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2014

… a že je Přerov vesničkou zahradníků a zemědělců, dokazuje úspěch dětského kroužku  
„Kozlíci -  zahradníci“, který svým vtipným stánkem na nádvoří zámku zpestřil letošní  
Dožínkové slavnosti. FOTO: Yveta Hrušková

… o týden později se už neslavilo, u zahradničení jsme ale zůstali. Obec uspořádala brigádu. 
Sázely se stromky a růže, které jsou součástí revitalizace centra obce. I tentokrát přiložily ruku 
k dílu hlavní představitelky radnice. FOTO: Tomáš Gregárek
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Úvodní slovo starostky

Vážení občané, milí čtenáři,
dostává se Vám do ruky další číslo Listů, tentokrát předvolebně 

laděno. V tomto roce se jedná o třetí číslo, celkově osmé vydání od 
jejich vzniku na konci roku 2012, možná je poslední. Ano, i o tom, 
jestli a v jaké podobě bude pokračovat tento čtvrtletník, jestli bu-
dou dostávat občané dál zprávy do svých mobilů (MOBISYS, SMS), 
rozhodnou občané v blížících se komunálních volbách. Samozřej-
mě se ve volbách do obecního zastupitelstva rozhoduje kvůli mno-
hem důležitějším věcem, ale informovanost, otevřenost, transpa-
rentnost a  komunikace zcela jistě patří k dobrým zásadám práce 
zastupitelů a obecního úřadu. Toto úvodní slovo je zároveň i slo-
vo závěrečné na konci volebního období, dovolím si ho tedy ten-
tokrát trochu delší.

Protože se jedná o předvolební vydání, je nejvíce prostoru vě-
nováno těm, kteří končí, a těm, kteří chtějí začít nebo pokračovat. 
Kromě toho máme pro Vás také mnoho dobrých zpráv z poslední-
ho období o tom, co se podařilo vyřešit a realizovat. Naše obec se 
může pochlubit projekty, které jsou velmi úspěšné a vycházejí pou-
ze z místních nápadů a domácích řešení - o dalším ročníku vyda-
řených Dožínkových slavností v zámku a podzámčí se mluví v širo-
kém okolí a nad mimořádným výsledkem v třídění odpadů žasnou 
i odborníci. O předání našich zkušeností v této oblasti již požáda-
li z Místní akční skupiny (MAS) Střední Polabí (Brandýs n. L. - Če-
lákovice), kam se naše obec nedávno přihlásila a dostala pro další 
dotační období, i z projektu mezi obecní spolupráce (MOS) z Lysé 
nad Labem. 

Od prázdnin asi všichni bedlivě sledovali, jak se budují nové 
chodníky, kde budou stát nové sloupy veřejného osvětlení, jak se 
mění dešťová kanalizace, jak zeje prázdnotou rybník, jak se buduje 
kamenná hráz, jak obcí projíždí spoustu nezvyklé techniky, jak jsou 
na několika místech uloženy hromady stavebního materiálu. Stav-
by nebyly a nejsou jednoduché a bylo při nich co řešit každý den 
jak v terénu, tak na úřadě. Takové velké změny se ovšem bez úsilí 
úřadu a trpělivosti všech zúčastněných neobejdou, výsledek určitě 
mnohé potěší. Přínosem jsou určitě také i menší nebo neviditelné 

změny - úpravna vody ve škole měnící vodu ze studny na pitnou, 
přesunutý stojan na Ekovodu s  lepší dopravní dostupností, v bu-
doucnu snad i perlivou vodou.

Ať už volby dopadnou jakkoliv, bude to pro mne osobně zna-
menat přínos, ukončení nelehkého období. Přestože měly posled-
ní čtyři roky mnoho stinných stránek, nelituji toho, že jsem byla za-
stupitelkou a starostkou. Jsem hrdá na to, čeho se v obci podařilo 
za dva roky dosáhnout, a velice mě těší pozitivní ohlasy obyvatel. 
Nesnažila jsem se dělat líbivou politiku, abych byla za každou cenu 
znovu zvolena, nechtěla jsem bezhlavě slibovat splnění neoprávně-
ných požadavků. Snažila jsem se hospodárně zacházet s obecním 
rozpočtem i majetkem, otevřeně informovat, bojovala jsem za zá-
jmy, rozvoj a budoucnost obce, i když mi mnozí z obce a okolí há-
zeli klacky pod nohy. Nesnížila jsem se přitom k podobným prak-
tikám, a to přivítalo překvapivé množství lidí. Děkuji všem, kte-
ří mi v práci pomáhali, i těm, kteří mě podporovali svou 
přízní.  

Přeji příštím zastupitelům i všem obyvatelům naší obce šťastné 
a úspěšné další roky! ■

Vážení občané, milí čtenáři,
V  roce 2006 jsem začínala jako nezku-

šená redaktorka po založení Přerovského 
zpravodaje panem Vilgusem. S při-
bývajícími zkušenostmi jsem přijala 
funkci šéfredaktorky nově vzniklých 
Přerovských listů, které jsme za-
ložili v  roce 2012. Celkově vyšlo již 
28 čísel přerovských občasníků. Sle-
dují dění v  obci a  snažím se Vám 
v  nich přinášet aktuální a  pravdivé 
informace o dění v naší obci. Mám 
radost z  každé aktivity, která vede 
ke zlepšení života v obci, jsem hrdá 
na každého, kdo přispívá k dobrému 

jménu obce. Vítám každý příspěvek, kritické 
nevyjímaje, nikdy jsem nezměnila jejich ob-
sah. Již několik let Vás vyzýváme k zasílání 

Vašich příspěvků, většina jmen responden-
tů však zůstává stejná. Touto cestou děkuji 
všem, kteří si našli čas a psali. Děkuji i auto-
rům všech fotoreportáží. 

Přeji si, aby se i v dalším volebním obdo-
bí našlo dost respondentů a přerovský ob-
časník mohl pokračovat, aby i nadále prav-
divě informoval o dění v obci, aby nadále 
byl součástí našeho denního života, našich 
kronik a pramenem informací pro naše po-
tomky, jak jsme žili a  jak se naše obec vy-
víjela.

Přeji sobě i Vám klidnější a přátelštější at-
mosféru v obci… na ní se musíme podílet 
my všichni. ■

darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce v období listopad 2012 - říjen 2014

Slovo šéfredaktorky  
Přerovských listů 

Irena Gregárková,  
šéfredaktorka  
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Nové zdravotní středisko bylo slavnostně otevřeno ve středu 20. června. Zúčastnili se naši občané, 

zastupitelé obce, starostové Semic a Bříství a také Jan Mýl a Klára Franková, zástupci Regionálního 

operačního programu Střední Čechy, jehož prostřednictvím jsme získali na rekonstrukci střediska 

dotaci.  Původní budovu zdravotního střediska, starou 120 let, jsme od základů rekonstruovali a naše 

obec má nyní důstojné prostory pro zdravotní péči.

Přerovským hasičům začala soutěžní sezóna v požárním útoku slibně. Na květnovém  “Prvním sání” 

ve Všechlapech i za nepřízně počasí ženy s novými posilami vyhrály a muži skončili druzí.  V půlce 

června na okrskové soutěži v Chrástu se skóre otočilo, putovní pohár si odvezli muži a ženy obhájily 

druhé místo.
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obec Přerov nad Labem
Zdarma
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2013

První sobotu v únoru prošel naší obcí již tradiční masopustní průvod. Ještě koncem 

ledna by se musel brodit sněhem a rozbředlou silnicí. Bílá pokrývka ale zmizela a le-

tošní ročník byl na suchu. O suchu ovšem nebyly masky, které u každého domu, kde 

jim otevřeli, dostaly nějakou tu slivovičku či rum, kterými zapíjely dobroty připravené 

hospodyňkami. Masek bylo v tomto roce o něco méně, ale klasika jako medvěd s med-

vědářem nebo klauni nechyběla. 

FOTO: Luboš Balík

I v letošním roce se v Hostinci U Skanzenu konala masopustní zábava pořádaná přerovským 

Sokolem. Oproti minulým ročníkům se sešlo o něco méně masek i návštěvníků. To ovšem 

nebylo problémem a osazenstvo se bavilo vesele až do ranních hodin. Jak je zvykem, vyhlásily 

se nejlepší masky a tombola, ve které letos bylo první cenou horské kolo. Pro cenu za nejlepší 

masku si letos přiletěla pětice kosmonautů tvořená N. Armstrongem, V. Těreškovovou, V. 

Remkem, J. Gagarinem a psem Lajkou. 

FOTO: Luboš Balík

Z jednání zastupitelstva
Získaná dotace na vodovod

Zprávy z obecního úřadu
Prvních 100 dní starostky

Sněhová nadílka

Zahrada v přírodním stylu
Úspěchy TJ Sokolu

Nový objekt u skanzenu
Sbor dobrovolných hasičů

myslivecké sdružení

masopust v naší obci

Jaro na vsi

Život školy a školky

obec Přerov nad Labem
Zdarma 2

2013Muzejní noc ve skanzenu. V sobotu 25. května již třetím rokem ožil skanzen při pří-

ležitosti muzejní noci. Víc než 100 dobově oblečených dobrovolníků se přeneslo v čase 

a na tři hodiny se ocitli v roce 1913. Nakonec se na všechny usmálo i sluníčko. Více se 

dočtete uvnitř Přerovských listů. Poděkování patří všem, kdo se na této nádherné akci 

podíleli a vykouzlili úsměvy nejen dětí, ale i dospělých. 

FOTO: Tomáš Gregárek

Vítání nových občánků. V neděli 26. května se uskutečnilo tradiční vítání občánků v nád-

herných prostorách přerovského skanzenu. Naše obec je bohatší o 13 občanů,  kteří se na-

rodili od dubna 2012 do  května 2013. Poděkování patří Polabskému muzeu, které obci 

zapůjčilo prostory Bednárny. 

