro-
dičů a dětí.
Připomínka č. 3: Mému dítěti nevyhovu-
je, co dostává v jídelně k obědu.
Školní stravování je dotováno státem. Pro-
to je poměrně přesně určeno, jak by mělo 
složení školních obědů vypadat. Není to ale 
tak, že by se muselo vařit jen podle schvá-
lených receptur, nebo že by bylo zakázáno 
používat např. párky, nebo jinou uzeninu. 
Existují však jistá doporučení, která se musí 
alespoň částečně dodržovat. Každá školní jí-
delna si může vytvořit i svoje vlastní receptu-
ry, pokud bude dodržovat spotřebu vybra-
ných druhů potravin – spotřební koš1. Žád-
ná školní jídelna si nemůže dovolit ignoro-
vat spotřební koš1, neboť toto je cílem 
pravidelných kontrol. Proto nelze vždy brát 
ohled na individuální požadavky jednotli-
vých strávníků. Samozřejmě se však nebrá-
níme konstruktivním podnětům.
Připomínku typu více zeleninových salátů, 
více ovoce, méně ryb nebo luštěnin jsem 

slyšela již mnohokrát. Obecně však lze říci, 
že snížení spotřeby ryb nebo luštěnin (musí 
být do jídelníčku zařazeny minimálně dva-
krát do měsíce) by bylo pro jídelnu velmi 
problematické. V těchto komoditách se do-
držuje spotřební koš jen velmi problematic-
ky.
V  případě ovoce, zeleniny a  salátů je toto 
ovlivněno hlavně finančními prostředky vy-
branými od strávníků a  cenou dle ročního 
období. V  sezóně můžeme dětem dopřát 
ovoce a  zeleniny více, jelikož je cena více 
příznivá.  
Připomínka č. 4: Mé dítě dostává malé 
porce masa. 
Vyhláška 107/2005 předepisuje věkové sku-
piny strávníků a doporučené dávky masa.
Gramáž masa je vždy počítána v  syrovém 
stavu, viz níže uvedený přehled:

Dítě do 6 let:  50 g

6 – 11 let: 60 – 70 g

11 – 15 let: 70 – 80 g

15 – 18 let: 80 – 90 g

Dospělí: 80 – 90 g

Tepelnou úpravou masa se jeho hmotnost 
sníží, např. syrové hovězí maso - porce 100 
g má po tepelné úpravě 60 g. Někdy se por-
ce masa pro MŠ po tepelné úpravě můžou 
někomu zdát příliš malé.  Ale maso je vždy 
počítáno dle věkových skupin a doporuče-
ných gramáží. 
Při mimořádných příležitostech může ku-
chařka připravit porce pro všechny např. 90 
g, ale příště musí někde ušetřit (do rizota dá 
masa jenom 50 g). Pokud by školní jídelna 
podávala strávníkům větší porce masa čas-
těji, jistě by brzy překročila finanční limit na 
nákup potravin. A to si žádná jídelna nedo-
volí, protože má na nákup potravin jen pe-
níze vybrané od strávníků.
 
1. Spotřebním košem se rozumí měsíční spo-
třeba daných komodit např. maso, brambo-
ry, tuky, cukry, mléko, mléčné výrobky, luště-
niny, ryby atd.

Na školní zahradě si hrají děti ze školky, z družiny a ze školy. Prů-
běžně o hřiště pečujeme společnými silami se zahradnickým krouž-
kem a vybavujeme ho herními prvky.  Nechávali jsme branku ote-
vřenou, aby všechny děti měly možnost o víkendu či o prázdni-
nách přijít na zahradu a pohrát si. Proto nás velice mrzí, že jsou 
v Přerově tací, kteří nám chodí na školní hřiště ničit věci.  Zahradu 
nyní budeme zamykat, abychom zabránili dalším škodám. Obrá-
zek ilustruje nepochopitelný čin vandalů.