FOTO: Tomáš Gregárek
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Z veřejného zasedání zastupitelstva

Zasedání č. 5/2014
Datum, čas:   19. června 2014, od  18:30 
hodin do 20:46 hodin
Místo konání:  Školní jídelna
Přítomni:  D. Kocsisová, I. Gregárková, I. 
Zajíček, J. Vedral, P. Baumruk
Nepřítomni: L. Jirouš, L. Dvořák (omluveni)
Zapisovatel:  J. Mrázková
Hosté:  jednání se účastnilo 16 občanů, M. 
Čáslavková

Hlasování je uváděno v Přerovských listech 
pouze v  případě, že nebylo jednoznačné 
nebo nebylo usnesení odsouhlaseno.
ZO schvaluje:  
•	 jako dalšího člena finančního výboru 

Ing. Jaroslava Trávníčka.
ZO bere na vědomí: 
•	 příspěvek M. Čáslavkové o  činnosti 

a cílech MAS Polabí.
ZO souhlasí:
•	 se zařazením svého správního území 

do působnosti MAS Polabí, o. p. s. na 
období 2014 - 2020.

hlasování:  PRO 0 / PROTI  I. Zají-
ček, P. Baumruk, ZDRŽEL SE : D. Kocsisová, 
I. Gregárková, J. Vedral

ZO bere na vědomí:
•	 probíhající výzvy na přihlášení nena-

hlášených producentů odpadních vod 
a  výzvy na zaplacení neuhrazených 
faktur některých přihlášených produ-
centů, kterým hrozí odpojení od kana-
lizace

ZO schvaluje:
•	 na základě doporučení hodnotící komise 

ze dne 12. 6. 2014 vítěznou nabídku na 
veřejnou zakázka - Oprava havarijního 
stavu výpusti a  oprava opevnění pro-
filu hráze Salvátorského rybníka, Pře-
rov nad Labem -  společnosti PAS PLUS, 
s.r.o., Křenice, za cenu 2 999 999 korun 
bez DPH 

•	 na základě doporučení hodnotící komise 
ze dne 16. 6. 2014 vítěznou nabídku - 
Revitalizace centra obce Přerov nad 
Labem -  společnosti RYBÁŘ stavební, 
s. r. o., Mělník, za cenu 3  644 537,40  
korun bez DPH

hlasování:  PRO  D. Kocsisová, I. Gregárko-
vá, I. Zajíček, J. Vedral / PROTI  0 / ZDRŽEL 
SE P. Baumruk
ZO bere na vědomí: 
•	 schválení projektu na „VYBUDOVÁNÍ 

DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V  PŘÍRODNÍM 
STYLU PŘI MŠ V PŘEROVĚ NAD LABEM“ 
v OPŽP s možností získání dotace až do 

výše 704 580  korun a zahájení výběro-
vého řízení na dodavatele dodávky pro 
realizaci projektu

•	 záměr pořídit úpravnu vody do školy 
a zdravotního střediska a přesunout sto-
jan na tzv. EKOVODU od školky ke zdra-
votnímu středisku

ZO schvaluje: 
•	 nákup pozemků pod komunikacemi 

a  přilehlou zelení do vlastnictví obce 
za cenu 1 koruna za parcelu z  důvodu 
výhodnosti ceny s  tím, že obec bude 
nízkou cenu kompenzovat úhradou veš-
kerých výdajů s  koupí spojených z  roz-
počtu obce

ZO schvaluje:
•	 rozpočtové opatření č. 7/2014 s  celko-

vým dopadem na výsledek ve výši 0 
korun, a č. 8/2014 s celkovým dopadem 
na výsledek: – 3 288 500 korun, který se 
bude čerpat z úspor obce

ZO obce ukládá: 
•	 všem zastupitelům, aby se seznámili 

s návrhem nové smlouvy s EKO-KOMem 
do 30. 8. 2014

Zasedání č. 6/2014
Datum, čas:   27. června 2014, od  9:00 
hod do 9:35 hod
Místo konání:  Obecní úřad
Přítomni:  D. Kocsisová, I. Gregárková, I. 
Zajíček, J. Vedral, P. Baumruk
Nepřítomni: L. Jirouš, L. Dvořák 
(omluveni) 
Zapisovatel:  D. Matějčková
Hosté: jednání se účastnilo 5 občanů 
ZO schvaluje:
•	 smlouvu o dílo s firmou PAS PLUS s. r. o. 

za nabídkovou cenu 
2  999  999 korun 
bez DPH na reali-
zaci Opravy havarij-
ního stavu výpusti 
a  oprava opevnění 
profilu hráze Salvá-
torského rybníku, 
Přerov nad Labem

•	 smlouvu o dílo s fir-
mou Rybář stavební 
s. r. o. za nabíd-
kovou cenu 3  644 
537,40 korun bez 
DPH na realizaci 
stavby Revitalizace 
centra obce Přerov 
nad Labem

Říjen 2014
•		11. 10. Drakiáda, pořádají Maminky 

dětem od 15:00 hodin  V rovinách.  
Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Listopad 2014
•		1. 11. Halloween - vyřezávání dýní 

a lampionový průvod v halloweenských 
kostýmech, pořádají Maminky dětem

•		8. 11. Posvícenská zábava, pořádá 
Sbor dobrovolných hasičů v restauraci  
U Skanzenu od 20:00 hodin

•		9. 11. Posvícení, tradiční kolotoče 
Na Městečku

Prosinec 2014
•		5. 12. Mikulášská nadílka Na Měs-

tečku u obecního úřadu, pořádají 
Maminky dětem ve spolupráci s dobro-
volníky a hasiči 

•		Půjdem spolu do Betléma, kostel sv. 
Vojtěcha (termín bude upřesněn)

 Změna programu vyhrazena

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

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

nebo volejte 602 27 97 65.

Kalendář akcí

Daň z příjmu za obce 23 330,00
Volby do EP 17 800,00
DPH 600 000,00
Odvod z loterií 40 000,00
Odvod z VHP 120 000,00
EKO-KOM 130 000,00
Příjmy změněny celkem 931 130,00
Daň z příjmu za obce 153 330,00
Volby do EP 17 300,00
Pasporty komunikací, dopr. značení 39 000,00
Revitalizace - 1. fáze (doplnění po výběr. řízení) 2 680 000,00
Rybník - oprava výpustě a hráze (doplnění po výběr. řízení) 1 840 000,00
Škola - úpravna vody 230 000,00
ZS (OU) - úpravna vody 70 000,00
Vodovod (přesun na úpravny) -300 000,00
Dešťová kanalizace -360 000,00
Veřejné osvětlení přechodů (přesun do revitalizace) -150 000,00
Výdaje změněny celkem 4 219 630,00
Rozpočtové opatření celkem -3 288 500,00
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Z veřejného zasedání zastupitelstva

Zasedání č. 7/2014
Datum, čas: 30. července 2014, od 18:30 
hodin do 19:55 hodin 
Místo konání: školní jídelna 
Přítomni: D. Kocsisová, I. Gregárková, 
J. Vedral, L. Dvořák, P. Baumruk 
Nepřítomni: I. Zajíček, L. Jirouš (omluve-
ni) 
Zapisovatel: J. Mrázková 
Hosté: jednání se účastnilo 9 občanů 
ZO bere na vědomí, že při čištění dešťo-
vé kanalizace byla zjištěna řada nedostatků 
– chybějící dokumentace, nutnost opravy či 
vyzvednutí některých vpustí, odkrytí zane-
sených vpustí, rozpadající se nebo narušené 
potrubí v několika místech, prorůstání koře-
ny a další problémy k řešení. ZO bere na vě-
domí, že OU započal s některými opravami 
a výměnami, ale že se jedná o dlouhodobý 
a rozsáhlý úkol.
ZO souhlasí:
•	 že v úseku mezi školou a poštou dojde 

k  výměně potrubí dešťové kanalizace 
a výměnu provede firma Rybář realizu-
jící projekt revitalizace

•	 souhlasí s  uzavřením dodatků ke 
smlouvě o dílo s firmou Rybář kvůli roz-
šíření položkového rozpočtu o chybějící 
položky a kvůli změnám v řešení odvá-
dění dešťových vod z komunikací

•	 s  rozpočtovým opatřením č. 9 ve výši 
-472 000 korun na projekt revitalizace, 
přičemž navýšení výdajů bude čerpáno 
z úspor obce

hlasování: PRO D. Kocsisová, I. Gregárko-
vá, L. Dvořák, J. Vedral, P. Baumruk / PROTI 
0 / ZDRŽEL SE 0 
ZO souhlasí:
•	 se zařazením správního území obce 

do působnosti MAS Střední Polabí na 
období 2014 – 2020

hlasování: PRO D. Kocsisová, I. Gregárko-
vá, L. Dvořák, J. Vedral / PROTI 0 / ZDRŽEL 
SE P. Baumruk 
•	 s  přihlášením obce jako člena MAS 

Střední Polabí na období 2014 – 2020
hlasování: PRO D. Kocsisová, I. Gregárko-
vá, L. Dvořák, J. Vedral / PROTI 0 / ZDRŽEL 
SE P. Baumruk 
ZO pověřuje členku  finančního výboru A. 
Bakošovou zastupováním obce při jedná-
ních v MAS Střední Polabí.
hlasování: PRO D. Kocsisová, I. Gregárko-
vá, L. Dvořák, J. Vedral / PROTI 0 / ZDRŽEL 
SE P. Baumruk 
ZO bere na vědomí, že v červenci 2014 
byla zahájena jednání o možnosti připoje-
ní obecního vodovodu na zdroj vody VAK 

Nymburk, souhlasí s  pokračováním těchto 
jednání a ukládá starostce informovat zastu-
pitelstvo o výsledcích dalších jednání. 