Yveta Hrušková
Vandalismus na školním hřišti

Petra Jírová, vedoucí ŠJ
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Zprávy ze školy

Ve škole jsme rozdali  
pololetní vysvědčení
Po Vánocích se nikomu do školy nechtě-
lo, ale vyprávět zážitky z  vánočních prázd-
nin a  pochlubit se ve třídě dárky od Ježíš-
ka bylo lákavé. Učitelé úspěšně pokračují ve 
svém dalším vzdělávání. Ve školce se letos 
paní učitelky zúčastňují vzdělávání pro ma-
teřinky Středočeského kraje, které je finan-
cováno z  EU a  je pro nás zdarma. Ve ško-
le si méně zkušení učitelé zvyšují kvalifika-
ci na VŠ  a ti více zkušení si doplňují odbor-
nost. Nadále aktivně realizujeme tři projek-
ty. O nich se dočtete v dalším článku. V po-
lovině ledna však šlo do tuhého, blížilo se 
pololetní vysvědčení. Pro starší žáky je ten-
to dokument důležitý pro přijetí na střední 
školu a pro prvňáčky je to první vysvědče-
ní v  životě. Koncem ledna za odměnu jela 
první třída se školkou do divadla do Podě-
brad na Staré pověsti české, které byly při-
způsobené věku dětí.  Přečtěte si, co se od 
Vánoc do konce února událo u nás ve škole:

Yveta Hrušková

Prvňáčci v lednu a v únoru
V  lednu jsme se v  prvouce učili o  správ-
né výživě a  umíme sestavit zdravý jídel-
níček. Také jsme se dočkali prvního sně-
hu! Na školním hřišti jsme vyzkoušeli, jak 
se z  něho staví sněhuláci. Koncem led-
na jsme jeli s  našimi kamarády z  mateř-
ské školy do divadla v Poděbradech. Nejvíc 
jsme se ale těšili na první vysvědčení. Na-
učili jsme se pěknou básničku: „Vysvědčení 
už je tu, nemá žádnou závadu. Všem se ho-
nem pochlubíme a známky jim oznámíme“.

Alena Kolenská

anglická olympiáda
Jak jistě víte, naše škola drží krok se součas-
ným děním ve světě. A protože do Soči je to 
daleko, zúčastnili jsme se v těchto dnech ales-

poň olympiády anglické. Školní kolo olympiá-
dy proběhlo 27. – 29. ledna. Žáci byli rozděle-
ni do dvou kategorií: I.A - šestá a sedmá třída, 
II.A  - osmá a devátá třída. První část byl po-
slech. Poslech byl povinný pro všechny žáky 
na druhém stupni. Kategorie I.A měla poslech 
na úrovni A1, kategorie II.A na úrovni A2. Stu-
denti se s poslechem vypořádali vcelku dobře 
a v každé kategorii postoupilo šest nejlepších 
k ústní části. Ústní část tvořilo představení a sa-
mostatná promluva na vylosované téma. Žáky 
posuzovala odborná komise, která nakonec 
vybrala dva vítěze. Komisi tvořily učitelky vyu-
čující angličtinu na druhém stupni - Lada Ma-
jdlochová, Jitka Milaniaková a Eva Žemberová. 
Konečné výsledky školního kola anglické 
olympiády:

Kategorie I.A:
1. David Martínek, 2. Petr Kratochvíl,  
3. Barbora Marková
Kategorie II.A:
1. Lukáš Milaniak, 2. Tomáš Martínek,  
3. Honza Kratochvíl
Vítězové  z  každé kategorie  potom repre-
zentovali naši školu v  okresním kole, které 
proběhlo 12. února 2014 v DDM Symfonie 
v  Poděbradech. Okresní kolo mělo stejnou 
strukturu jako kolo školní. Děti nejprve ab-
solvovaly poslech a potom ústní část. V ko-
misi zasedla i rodilá mluvčí, což považuji za 
velký přínos celé soutěže. Naši zástupci nám 
ostudu neudělali, Lukáš Milaniak se umístil 
na 6. místě a David Martínek na 9. místě.