 

Zasedání č. 8/2014
Datum, čas:   13. srpna 2014, od  18:30 
hodin do 18:50 hodin
Místo konání:  obecní úřad
Přítomni:  I. Gregárková, J. Vedral, L. Dvo-
řák, I. Zajíček, P. Baumruk
Nepřítomni:  D. Kocsisová, L. Jirouš (omlu-
veni) 
Zapisovatel: J. Mrázková
Hosté: jednání se účastnilo 9 občanů
ZO schvaluje: 
a)  změnu koncepce zásobování pitnou vo-

dou s napojením plánovaného obecního 
vodovodu na přivaděč z Kounic do Bříst-
ví a Starého Vestce

b)  podání žádosti na změnu PRVKUK - Plán 
rozvoje vodovodu a kanalizací území kra-
je -  na Krajský úřad Středočeského kraje

Zasedání č. 9/2014
Datum, čas:   10. září 2014, od 18:30 ho-
din do 20:48 hodin
Místo konání:  Školní 
jídelna
Přítomni:  
D. Kocsisová, I. Gregár-
ková, I. Zajíček, J. Vedral, 
L. Dvořák , P. Baumruk
Nepřítomni: L. Jirouš 
(omluven) 

Zapisovatel: J. Mrázková
Hosté:  
jednání se účastnilo 30 
občanů a Ing. Kusovský 
ZO ukládá: 
•	 předsedovi kontrol-

ního výboru předložit 
do 3. 10. 2014 zprávu 
o kontrole plnění usne-
sení za rok 2014

•	 předsedovi finanč-
ního výboru předložit 
do 3. 10. 2014 zprávu 
o  kontrolách v  pří-
spěvkových organiza-
cích v r. 2014

ZO schvaluje:
•	  uzavření smlouvy 

s EKO-KOMem

•	  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014
ZO souhlasí: 
•	 s  povolením výjimky z  průměrného 

počtu žáků na školní rok 2014/2015. 
ZO schvaluje: 
•	 znění nové smlouvy s RWE o pronájmu 

plynárenského zařízení obce a  souhlasí 
s jejím uzavřením.

ZO bere na vědomí: 
	 •	 3	 pokusy	 o  reklamaci	 rekonstrukcí	
u PMS byly v několika bodech zamítnuty
hlasování: PRO  D. Kocsisová, I. Gregárko-
vá, L. Dvořák, I. Zajíček, J. Vedral / PROTI  
0 / ZDRŽEL SE P. Baumruk
•	 z  provedené daňové kontroly vyplývá 

povinnost na odvod finančních pro-
středků kvůli porušení rozpoč-
tové kázně při projektu rekonstrukce 
základní školy v  souvislosti s odměnou 
pro společnost EPK s. r. o. na základě 
smlouvy z r. 2008

•	 v  červnu 2014 proběhla kontrola ze 
strany Středočeského kraje kvůli poskyt-
nutí dotace na restaurování sochy Panny 
Marie Na Plácku

ZO schvaluje:
•	 jako zhotovitele k zakázce „vybudování dět-

ského hřiště v přírodním stylu při MŠ v PnL“ 
uchazeče Mgr. Art Petr Korecký, Brno, 
s nabídkovou cenou 614 000 korun + DPH.

Rozpočtové opatření č. 10/ 2014  
- rozpočtové úpravy (přesuny)

Správa - plyn 6171 5153 -47 000,00
Správa - DHIM 6171 5137 15 000,00
Správa - aktualizace programů 6171 5068 2 000,00
Správa konzultační služby 6171 5166 30 000,00
Vodovod 2310 6349 -50 000,00
Vodovod 2310 5166 50 000,00
celkem výdaje:   0,00
Rozpočtové opatření celkem   0,00

EKO-KOM 60 000,00
Pronájem plynového potrubí 229 000,00
Příjmy změněny celkem 289 000,00
Dešťová kanalizace 90 000,00
Snížení výdajů - úpravna vody v ZŠ -150 000,00
Dotace na rekonstrukci školy - porušení 
rozpočtové kázně 98 297,00

Základní škola - oprava dvora, vrat, schodů 98 000,00
Školní jídelna - příspěvek 15 000,00
Rybník - čerpání vody 12 000,00
Přerovské listy - tisk 10 000,00
Komunální služby (poplatky za zatoulané psy) 10 000,00
Veřejná zeleň 20 000,00
Svoz nebezpečných odpadů 5 000,00
Svoz odpadů 30 000,00
Hasiči 20 000,00
Právní software - platba až do roku 2017 26 620,00
Výdaje změněny celkem 284 917,00
Rozpočtové opatření celkem 4 083,00
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Z veřejného zasedání zastupitelstva

hlasování:  PRO     D. Kocsisová, I. Gregár-
ková, L. Dvořák, I. Zajíček, J. Vedral /  P R O -
TI  0 / ZDRŽEL SE P. Baumruk

ZO bere na vědomí:
•	 že v  červenci 2014 byla předložena 

poskytovateli dotace další roční moni-
torovací zpráva k projektu rekonstrukce 
zdravotního střediska

•	 že v březnu 2014 byla předložena posky-
tovateli dotace další roční monitorovací 

zpráva k projektu rekonstrukce základní 
školy

ZO schvaluje:
•	 aktualizovaný rozpočtový výhled do r. 

2016
•	 Rozpočtové opatření č. 10/ 2014 -  

rozpočtové úpravy (přesuny)

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10 
s přesuny v rámci rozpočtu s celkovým do-
padem na výsledek 0 korun

ZO schvaluje
•	 rozpočtové opatření č. 11 s  celkovým 

dopadem na výsledek + 4083 korun
•	 rozpočtové opatření č. 12 na realizaci 

částečného odbahnění rybníka – navý-
šení výdajů o 363 000 korun

hlasování:  PRO  L. Dvořák, I. Zajíček, J. Ve-
dral  / PROTI  I. Gregárková P. Baumruk  / 
ZDRŽEL SE D. Kocsisová ■

 

Krátké zprávy obecního úřadu
Vodovod - nová naděje, nové otázky
Naděje na realizaci projektu vodovodu přes 
Mikroregion Polabí padla definitivně v úno-
ru 2014 zrušením příslibu dotace od Minis-
terstva životního prostředí (OPŽP). S  ohle-
dem na předchozí přístup svazku obcí a jeho 
předsedy to nebylo překvapení. Zatímco se 
naše obec pomalu vzpamatovávala z velké-
ho zklamání a zastupitelé hledali ponaučení 
a vyvození důsledků z této špatné zkušenos-
ti, obec Bříství, Starý Vestec a Semice jedna-
ly o zcela nové variantě projektu - přivede-
ní vody z Kounic, tedy z opačné strany. Prý 
to plánovali bez Přerova a někteří nyní sta-
ví svou předvolební kampaň na tom, že mají 
zásluhu o přistoupení naší obce do projektu. 
Opravdu je to hlavní za námi a máme nyní 
již vyhráno?
Současní zastupitelé naší obce tuto variantu 
prověřují a doporučují ke zvážení, ale není to 
jediná možná varianta a nebude levná. Podle 

aktuálně dostupných odhadů bude projekt 
pro tyto 4 obce stát více než 150 milionů ko-
run, bez Přerova nad Labem by stál zhruba 
100 milionů korun. I když bude dotace 70% 
(jak je zvažováno), je v silách Starého Vest-
ce, Semic a Bříství zafinancovat ze svého 30 
milionů korun? Nebo bude pro ně výhod-
nější přibrat naší obec do svazku a zajistit si 
tak příspěvek na financování společných za-
řízení? Z technického hlediska se naše obec 
může klidně připojit i  dodatečně nebo při-
pravovat napojení samostatně souběžně.
Také náš obecní úřad novému projektu vě-
noval od července již hodně času, zejména 
v souvislosti s žádostí o změnu Plánu Rozvo-
je Vodovodu a Kanalizací Kraje (PRVKUK). Mj. 
proto, že tento nezbytný dokument předloži-
la projekční firma během pár týdnů ve třech 
variantách. Kromě opravy mnoha formál-
ních nedostatků se tyto verze lišily v  nákla-
dech obce na zásobovací řady - v jedné ver-

zi bylo 9, v další 22 a v třetí 18 milionů korun. 
Dost velké výkyvy i bez toho, že jde o milió-
ny. K tomu je pak potřeba přičíst náklady na 
společná zařízení (čerpací stanice a vodojem), 
uliční řady v obci, domovní přípojky a nezbyt-
né služby. Je zcela jistě rozdíl, jestli bude po-
díl naší obce 45 milionů nebo 60 milionů ko-
run. Bez dotace a úvěru to nezvládneme ani 
tentokrát a v řádech miliónů nemůžeme být 
vůči okolním obcím velkorysí, i  kdyby naši 
obec bezdůvodně nešpinili. A  proč vlastně 
bylo již tolik verzí? Protože ta první byla pros-
tě špatně, ta druhá měla metodické nedostat-
ky a obecní úřad v Přerově byl asi opět jedi-
ný, kdo si důležitý dokument důkladně přeče-
tl a na nesrovnalosti se začal ptát.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu v sobotu 18. října.
Jako každý rok, i tento podzim se chystá jed-
norázový svoz toho, co se nevejde nebo ne-
patří do žádného z  kontejneru v  obci. Na 
sobotu 18. října si můžete nachystat sta-
ré pneumatiky, zbytky barev a jiných nebez-
pečných látek, starý nábytek, televize apod. 
Pro ty, kteří se těch velkých věcí chtějí zba-
vit dříve, připravil obecní úřad novinku. Vel-
koobjemový odpad se dá odevzdat také 
koncem září ve sběrně druhotných surovin 
u rybníka  v běžných otvíracích hodinách (tj. 
čtvrtek odpoledne, sobota dopoledne, úte-
rý odpoledne).  Pokud se osvědčí, může se 
nový způsob opakovat častěji. Podrobnosti 
na letácích.
Žádáme občany, aby v  uvedené dny ode-
vzdávali jen odpad, kterého se to týká. Dále 
žádáme občany, aby tabulové sklo jakékoliv 
barvy (tedy i bílé) vhazovali do zelených ná-
dob na sklo otvorem k tomu určeným.
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….třetí zářijovou sobotu jsme dali přednost zvelebování obce před plav-
bou po Labi…