E. Žemberová

Zápis do 1. třídy
K zápisu se dostavilo 30 budoucích prvňáč-
ků. Děti byly šikovné, což je výsledek Vaší 
rodičovské výchovy a  výchovně vzděláva-
cí činnosti v mateřské škole. Děti úkoly pl-
nily s  rozvahou a  pečlivostí a  domů si od-
nesly plnou tašku dárečků. Fotografie si mů-

žete prohlédnout ve 
fotogalerii na we-
bových stránkách 
školy www.skolap-
rerovnl.cz. Rodiče 
dětí si mohou vý-
sledky zápisu přečíst 
na webových strán-
kách nebo u hlavní-
ho vchodu do ZŠ. 
Rozhodnutí si mo-
hou vyzvedávat od 
5. března ve škol-
ce. Poděkování pa-
tří paní učitelce Sa-

lačové, Müllerové, Kolenské, které byly pří-
tomny u  zápisu, paní učitelce Žembero-
vé, Malínské s  žáky  a  vychovatelkám a dě-
tem v  družině, které  vyrobily dárečky, žá-
kům 9. třídy a  panu školníkovi za orga-
nizační pomoc. Na poradě zastupitelstva 
jsme projednali, že od 1. září  se budou na 
naší škole otvírat dvě první třídy po 15 žá-
cích. Vzhledem k nižšímu počtu dětí bude-
me rádi, když se přihlásí ještě několik dalších 
budoucích prvňáčků, abychom třídu napl-
nili do stanoveného nejnižšího počtu na tří-
du, což je 17 žáků. Vyvěsili jsme pro rodiče 
letáky na nábor dětí z okolí, kteří se mohou 
přihlásit na tel. 325565280, 737010524 
nebo elektronicky na zs.y.hruskova@se-
znam.cz nebo zakladni.skola@prerovnl.cz.

Yveta Hrušková

masopust očima žáka 4. třídy
V 8 hodin ráno se připravuji na masopust-
ní průvod a někdo náhle zazvoní. Před vra-
ty stojí Viktor s  Mirkem. Já jsem jim   řekl, 
že půjdu na průvod až v 9 hodin, tak klu-
ci se rozhodli, že zatím půjdou pro Jirku. V 9 
hodin opět někdo zvoní, tak jdu opět ote-
vřít a tam stojí můj spolužák Kristián se se-
strou. Šli jsme se převléknout a v 9.10 jsme 
dobíhali   průvod já s  Kristiánem, Mirkem, 
Viktorem a  Jirkou. Bylo tam cca 30 masek. 
Ve 12 hodin jsme já a  Kristián měli hlad, 
tak jsme šli k  mojí babičce na oběd. Byli 
jsme tam cca 2 hodiny a ve 14 hodin jsme 
opět dobíhali průvod. Když jsme dorazili do 
průvodu, doběhl nás i  Michal. Tak jsme si 
povídali a  také jsem si vyzkoušel jízdu 
na skateboardu, který měl Michal s  se-
bou. Asi v  16 hodin nás už bolely nohy, 
tak jsme šli zase k  mojí babičce. Tam 
jsme si vyráběli věci z  papíru a  hráli si. 
Asi v  19.15 hodin si pro Kristiána přije-
la máma a to je konec masopustní zábavy.

Pavel Brož

Soutěž v recitaci
V úterý 18. února se konal již 3. ročník soutě-
že v recitaci. Přihlásilo se 11 zájemců. V den 
soutěže některé děti onemocněly, i  přesto 
se v odpoledních hodinách do školy vydaly, 
aby své recitační umění předvedly. Počáteč-
ní tréma brzy pominula a účinkujícím se vy-
stoupení vydařila. Zde jsou výsledky:

I. kategorie (2. - 3.tř.): 1. místo Rozá-
lie Franke, 2.místo Veronika Mlchová, Karel 
Rovnaník, Justýna Zagorová, 3.místo David 
Fiala, Filip Mohaupt, Leoš Rozlivek
II.kategorie (4. - 6.tř.) :1.místo Michal Au
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Gregárek, 2.místo Daniel Kocsis, 3.místo Te-
reza Mlchová
Jmenovaným  blahopřejeme  a  těšíme se 
na 4. ročník. Starší žáci se mohou účastnit 
i  okresního kola, které se bude konat 26. 
března. Věříme, že se rádi zúčastní. 