revitalizace centra obce
V létě řada z Vás s napětím očekávala, kdy se objeví stavební firma na 
chodníky. My jsme firmu několik týdnů doslova naháněli a stále upo-
zorňovali na nutnost dodržení termínu dokončení prací, především 
před školou, do 31. srpna podle smlouvy. Nakonec díky vstřícnos-
ti paní ředitelky a dalších zaměstnanců školy se děti do školy a školky 
bezpečně dostaly. Všichni byli poučeni, jak se mají na stavbě pohybo-
vat. Řada z nich zažila vnitřní rekonstrukci školy, která byla pro všechny 
podstatně náročnější. Paní starostka a místostarostka se na vítání prv-
ňáčků za vzniklou situaci omluvily. Stavba úseku B a C (od rohu u paní 
Skuhravé za poštu a naproti u pana Homoly) bude v době vydání Pře-
rovských listů u konce. Nebyli jsme spokojeni s kvalitou některých pro-
vedených prací, nyní se pracuje na odstranění závad. V průběhu stav-
by jsme několikrát společně se stavebním dozorem a člověkem zod-
povídajícího za BOZP upozorňovali na nedodržování bezpečnostních 
podmínek stanovených v projektové dokumentaci a obecně platných 
předpisů, které jsou součástí každé stavby a odpovídá za ně zhotovitel 
(firma Rybář), ne objednatel (obecní úřad). Snažíme se, aby první úse-
ky nových chodníků lidi těšily a ne rozčilovaly. Děkujeme všem spolu-
občanům za trpělivost.
V rámci stejné smlouvy měla firma Rybář provádět od 19. 9. 2014 vý-
stavbu chodníku kolem hráze rybníka a v křižovatce u kostela. S ohle-
dem na stávající situaci byl začátek odsunut a zvažujeme další postup.
Výsadbu stromů a růží  jsme provedli s řadou dobrovolníků svépomo-
cí, všem patří velký dík za jejich čas a ušetření obecních prostředků!

rybník
S opravou havarijního stavu rybníka se započalo o týden později, než 
bylo stanoveno ve smlouvě, vzhledem k problémům s odčerpáváním  
vody, aby mohly započít stavební práce. Museli pomáhat i místní ha-
siči, kteří strávili u rybníka s čerpadly  několik dnů a nocí. Místní rybáři 
neměli dostatečně silné čerpadlo. Všem patří dík za pomoc!
Výstavba hráze je pracnější než stavební firma odhadla, projektant 
upozornil na prvním kontrolním dnu na nedostatky a přesně firmě vy-
světlil, jak je nutno postupovat při práci s kamenem, tak jak bylo uve-
deno v technické zprávě, která je součástí projektové dokumentace.
Stavební firma se v těchto dnech potýká s problémy sehnat na trhu 
práce kvalitní kameníky. Stavební firmu jsme již několikrát upozornili 
na problémy s vodou ve studních u okolních nemovitostí. Již několik 
občanů nás upozornilo na obecním úřadě na ubývající vodu ve stud-
ních a na zhoršující se kvalitu vody. Těmto občanům jsme nabídli od-
běr kvalitnější vody ve zdravotním středisku. Děkujeme všem obča-
nům za trpělivost.
Fond životního prostředí nevydal Rozhodnutí o  poskytnutí dotace 

z důvodu přemíry práce s administrací velkého počtu žádostí. Před-
běžně je dotace fondem obci přislíbena.

Úpravna vody ve škole
V  srpnu 2014 byla ve sklepě budovy školy instalována u  vodárny 
úpravna vody. Stalo se tak po porovnání došlých nabídek k poptáv-
ce zveřejněné na jaře a konzultacích s hygienickou stanicí. Úpravna 
vody sestává z filtru na odstranění hrubých nečistot, automatického 
dávkování chlóru k zajištění mikrobiologických limitů a filtru na od-
stranění zvýšených hodnot manganu, železa, tvrdosti. Škola, školka 
i jídelna tak mají konečně vlastní zdroj pitné vody a nejsou závislí na 
vodě ručně donášené z automatu. Upravená voda ze studny bude 
dále hlídaná pomocí pravidelných rozborů z  laboratoře, zvažují se 
i další operativní kontroly.

Kdo financoval pohoštění na dožínkách?
Abychom předešly spekulacím, pomluvám a šíření nepravdivých infor-
mací, považujeme za potřebné Vás informovat, že občerstvení „u hasi-
čů“ (pivo, točená limonáda, grilované maso a klobásy, pečivo), které se 
podávalo na nádvoří zámku při Dožínkové slavnosti, bylo hrazeno vý-
hradně z osobních soukromých prostředků starostky a místostarostky...
Navíc obě osobně, během toho přípravami Dožínek nabitého pát-
ku, pekly a smažily. 
Pozvanými hosty k tomu námi připravenému občerstvení byli přede-
vším lidé, kteří obci v minulých letech pomáhali. Bylo to od nás pro 
ně naše lidské osobní poděkování.

Výborné občerstvení  připravili Dušan a Jitka Milaniakovi, za což jim 
touto cestou upřímně děkujeme. Obecní úřad zaplatil pouze surovi-
ny.  Jimi připravené občerstvení bylo určeno především pro folklor-
ní soubory a další vystupující.  Dále pro pohoštění zástupců Českého 
rozhlasu a představitelů Středočeského kraje.        

Děkujeme všem dalším, kteří přinesli mnohé dobroty a pití bez ná-
roku na odměnu. Děkujeme  také hasičům, kteří pomohli s přípra-
vou občerstvení, stejně jako  řadě dobrovolnic, které zajišťovaly po 
celý den distribuci jídla a pití.Věříme, že tento trend, kdy mnozí z nás 
přispějí ze svého, vydrží i v budoucnu a díky tomu se podaří během 
akcí  vytvořit báječnou atmosféru,  ke které  bezesporu  dobré  jídlo 
a pití patří. Darina Kocsisová a Irena Gregárková
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Přerov nad Labem snižuje poplatek 
za odpad, protože zvyšuje třídění 
odpadů neuvěřitelným tempem

darina Kocsisová

Jak se obec během čtyř kvar-
tálů dostala z  poslední čtvrti-
ny podobně velkých obcí v kraji 
na čtvrté místo? Relativně snadno 
v porovnání s tím, jakého překvapivé-
ho výsledku bylo v krátkém čase dosa-
ženo a co to obci přineslo. Odpad třídí mno-
hem více lidí a ve větší míře, než tomu bylo 
do roku 2012. Je potřeba přiznat, že bez sna-
žení to nebylo a samo od sebe to také nešlo. 
Na takovém výsledku mají zásluhu všechny 
pracovnice obecního úřadu, ale samozřejmě 
velké množství obyvatel naší obce. O odpa-
dech se od roku 2013 intenzivně psalo, mlu-
vilo, jednalo, změnila se vyhláška obce, děla-
ly se revize přidělených nádob a mnoho dal-
ších drobných opatření a kroků, které začaly 
být vidět naplno až v roce 2014.
Ve Zpravodaji číslo 2/2012 jste se moh-
li v  článku „Plastožrout a  papírožrout“ 
dočíst, co je to EKOKOM, jak se sbírá papír 
a  plasty ve škole, jaké vazby má odvoz od-
padů na rozpočet obce, a že poplatky za od-
pady by se mohly v budoucnu třeba i snížit. 
Bylo jasné, že prostor ke zlepšení tu je, a mož-
ností, jak toho dosáhnout, je více, jen je po-
třeba se tím zabývat. Na konci roku 2012 
byla obec v krajské soutěži „My třídíme nej-
lépe“ mezi obcemi podobné velikosti (500-
1999) na 305. místě z 404 obcí, tedy v po-
slední čtvrtině. Jediné potěšující bylo srov-
nání s ostatními obcemi z Mikroregionu Pola-
bí (svazek obcí, kde jsme byli členy do 30. 6. 

2014) - ostatní obce svazku na tom byli větši-
nou ještě hůře. O tom se psalo v Listech  čís-
lo 3/2013, kde jsme se mj. dozvěděli, že v 1. 
pololetí 2013 jsme se posunuli do 3. čtvrti-
ny mezi obcemi. 
Jaké změny v obci začaly v roce 2013 probí-
hat v odpadovém hospodářství, jste se moh-
li dočíst v Listech číslo 2/2013. V článku „Od-
padové hospodářství - chováme se eko-
logicky a  ekonomicky“ byly vysvětleny 
možnosti a povinnosti třídění, schválená aktu-
alizace obec závazné vyhlášky o systému na-
kládání s odpadem, příspěvek obce na kom-
postování a samozřejmě také vazba na finan-
cování. A tak se obecně postupně do konce 
roku 2013 dostala až do 1. čtvrtiny (67. 
místo). Začalo to být vidět na penězích (pří-
jem obce od EKOKOMU se zvyšoval) a  tak 
odměny pro nejlepší sběrače papíru ve ško-
le byly v  červnu 2014 navýšeny. Proti červ-
nu 2013 dostalo letos odměnu více žáků a ve 
vyšší hodnotě. K  vitamínovým bonbónům 
z lékárny přibyl poukaz na nákup zboží jak ji-
nak než do papírnictví - viz tabulka.
Hodnotné odměny od obecního úřadu 
dostali všichni, kdo odevzdali do školy více 
než 100 Kg papíru. Drobné odměny od ško-
ly dostali také všichni ostatní sběrači. Při pře-

dávání ceny jsme se dozvěděli, že mnohé děti 
ani nevěděly, že za ně třídí nejčastěji dědeč-
kové, rodiče a  další příbuzní. Vůbec neva-
dí, dík tedy patří všem 46 sběračům ve 
škole a jejich rodinám.  
V minulých Listech (číslo 2/2014) se o odpa-
dech opět psalo. V  článku „Velký úspěch 
v třídění odpadů“ jste si mohli přečíst, že 
možnosti třídění vzrostly a  že velmi vzrostl 
příjem za tříděný odpad. A  to je hlavní dů-
vod, proč se mohly ve škole zvýšit odmě-
ny a proč přistoupilo zastupitelstvo ke sníže-
ní místního poplatku za odpad. Jaké poplat-
ky se budou platit za odpad v příštím roce? 
Výši poplatku naleznete v tabulce, kde je zá-
roveň možnost srovnání s předchozími roky. 
Zatímco v mnohých městech a vesnicích po-
platky za odpad v posledních letech vzrostly 
(maximum je 1000 korun), u nás v obci kle-
sají, nejvíce u dětí. Důvod pro slevy na děti je 
nyní zejména ekonomický, samozřejmě může 
být vnímán také jako podpora rodin s dětmi. 

Rok platnosti poplatku:
A proč je vyhláška pro rok 2015 schválena  již 
nyní? Protože stanovení výše poplatku závisí na 
nákladech roku 2013 a může se provést v oka-
mžiku, kdy obec tyto hodnoty zná. Čísla obec-

ní úřad zná již od jara, takže by nebylo fér 
zahltit nové zastupitele spoustou rozhod-
nutí hned po volbách. Po volbách 2010 si 
to současní zastupitelé zažili a  nebyla to 
lehká situace. V obci jsou mnohem nároč-
nější témata k  řešení než odpadové hos-
podářství, i když tato oblast bude také vel-
kou výzvou pro všechny v dalších letech. 
Posun v  odpadovém hospodářství 
(4. místo mezi obcemi, několikaná-
sobné zvýšení příjmů od EKO-KO-
MU) je ovšem úžasný příklad, jak se 
dají věci změnit k lepšímu, pokud se 
k  nim obecní úřad, zastupitelstvo 
a občané postaví čelem a ve vzájem-
né spolupráci. Přerováci máte na to 
i v jiných oblastech! ■

Pořadí  
ve škole Jméno žáka Třída ve škol. 

r. 2013/2014
Množství  

papíru v kg Odměna - vitamíny Odměna  
- poukaz

1 Brož Pavel 4 384 Dle výběru 
v ceně 169/119 Kč. 300 Kč

2 Zenkertová Simona 4 361 300 Kč

3 Veselý Tomáš 8 355 300 Kč

4 Nováček Jakub 1 316 300 Kč

5 Veselý Petr 4 262 200 Kč

6 Šenkýřová Kateřina 8 222 200 Kč

7 Kotrbáček Filip 1 177 100 Kč

8 Mlchová Veronika 3 164 100 Kč

9 Horák Jakub 4 150 100 Kč

10 Jungr Josef 1 144 100 Kč

11 Kladiva Tomáš 4 132 100 Kč

Rok platnosti poplatku: 2011-2012 2013 2014 2015

Obecně závazná vyhláška (OZV)
OZV 1/2012
Z 12/2010

OZV 1/2012 
z 12/2012

OZV 3/2013
Z 12/2013

OZV 1/2014
Z 9/2014

Základní poplatek 500 Kč 492 Kč 492 Kč 420 Kč

Poplatek za  1. a  2. dítě v rodině 500 Kč
392 Kč

(do 6 let)
372 Kč

(do 6 let)
300 Kč (do 15 let)

Poplatek za 3. dítě v rodině 500 Kč
292 Kč

(do 6 let)
252 Kč

(do 6 let)
0 Kč (do 15 let)

Poplatek za 4. dítě v rodině 0 Kč (do 18 let)
292 Kč

(do 6 let)
252 Kč

(do 6 let)
0 Kč (do 15 let)

Dítě narozené v daném roce
Část z 500 Kč  
dle části roku

0 Kč 0 Kč 0 Kč
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Obecní úřad a zastupitelstvo obce

V posledních třech letech jste se mohli dočíst mnohé o obecním úřa-
du a zastupitelstvu obce v sérii navazujících článků doplněných obrázky 
a tabulkami. V 1. čísle Zpravodaje z r. 2012 se objevil první krátký článek 
věnující se fungování a roli obecního úřadu a zastupitelstva. V Listech č. 
2/2013 jste se mohli dočíst o fungování a složení obecního úřadu. V Lis-
tech č. 3/2013 byl  článek o zastupitelstvu obce, ve kterém bylo vysvět-
lení, v čem spočívá jeho fungování , jaké je jeho složení a odpovědi ně-
kterých zastupitelů na 5 otázek. V Listech č. 2/2014 byla tabulka s pře-
hledem o složení zastupitelstva obce a jeho povinných výborů ve voleb-
ním období 2010-2014, aktuálním složení obecního úřadu a také sché-
ma vzájemných vztahů a souvislostí mezi obecním úřadem a zastupitel-
stvem obce. 
Nyní tuto sérii článků (které naleznete na webu obce - http://www.
prerovnl.cz/zpravodaj/) zakončíme vyjádřením těch, kterých se články 
a přehledy zejména týkaly, tedy těch, kteří byli členy zastupitelstva obce, 
tvořili úřad, spolupracovali jako členové výborů, dobrovolníci apod. 

2 otázky pro zastupitele, kterým končí funkční období
A) Kandidujete znovu? Proč?
B) Co pro Vás minulé období znamenalo?

Dva zastupitelé nekandidují, ostatních pět ano na třech různých kandi-
dátkách. Odpovědi současných zastupitelů jsou uvedeny v abecedním 
pořadí jejich příjmení.

Petr Baumruk
Ano, kandiduje, odpovědi neposlal.

Luděk Dvořák
A) Ano. Abychom dokončili akce, které se v tomto volebním období za-
počaly, tzn. vodovod, revitalizace, opravy školy. Jsem rád, že se v tomto 
volebním období také zabránilo neprůhledným praktikám kolem výstav-
by vodovodu a v novém projektu se chci snažit zajistit, aby nedocházelo 
znovu k takovým podivnostem.
B) Zaktivizoval se kulturní a společenský život v obci (Muzejní noc, do-
žínky, práce SDH apod.), jsem rád, že jsem byl u toho a chtěl bych při-
spět k pokračování. I když období bylo kvůli práci v zastupitelstvu časové 
náročné, tak toho nelituji, protože jsem vždycky upřednostňoval zájmy 
kolektivu (obce) nad vlastními.

Irena Gregárková
A) Ano. Hlavním důvodem proč opakovaně kandiduji je víra v  to, že 
budu moci pokračovat v započatém díle. Po osmi letech v zastupitelstvu 

mohu napsat s čistým svědomím, že naše obec má po všech stránkách 
fungujícího starostu, s kterým se dobře komunikuje a spolupracuje. Sta-
rostu, který nedělá líbivou politiku, ale poctivě pracuje v zájmu rozvoje 
obce a umí se obklopit týmem schopných a  pracovitých lidí.
Kandiduji i proto, že chci svým dětem i Vám všem ukázat, že se neod-
chází od rozdělané práce.
A v neposlední řadě si přeji obci věnovat své zkušenosti a znalosti, které 
jsem získala za uplynulých osm let práce v zastupitelstvu.
Důvodů proč nekandidovat by bylo mnoho, ale to pochopí jen ten, kdo 
v zastupitelstvu již působil.
B) I toto volební období nebylo jednoduché. Přineslo mi mnoho beze-
sných nocí a vypjatých situací. Obec čelila velkému finančním kolapsu na 
desítky let (při velkém zadlužení by hrozilo nejen zastavení rozvoje obce, 
ale i uzavření školy, v obci by se přestalo svítit, uklízet, zavřelo by se zdra-
votní středisko, nemohlo by se přispívat spolkům, nestavěly by se tolik 
žádané chodníky…). Na druhé straně  jsem poznala mnoho pracovitých 
a obětavých lidí, kteří se snažili udržet přátelskou a komunikativní atmo-
sféru v obci. Podařilo se nám zrealizovat řadu akcí a projektů.
Většina občanů nás pochopila. Vážím si všech, kteří si najdou čas k ná-
vštěvě veřejného zasedání, obecního úřadu, k přečtení Přerovských listů 
či webových stránek. Vážím si lidí, kteří s námi dokáži komunikovat a hle-
dat a nacházet řešení. 
Být zastupitelem znamená i to, že jdete-li po ulici, do obchodu, na dět-
skou akci, na čarodějnice, prostě kamkoli, musíte počítat s  tím, že se 
vaše cesta promění v práci a kolikrát i v nepříjemnou diskusi. Často říká-
vám, že práce pro obec je můj koníček. Občas se mi však mění můj ko-
níček v noční můru. Kéž by takové okamžiky zažívali budoucí zastupite-
lé co nejméně! 

zastupitelstvo rozhoduje, schvaluje, usnáší se,  
dává úkoly úřadu
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Obecní úřad a zastupitelstvo obce

Luděk Jirouš
A) Ne, kvůli časové náročnosti a ztratil jsem chuť dále vyvíjet činnost pro 
obec. 
B) Velká zkušenost s obcí a ohromná „protivůle“ občanů.

Darina Kocsisová
A) Ano, protože mě k tomu ukecali, protože mám o obci a obecním úřa-
dě nyní mimořádné znalosti, které by bylo škoda zahodit, a protože si mys-
lím, že je morální povinností starosty se dál po ukončení funkce nějak zají-
mat, zapojit.
B) Velké životní poznání i zklamání, mnoho nových zkušeností, radost z vý-
sledků, několik nových dobrých přátel a  známých, málo času na rodinu, 
práci, vlastní zdraví i koníčky a nezapomenutelné zážitky, které se nedají po-
psat, ty se musí zažít.

Jaroslav Vedral
A) Ne, znovu nekandiduju. Je těžké nepodlehnout tlaku a najít v sobě od-
vahu udělat věci, které víte, že musí být udělány a udělat je, ať to stojí co-
koliv. Na to bych rád upozornil nové kandidáty, protože taková rozhodnu-
tí je nevyhnutelně čekají.
B) Jak už jsem jednou psal, byla to dobrá životní zkušenost a doporučil bych 
ji každému, kdo si myslí, že ví, jak se to má dělat, protože realita je dost kru-
tá, když vás doběhne a pořádně nakopne.