Štěpánka Vyskočilová

divadelní únor v družině
Jak to bylo s  Jeníčkem a Mařen-
kou v zimě? A jak chytrý pocest-
ný Matěj vyzrál na čerta? V úno-
ru jsme pozvali děti z  mateřské 
školy na představení „Sněžibá-
ba a čert aneb Dvě zimní pohád-
ky“. Společně jsme se po-
dívali na dva loutkové pří-
běhy divadla Harmonika. 
Zazpívali jsme si písnič-
ky, vyzkoušeli si roli her-
ce a užili si spoustu legra-

ce a pohody. Velmi nás potěšilo, že 
se setkala většina sourozenců ze ško-
ly a školky a mohli tak společně prožít 
příjemné odpoledne.
A na co se můžeme těšit na jaře? Pro 
děti plánujeme sportovní odpoledne 
v lanovém centru Proud v Praze Vy-

sočanech. Program „Ostrov trosečníka Sel-
kirka“ je motivován skutečným příběhem 
trosečníka Selkirka, který byl předlohou pro 
knihu Robinson Crusoe. Cílem je, aby děti 
zažily dobrodružství, naučily se spolupráci 
a užily si společně příjemnou atmosféru.

Lada Majdlochová

Setkání  s panem aloisem Jiráskem
Každý měsíc k nám do školky zavítají herci s divadelním představe-
ním.  Chtěli jsme se ale společně podívat do kamenného divadla, 
a  tak jsme navštívili divadlo v Poděbradech.  Vybrali jsme si Staré 
pověsti české. Na představení jsme se dlouho těšili a předem jsme si 
pověsti společně četli při poledním odpočinku. Uvítala nás paní Ji-
rásková (herečka Eva Hrušková), která nás připravila na setkání se 
svým manželem Aloisem Jiráskem (herec Jan Přeučil), autorem Sta-

rých pověstí českých. Na jevišti se odvíjely příběhy praotce Čecha, 
kněžny Libuše, Bivoje, Ctirada a Šárky, a to v podobě krásných dře-
věných loutek.  Nebyli jsme pouhými posluchači, jak to v divadle 
bývá, ale společně s herci jsme si mohli zazpívat písničky, které do-
provázely děj pověstí, a tak jsme si i s pohybovým doprovodem za-
zpívali o  hoře Říp nebo písničku „Libuši to sluší“. Před odjezdem 
jsme ještě zamávali králi Jiřímu a plní zážitků a dojmů jsme se vrace-
li do školky a plánovali, kam pojedeme příště.

mŠ informuje

Přehled realizovaných projektů

1/ Grant  - „Učíme se od přírody“ 
(v hodnotě  790 773 korun)
V  roce 2011- 2013 získala škola výše uve-
dený grant. Pořídilo se následující vybave-
ní školy a akce: dalekohled, kapesní mikro-
skopy, lupy, mikroskop s napojením na PC, 
fotoaparáty, videokamera, GPS, krokomě-
ry, stopky, pásma, meteorologická budka, 
meteostanice,  notebook, nástěnná skříň-
ka, sady nádob na tříděný odpad, lis na PET 
lahve, venkovní nábytek,  infotabule - vybu-
dování celé naučné stezky, mapy Přerova, 
exkurze žáků a další.

2/ Grant – „Comeni-
us“ (v hodnotě  357 977 
korun)
V  roce 2012 – 2014, 
slouží k vycestování žáků 
a učitelů do jiných zemí 

Evropy a poznávání systému školství v hosti-
telských zemích. Grant stále probíhá. 

3/ Grant – „Peníze EU“ (v  hodnotě 
659 664 korun)
Probíhá v letech  2012 - 2014, slouží k vybave-
ní školy učebními pomůckami, výjezd dětí do 
Anglie, výroba pracovních listů. V letech 2012 - 
2013 byly již pořízeny pro anglický jazyk učeb-
nice a studijní materiály. Pro chemii učební ma-
teriály, dále semináře pro učitele dle odbornos-
ti, výjezd pro žáky ZŠ, sada učebnic pro příro-
dopis na 2. stupni. Grant ještě probíhá.