Ivan Zajíček
A) Ano, myslím, že k tématům, která jsou aktuální pro další období, tj. vo-
dovod a čistička, mohu přispět jako odborník. Vzdělání mám ve směru vo-
dohospodářských staveb a třicet let se pohybuji ve stavebnictví, kde se též 
věnuji investiční a poradenské činnosti, mám tedy rozsáhlé praktické znalos-
ti, které mohu na zmíněné projekty využít. Dále bych chtěl uvést do života 
myšlenku, ke které jsem dospěl po celkem tristním poznání toho, jak někdy 
probíhají rozhodovací procesy v oblasti investic. Tou myšlenkou je vznik po-
radního fóra pro potřeby zastupitelů z řad občanů se stavebním, případně 
ekonomickým vzděláním, anebo s odpovídající praxí.
B) Teprve ve funkci zastupitele jsem zjistil, jakou zodpovědnost vůči obci 
s sebou tato funkce nese. Být v této funkci neznamená si mandát nějak „od-
chodit“ a být aktivní až před dalšími volbami, ale jednat za obec a v zájmu 
obce po celé funkční období, protože to je hlavní povinností zastupitele 
a protože je to šance změnit věci k lepšímu.

2 otázky pro zaměstnance a spolupracovníky  
obecního úřadu
A) Jak se Vám spolupracuje v rámci obecního úřadu nebo s jeho zástupci?
B) Chcete ve spolupráci dále pokračovat?

Dana Matějčková
A) Poprvé v životě od konce roku 2012 pracuji v ryze ženském kolektivu. 
Navzdory předpovědím, že si brzy vjedeme do vlasů, výborně spolu všech-
ny vycházíme  a doplňujeme se.
Moje další poprvé po 22 letech na obecním úřadu bylo přijetí kolegyně, se 
kterou jsem se mohla podělit o část své práce.
Díky novému uspořádání obecní úřad jako celek lépe zvládá větší množ-
ství práce, narůstající byrokracii, častější kontroly a rozsáhlejší výkaznictví.
B) Ano, velice ráda. Vyhovuje mně organizace práce a také možnost po-
radit se. 

Jaroslava Mrázková
A) Na úřadě pracuji od začátku loňského roku. Domnívám se, že za tuto 

dobu jsem měla možnost dobře poznat své spolupracovníky i zástupce úřa-
du. Velmi mě překvapilo, kolika činnostmi se všichni zabývají a s jakou inici-
ativou, mnohdy přesahující jejich povinnosti. Přestože je kolektiv složen vý-
hradně z žen, je atmosféra na pracovišti přátelská a bezkonfliktní. Jsem ráda, 
že mohu být jeho součástí.
B) Při zachování současného stavu zcela jistě.

Hana Dovalilová
A) V minulém zaměstnání jsem pracovala v ryze mužském kolektivu a mám 
na to období dobré vzpomínky. Myslela jsem si, že ženský kolektiv takový 
být nemůže, ale poslední dva roky mě přesvědčily, že to jde. Makala jsem 
hodně, přesto budu ráda vzpomínat.
B) Ano, pokud bude spolupráce dále založena na vzájemné důvěře.

Blanka Zbýňová
A) Dobře. 
B) I když je to náročné, tak bych ráda zůstala.

Iveta Svobodová
A) Dříve jsem 11 let pracovala v ženském kolektivu, takže jsem trochu měla 
obavu z takového složení obecního úřadu. Ukázalo se, že neoprávněně, že 
i ženský kolektiv může fungovat.
B) Samozřejmě, že chci, dělají svoji práci svědomitě.

Lucie Černá
A) Na OÚ Přerov nad Labem pracuji jako kronikářka a archivářka. Spoluprá-
ce vždy probíhala naprosto bezproblémově. Kdykoliv jsem něco potřebo-
vala, nebyl problém a „mé přání“ bylo splněno. Jako kronikářka pracuji spíš 
doma. Ovšem jako archivářka jsem přímo na OÚ. Archiv je zde v Přerově 
malý, ale o to víc důležitý. I zde práce probíhala zpočátku více samostatně. 
V poslední době jsem ale dostala za úkol zapsat seznam dokumentů, které 
jsou ve skříních u paní starostky. Spolupracovala jsem tedy přímo s ní a prá-
ce vždy probíhala v příjemném duchu a „šlapala jak hodinky“. 
B) Pokud bude o mé služby i nadále zájem, tak budu moc ráda. Práce je to 
zajímavá, přímo v místě bydliště, a navíc mě opravdu baví.

Jiří Slovák
A) Spolupráci s funkcionáři i pracovníky obce hodnotím kladně.
B) Ve spolupráci dále pokračovat nebudu.

Eva Cílková
A) Spolupráce s OÚ mi vyhovuje
B) Pokud bude zájem, ráda budu ve spolupráci pokračovat.

Jaroslav Kratochvíl
A) Normálně (:-)
B) Ano, mám zájem se spolupodílet na dění v obci.

Hana Veselá
A) S Obecním úřadem spolupracuji průběžně posledních zhruba 10 let. 
V minulosti se jednalo především o administrativní a organizační pomoc při 
řešení malých dotací na opravy drobných památek v naší obci. Obecní zá-
ležitosti mě zajímají, takže jsem se proti některým rozhodnutím obce v mi-
nulých letech občas stavěla i velice kriticky. 
Zhruba poslední dva roky pomáhám obci s administrací dotace z evrop-
ských fondů na projektu Dětské hřiště v přírodním stylu na Zámecké zahra-
dě. Do projektu jsem se zapojila ze strany školy v době, kdy se v obci měnil 
starosta za poměrně emotivně vypjatých okolností, které bohužel lidi v obci 

88 99



Obecní úřad a zastupitelstvo obce

rozdělují dodnes. Během prvních setkávání nad 
projektem s novou starostkou – D. Kocsisovou 
jsem se potýkala s  její neuvěřitelnou pečlivos-
tí spočívající v  pitvání každého detailu a  pro-
mýšlení všech možných dopadů toho či ono-
ho rozhodnutí. Od žádného z předchozích sta-
rostů jsem nebyla na takovou preciznost zvyklá 
a i ve svých předchozích zaměstnáních jsem se 
občas spoléhala na to, že „to nějak dopadne“. 
U starostky Kocsisové jsem rychle pochopila, že 
je zvyklá nést přímou zodpovědnost za svá roz-
hodnutí a neschovávat se za kolektivní rozhod-
nutí zastupitelstva, jako tomu bylo často v mi-
nulosti. Po počátečním skřípění zubů z toho, že 
mě nutila neustále něco předělávat, jsem při-
dala víc do kroku a začala se od ní učit. Ved-
le toho, že starostka podává neuvěřitelné výko-
ny co do objemu a kvality práce, kterou zvládá, 
naučila mě, že lze spolupracovat bez negativ-
ních emocí i v momentech, kdy máme na věc 
rozdílný názor nebo udělám ve své práci chy-
bu, ze které se málem hroutím. Namísto kri-
tiky či výčitek, prohlásí jednoduše „Nic se ne-
děje. Všichni se stále učíme a i já dělám chyby 

a pojďme teď vymyslet, jak to napravit.“ Snaží 
se lidi spojovat ke společné práci a ne je rozdě-
lovat zlými řečmi. Chod na obecním úřadě ko-
nečně zprofesionalizovala. Za to vše si ji dnes 
velice lidsky a profesně vážím. Dosud jsem ne-
zažila natolik kompetentního, schopného a vý-
konného starostu. Přeji si, aby se stala opět sta-
rostkou a mohla pokračovat na všech projek-
tech, které se v obci díky ní konečně rozhýbaly.
  B) Určitě bych ráda dokončila svou aktuál-
ní práci na dotaci pro dětské hřiště na Zámec-
ké, jejíž administrace bude končit na jaře 2015. 
Další spolupráce s obcí by záležela na projek-
tu, o který by se jednalo a také na tom, s jaký-
mi zastupiteli bych měla spolupracovat. Přece 
jen to dělám ve volném čase, na prvním mís-
tě mám rodinu a svou práci, takže to neberu 
jako svou povinnost. Uvítala bych zapojení více 
(především duchem) mladých lidí do obecních 
záležitostí. 
 
Tomáš Petera
A) S místním úřadem se mi vždy dobře spo-
lupracovalo na brigádách i společenských ak-

cích. Je dobře, že obec vytváří prostor pro re-
alizaci rozličných aktivit a nevytváří zbytečné 
bariéry.
B) S  obcí hodlám dále spolupracovat a  dou-
fám, že okruh aktivit se ještě rozšíří. Zvláště 
směrem k zvelebení veřejného prostoru v oko-
lí obce.

Eva Mohauptová
A) S úřadem se mi spolupracuje z pozice člena 
školské rady dobře, jinak bych podobným akti-
vitám nevěnovala čas. 
B) Ano mám zájem pokračovat, pokud najde-
me pro školu užitečné a vítané využití síly škol-
ské rady. 

Václav Červinka ml.
A) Spolupráce s obecním úřadem byla z mého 
pohledu plodná. Školní hřiště i hřiště mateřské 
školky se rozvíjí správným směrem a  obnova 
zeleně v obci pokračuje úspěšně hned v několi-
ka lokalitách. V obci přibylo kulturních akcí, což 
bych rád dále podporoval. 
B) Ano.

Ledy se hnuly….

Dokumenty na úřadě byly setříděny a jsou uspořádány do více než 100  
šanonů (mimo archív).

Veřejné budovy dostaly označení (také knihovna, zdravotní středisko).

Díky nové kronikářce se dodělaly kroniky od roku 2006 do současnosti.

Zpřehlednila se struktura a výrazně zvýšil informační obsah webových stránek.
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Ledy se hnuly…. 

Výrazně vzrostla informovanost obyvatel díky novým nástěnkám, SMS aj.

Dopravní značky byly přemístěny, aby dávaly smysl.

Ukázalo se, že práce úřadu může být organizována zcela jinak.

Přibyly nové druhy kontejnerů na tříděný odpad, nádoby na plasty jsou skoro v každé  
ulici, všechny druhy tříděného odpadu se odváží častěji a obec poskočila mezi nejlepší.

Celá obec vč. hřiště má ozvučení místním rozhlasem, který se dá ovládat 
několika způsoby.

S  pomocí spolků byla odstraněna letitá skládka na obecním pozemku  
v centru obce.

Stojan na pitnou vodu byl přemístěn kvůli lepší dopravní obslužnosti.
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Ledy se hnuly…. 

Po mnoha letech střídavého snažení se podařilo na přelomu 2013/2014 
realizovat výměnu území mezi Lysou nad Labem a naší obcí a „vyrovnat“ 
tak hranici kolem Labe.

Přestěhovaná knihovna je v nových prostorách díky knihovnicím - dobro-
volnicím - místem příjemného setkávání.

Díky zapojení místního živnostníka a objednání odborné firmy se speciál-
ní technikou se podařilo nejen pročistit dešťovou kanalizaci v celé obci, ale 
také objevit mnoho let zanesené kanalizační vpusti, zkontrolovat někde 
vnitřek kamerou a ledacos opravit.
V centru obce je v některých úsecích zcela opravena dešťová kanalizace.

Na přechodu pro chodce už auta nezaparkují, navíc bude přechod koneč-
ně osvětlen.

Obec má použitelný povodňový plán připravený odborníkem a s tím souvi-
sí značky na břehu Kounického potoka, který patří mezi rizika.

Intenzivní diskusí, měřením a počítáním se podařilo zrušit rozruch, který 
provozovatel vyvolal kolem jedné nové ulice s podezřením na nepřiměře-
né odtoky do ČOV.
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Ledy se hnuly…. 

Občané se po mnoha letech dočkali alespoň v centru obce nových chod-
níků. 

Městská policie Čelákovice pomáhá zvyšovat bezpečnost nejen dětí u školy.

Hráz rybníka v centru obce se zpevňuje.

 Keře a stromy na Zámecké zahradě jsme vysadili svépomocí. 

Ve finančním výboru jsou zastoupeni nejen zastupitelé, ale i aktivní 
občané - nezastupitelé, kteří mají chuť a zájem ve svém volném čase 
dobrovolně a zdarma něco pro svou obec a její občany vykonat. Fi-
nanční výbor má své úkoly stanoveny jednak vyhláškami a pokyny 
a pak také aktuálními potřebami obce a zastupitelstva. Připravuje na-
příklad i rozbory a návrhy pro zastupitele v oblasti rozpočtu, inves-
tic nebo projektů.  
Finanční výbor tak napomohl k tomu, že obec hospodařila minulý 
rok s velkým přebytkovým rozpočtem 6 milionů korun, nezapadla 
do dluhů a má prostředky na další připravované investice.
Spoluprací finančního a  kontrolního výboru je zajištěna důsledná 
kontrola hospodaření obce, školní jídelny, školy. Je tak dbáno o raci-
onální vynakládání nákladů a je zajištěno, že nedochází k porušování 
předpisů v nakládání s financemi a majetkem obce.
Finanční výbor průběžně řeší otázky spojené s funkčností ČOV, kte-
rou provozuje pro obec firma Vacuum Global. Jde o několik úrovní 
problému – samotné chování Vacuum Global jako zajišťovatele pro-
vozu, dále jde o otázky správné využitelnosti a funkčnosti ČOV jako 
technologického celku a návazně k tomu i otázky financování obno-
vy a další intenzifikace stávající technologie. 
Finanční výbor také stál za doporučením pro zastupitele, aby ne-

schválili zaplacení faktury v hodnotě 800 000 korun, které po obci 
chtěl zaplatit MIKROREGION za aktivity spojené s přípravou projek-
tu vodovodu. Tato částka byla vyúčtována na základě nepodlože-
ných nákladů a nebylo dosud prokázáno její oprávněné vyfakturo-
vání. V době příprav projektu vodovodu organizovaného MIKRORE-
GIONEM finanční výbor řešil otázku nákladů na výstavbu rozvodů 
uvnitř obce a jejich profinancování a stejně tak i řešil otázku nákla-
dů provozování a tedy ceny vodného a stočného s ohledem na mi-
nimální dostupné informace od MIKROREGIONU coby následného 
provozovatele vodovodu.
Finanční výbor pro zastupitele rozpracoval a prověřoval variantní ře-
šení, jak zajistit výstavbu vodovodu poté, co MIKROREGIONU byla 
odňata dotace. Zvažoval různé technické i finanční možnosti a ome-
zení plynoucí z jednotlivých verzí. Doporučení pro nejrychleji realizo-
vatelnou variantu zastupitelé přijali. Při zapojení okolních obcí je na-
dějí realizace vodovodu v nejbližších dvou až třech letech.
Finanční výbor mimo jiné také připomínkoval a korigoval rozpočet 
obce a to s ohledem na to, aby byly účelně vynaloženy finanční pro-
středky i  na kulturně společenské akce. Zastupitelé tak na základě 
doporučení finančního výboru uvolnili finance pro hasičský sbor, na 
realizaci akcí pro děti,  přispěli Dykytě na zajištění akce Městečko 

Sestavil předseda finančního  
výboru Luděk dvořák

Co řešil a ovlivnil finanční výbor při 
zastupitelstvu obce Přerov nad Labem
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Co řešil a ovlivnil finanční výbor při 
zastupitelstvu obce Přerov nad Labem

Open Air, přispěli na realizaci zájezdu do divadel pro přerovské ob-
čany, podpořili aktivity místního Sokola a další drobné akce.
Finanční výbor mimo jiné aktivity projednával i stav spolupráce MI-
KROREGIONu s obcí. S ohledem na některé netransparentní postu-
py a  nedodržování pravidel v  činnosti MIKROREGIONu doporučil 
zastupitelům, aby obec vystoupila ze svazku obcí MIKROREGION. 
Zastupitelé se rozhodli doporučení akceptovat a členství obce bylo 
k 30. 6. 2014 ukončeno.
Finanční výbor se také dlouhodobě věnuje možnosti získání finan-
cí z  různých zdrojů a průběžně tyto možnosti dotací vyhodnocu-
je. Proto také členové finančního výboru doporučili, aby obec vlo-
žila své území do seskupení MAS Střední Polabí, aby tak obec moh-
la dosáhnout maximalizace zdrojů souvisejících s rozvojem regionu 
jako takového.
To je velmi stručně popsáno několik oblastí,  jimž se členové finanč-
ního výboru a návazně i samotní zastupitelé věnovali. Je to v souč-
tu poměrně velký čas, který dobrovolně věnovali rozvoji své obce 
a jejím občanům na úkor času, který mohli strávit například se svý-
mi dětmi, rodinou nebo věnovat své relaxaci po práci odvedené ve 
svém zaměstnání. To je možná ten zásadní fakt – tj. obětování svého 
volného času zdarma pro svou obec – proč se při výzvě na doplnění 
členů finančního výboru mnoho zájemců nepřihlásilo.

Podzimní komunální volby  
do zastupitelstva obce 10. - 11. 10. 2014
Tyto volby přinesou v naší obci zcela jistě změny. Jednou z nich je 
vyšší počet členů obecního zastupitelstva, které dosud bylo sedmi-
členné. Když na počátku roku 2013 byl počet zastupitelů pro dal-
ší volební období zvýšen na 11, ozývaly se hlasy, že se ani nenajde 
tolik kandidátů. Určitě to byly zbytečné obavy, protože ve volbách 
v roce 2010 bylo 28 kandidátů. Pro ty letošní mají voliči možnost 
vybírat ze 44 osob nebo zvolit jednu ze čtyř kandidátních listin. 
Mezi kandidáty jsou zastoupeni muži, ženy, různé věkové skupiny, 
lidé s různým vzděláním a praxí, 43 nestraníků a 1 straník.
Další vývoj v  obci mají tedy občané Přerova nad Labem nyní ve 
svých rukou. Je na voličích, 
•	 jestli dají přednost osobám, které již pro obec mnohé vykonaly, 

nebo jestli dají přednost těm, kterým nestojí voliči za odpověď,
•	 jestli uvěří předvolebním slibům nebo vsadí na vlastní zkušenost 

s jednotlivými kandidáty, 
•	 jestli chtějí transparentní řízení obce nebo zákulisní praktiky, 
•	 jestli chtějí osobnosti nebo politické nálepky, 
•	 jestli chtějí všestranný rozvoj obce nebo jednostranné zaměření 

na líbivé projekty, 
•	 jestli chtějí kompetentní zástupce nebo kamarády,
•	 jestli chtějí ty, kteří obětavě prosazují veřejný zájem, nebo ty, 

kteří bezohledně prosazují svou osobní potřebu na úkor většiny,  
•	 jestli chtějí šíření polopravd a lží nebo předkládání podložených 

argumentů,  
•	 jestli si vyberou zastupitele z těch, kteří se o obec starají a zajíma-

jí již několik let, nebo z těch, kteří se účelově vynořili a zviditelňu-
jí několik týdnů či měsíců před volbami,  

•	 aby věděli, čeho vlastně svým hlasem chtějí dosáhnout.
Aby měli občané a voliči co nejširší informace k rozhodování, 
jsou tyto Listy zaměřeny na vyjádření širokého spektra lidí. V před-
chozím článku byly odpovědi na dvě otázky, které dostali součas-

ní zastupitelé, a jiné dvě otázky, které obdrželi pracovníci a spolu-
pracovníci obecního úřadu. Pro kandidáty dostali třetí dvojici otázek 
zmocněnci volebních stran a sdružení (viz dopis níže). 
Otázky pro kandidáty byly položeny i  v podzimních komunálních 
volbách 2010 - tehdy mohli voliči porovnat pouze první tři kandidá-
ty podle 11 odpovědí (každá strana/hnutí na jedné stránce Zpravo-
daje).  Jak se ukázalo později, do zastupitelstva se dostali i lidé z dal-
ších míst. Dopředu nelze odhadnout, kdo dostane kolik hlasů a jaká 
šance na členství v zastupitelstvu z toho bude vyplývat, proto redak-
ce usoudila, že by se měli veřejnosti nějak představit všichni kandi-
dáti. A aby podobně jako dříve bylo představení kandidátů porovna-
telné, položila redakce všem dvě stejné otázky. Přestože otázek uby-
lo, prostor byl rozšířen na dvě stránky. Před čtyřmi lety, odpovída-
li všichni oslovení, jak ke dvěma otázkám přistoupili kandidáti letos, 
zjistíte na následujících stranách.