4/ Grant „Přírodní vědy spoluprací 
a  rozvojem manuálních dovedností“ 
(v  celkové hodnotě 2 700 000 korun), je-
hož jsme partnerem se ZŠ a MŠ G.A.Lindne-
ra Rožďalovice, pro naši školu jsou určeny fi-
nanční prostředky v hodnotě 1 350 000 ko-
run. Realizujeme od 1. dubna 2013 do 1. 
dubna 2015. Naše škola pořídila k dnešní-
mu dni pomůcky pro výuku fyziky, zeměpi-
su a přírodopisu, dále nářadí a materiál do 
školní dílny pro žáky, notebook, datapro-
jektor, multifunkční zařízení, fotoaparát pro 
učitele. Grant končí v roce 2015.

Celkem 4 projekty – přínos pro ško-
lu vlastním přičiněním v  hodnotě 
3  158  414 korun. V  současné době 
máme podané další tři projekty a če-
káme na jejich výsledek.

Yveta Hrušková

Ivona Ptáčková 
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Yveta Hrušková

V. Karásková

Za aktivní činnost v oblasti environmentální 
výchovy od roku 2011-2013 získala na léta 
2014-2016 Základní škola a mateřská ško-
la Přerov nad Labem titul  „Škola udržitel-
ného rozvoje Středočeského kraje  2.stup-

ně“. K  titulu nám nejví-
ce pomohl projekt „Učí-
me se od přírody“, kde 
žáci svépomocí vybudo-

vali  naučnou  přírodovědnou stezku Přero-
vem. Dále spolupráce se sdružením Tereza 
v Praze, kde se žáci účastnili besed zaměře-
ných na ekologii a spolupráce s Globe, kam 
se posílají výsledky meteorologického mě-

ření. Pozadu nezůstala ani školka, která je 
rovněž environmentálně zaměřená a získa-
la certifikát „Školka blízká přírodě“ a  další 
ekologické projekty včetně třídění odpadů. 
Jsme rádi, že koncepce školy a cesta, na kte-
rou jsme se vydali, se vyplatila. Děkuji za-
městnancům a žákům za aktivní spoluprá-
ci a věřím, že za 2 roky titul obhájíme znovu 
a povýšíme o další stupeň.                              

Vážení rodiče, milí příznivci školy, podle sli-
bu Vám přinášíme další informace o  plnění 
cílů projektu, na němž se se žáky naší školy 
partnersky podílíme. Zvláště děti na I. stup-
ni si užívají při výuce pracovních činnos-
tí nové nářadí ve školní dílně. Tvoří výrob-
ky převážně ze dřeva, které je pro ně zvlád-
nutelnější než kovový materiál. Udělaly dár-
ky na vánoční jarmark, mnoho práce jim 
dalo malé broukoviště; nyní pracují napří-
klad na dřevěném panáčkovi. Žáci II. stup-
ně na přírodovědném semináři vykouzlili po-
mocí vrtáků a nebozezů z pařezů velké brou-
koviště a  instalovali obě na školní zahradu 

na zimu pro hmyz. V  hodinách tvo-
řivého učení jsme společně se žáky 
a  žákyněmi 8. a 9. ročníku připravili 
podklady k návrhu úpravy části škol-
ní zahrady, kterou chceme zkulturnit.
V  polovině března pojede za fi-

nance grantu celý druhý stupeň do Liber-
ce. Žáci navštíví IQ park, kde vedle stá-
lé expozice navštíví vzdělávací po-
řad plný fyzikálních pokusů. Žákům 
z  rozpočtu projektu hradíme dopra-
vu, vstupné i  objednaný program.
Vyučující pokračují v  přípravě náplní 
hodin tvořivého učení, žáci pracují sa-
mostatně nebo ve skupinách, plní zají-
mavé netradiční úkoly. Nadstandardní 
materiál, který na některé hodiny po-
třebujeme, opět hradíme vyučujícím 
i  dětem z  rozpočtu projektu. Všichni 
žáci mají desky na svá portfolia, kam 

si zakládají výsledky své práce; můžete je vi-
dět na třídních schůzkách nebo na konzul-
tacích. Do konce školního roku budeme ješ-
tě absolvovat se žáky 6. až 9. ročníku dvou-
denní exkurzi do Liberce – botanická a zoolo-
gická zahrada s programem i zeměpisnou vy-
cházku na Ještěd. V září se Vám pochlubíme 
s  našimi pracemi, které v  Liberci vzniknou.

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

Projekt:  Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0023, ZŠ a mŠ G.a. Lindnera rožďalovice
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