Kandidátka č. 1: OTEVŘENĚ 
Kandidátka č. 2: ČSSd
Kandidátka č. 3: rOZHOdNĚTE
Kandidátka č. 4: STarOSTOVÉ a NEZÁVISLÍ

Kandidáti jsou na následujících stranách seřazeni podle toho, jaké 
pořadové číslo mají na kandidátní listině. A aby se nepletlo číslová-
ní pořadí kandidátů a číslo odpovědi, dali jsme před odpovědi pís-
mena:
A) Jak jste se doposud zapojili do rozvoje a činnosti v obci 
Přerov nad Labem?
B) Jakým aktivitám by se zastupitelstvo a obecní úřad pod-
le Vás měli věnovat v následujících 2 letech?

Zmocněnci jednotlivých kandidátních listin dostali dopis 
s tímto zněním:

Přerov nad Labem 1. září 2014
Vážený pane zmocněnče, vážená paní zmocněnkyně,
jménem redakční rady Přerovských listů Vám nabízím možnost pre-
zentace Vašich kandidátů v předvolebním vydání Přerovských listů.
Tuto možnost nabízíme všem uskupením registrovaným k volbám 
do zastupitelstva Přerov nad Labem v roce 2014 na základě rozhod-
nutí Městského úřadu Lysá nad Labem ze dne 19. 8. 2014, které je 
zveřejněno na úřední desce.
S ohledem na počet kandidátek a kandidujících osob jsme zvolili for-
mu prezentace pomocí dvou otázek:
A. Jak jste se doposud zapojili do rozvoje a činnosti v obci 
Přerov nad Labem?
B. Jakým aktivitám by se zastupitelstvo a obecní úřad pod-
le Vás měli věnovat v následujících dvou letech?
Prostor pro prezentaci každého registrovaného sdružení je v celko-
vém rozsahu dvou stran A4.
Forma shodných otázek s možností otevřených odpovědí vychází 
ze zkušeností z předchozích komunálních voleb v Přerovském zpra-
vodaji.
Pokud si přejete odpovědi Vašich kandidátů zveřejnit, zašlete je pro-
sím elektronicky do 15. září 2014 na mailovou adresu prerovske.lis-
ty @prerovnl.cz.

Za redakční radu
Lucie Černá, redaktorka Přerovských listů
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Kandidátka č.1: OTEVŘENĚ 

1. mgr. alena Bakošová, 
43 let, inženýr kvality, BEZPP
A)  Aktivně jsem se zapojila ve třech oblastech. Jako dobrovolný kni-
hovník naší knihovny - ten kdo chodí ve čtvrtek do knihovny, si tam 
se mnou může povídat nejen o knížkách. Jako člen finančního vý-
boru při našem zastupitelstvu a dříve jako člen kontrolního výbo-
ru - pomáhám tak zastupitelům plnit jejich úkoly a vím, že tak mohu 
ovlivnit i to, jak se bude naše obec vyvíjet dále a co se bude v obci 
dít. A jako dobrovolník při organizaci a zajištění akcí oživujících běh 
času v naší obci pro děti i dospělé  - jde  o akce Noc s Andersenem, 
Muzejní noc, dožínky...

B) Vedle nutných a povinných činností, kterým se musí zastupitel-
stvo věnovat „ze zákona“ , by zastupitelé měli dořešit přípravu na 
vybudování vodovodu a ideálně i začít s jeho výstavbou, dále by měli 
připravit plán technické obnovy a zlepšení chodu ČOV a k tomu za-
jistit i potřebné financování. Měli by se také věnovat cílenému vy-
hledávání dalších finančních zdrojů tak, aby mohla obec realizovat 
i další dlouhodobě plánované projekty jako je ulice v Novém Přero-
vě, chodníky po obci, využití přebudovaného objektu původního 
zdravotního střediska. Věřím, že právě rozšířením na 11 zastupite-
lů bude možné rozdělit úkoly tak, aby bylo pro obec dosaženo ma-
ximálního využití lidských zdrojů na řízení a kontrolu realizace jed-
notlivých projektů a život v obci pro obyvatele tak výrazně zkvalit-
nit a zlepšit.

2.  Ing. Jaroslav Kratochvíl, 
38 let, soukromý zemědělec, BEZPP

A) Od prosince 2012 jsem členem finančního výboru, kde se podí-
lím na plnění úkolů. V loňském roce jsem začal pracovat na eviden-
ci a inventuře pozemků ve vlastnictví obce. Účastnil jsem se několika 
jednání ohledně pozemkových úprav, pasportu komunikací a soft-
ware na práci s mapami.

B) Pokračovat v řešení problémů kolem ČOV, pokračovat v jedná-
ní kolem nové verze vodovodu. Dále opravy (stavby) komunikací, 
chodníků, pozemkové úpravy. Osobně bych velmi rád vyvolal disku-
zi ohledně multifunkčního sportoviště. Myslím si, že v obci naší ve-
likosti by našlo využití jak pro veřejnost, tak pro naši školu. Nadále 
se snažit zvyšovat kvalitu a úroveň výuky ve škole, nabídnout dětem 
více kroužků různého zaměření a tím zvyšovat počet dětí ve škole. 
Monitorovat situaci kolem MAS.

3. rNdr. darina Kocsisová Ph.d., 42 let,  
manažerka – matematik, BEZPP

A) Všelijak. Spolupracovala jsem již v  minulém volebním období 
s obecním úřadem, byla jsem členkou školské rady za zřizovatele, 
v tomto volebním období byla jsem předsedkyní finančního výboru, 
krátce zastupitelkou bez funkce, nyní neuvolněnou starostkou, cho-
dím na brigády a přispívám k péči o veřejná prostranství, aktivně se 
účastním schůzí zastupitelstva a  společenských událostí. 
Věnovala jsem se vodovodu, kanalizaci a ČOV, budovám a pozem-
kům obce, komunikacím, odpadům, školství, fungování obecní-
ho úřadu, rozpočtu a  financování, kontrolám příspěvkových orga-
nizací, dotacím, zapojení a spolupráci obyvatel, studnám a úprav-
nám vody, místnímu rozhlasu, dešťové kanalizaci, územnímu plá-

nu a  rozvoji, narovnání hranice s  Lysou n. L., pozemkovým úpra-
vám, pasportům, bezpečnosti v obci, informovanosti obyvatel, po-
vodňovému plánu, zahradám a veřejnému prostranství, obecně zá-
vazným vyhláškám, meziobecní spolupráci, dotazníkovému šetření 
názorů obyvatel, hřbitovu, demografickým záležitostem, psům, di-
vadelním zájezdům, fotosoutěžím  a mnoha dalším dílčím tématům.

B) Smysluplným, perspektivním, povinným, což bohužel vždy není 
totéž. Žádoucích aktivit je více než dost a jejich seznam je dlouhý. 
Něco by se mělo řešit souběžně, něco postupně. Na toto téma jsem 
již popsala mnoho stránek v Listech a dříve ve Zpravodaji, takže ne-
považuji za vhodné tady vše zopakovat. Nechci zdůrazňovat jeden 
či dva projekty, protože k obci je potřeba přistupovat komplexně.

4. Ing. Eva mohauptová, 39 let,  
kouč – lektor, BEZPP

A) Zapojila jsem se v  jednáních zastupitelstva se školou a ve škol-
ské radě. Dva roky ve školské radě vnímám jako rok orientace mezi 
povinnostmi a možnostmi školské rady, a rok hledání, co užitečné-
ho můžeme v radě udělat kromě ze zákona daných věcí. Vnímám, 
že se nám povedlo najít sestavu a naladění, kdy pro mě má smysl 
pokračovat. Pokud bude oboustranně vítaná spolupráce, ráda budu 
pokračovat. Chci i nadále hledat prostor v propojení zastupitelstva, 
školy a rodičů pro užitečné věci a nápady.

B) Kandiduji s představou pomoci užitečným projektům, podpořit 
selský rozum a nenechat usnout aktivity ohledně vodovodu, chodní-
ků, kvality fungování školy a podpory prostor pro starší děti. 

5. Tomáš Petera, 29 let,  
IT administrátor - programátor, BEZPP

A) Prozatím účastí na brigádách, kulturních akcích a aktivní účasti 
na veřejných zasedáních včetně zapojení do diskuze v případě klíčo-
vých témat. Dále řeším v rámci své profese správu počítačů na úřa-
dě, škole, školce a knihovně.

B) Krom dlouhodobě běžícího projektu vodovodu je v  obci řada 
cest v neuspokojivém stavu. Dále by bylo dobré pokračovat v rekon-
strukci chodníků a zkulturnění zeleně na hlavní silnici a to po celé 
délce až do Nového Přerova.

6. Ing. Ivan Zajíček, 56 let,  
stavbyvedoucí, BEZPP

A) Po tři volební období jsem pracoval jako člen finanční komise 
a v září 2013 jsem se stal zastupitelem. Členství ve finanční komisi 
mi zůstalo a navíc jsem se stal předsedou kontrolní komise. Kromě 
toho podle potřeby konzultuji stavební problematiku pro potřeby 
obecního úřadu v oblastech vodovodu, čističky, dešťové kanalizace 
a závad na rekonstrukci školy a zdravotního střediska.

B) Zastupitelstvo by jistě mělo uskutečnit realizaci projektu vodo-
vodu ve variantě s VAKem Nymburk. Dále by se mělo začít věnovat 
rekonstrukci a intenzifikaci čističky odpadních vod, toto téma je za-
tím rozpracované pouze ve stádiu studie. Zastupitelstvo by se také 
mělo na všech investičních akcích snažit o průběžné získávání dota-
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Kandidátka č.1: OTEVŘENĚ 

cí. Na další finančně náročnější akce nejspíš nebudou v nejbližších 
dvou letech zdroje, ale určitě by se mělo udržet profinancování škol-
ství a kulturních a sociálních projektů.  

7. mgr. Vratislava Tomášková, 38 let, pracovník nezis-
kového sektoru – učitelka, BEZPP

A)V Přerově nad Labem bydlíme 11 let a protože mi nikdy nebylo 
jedno, kam jsme se přestěhovali a jak se obec, ve které jsme se roz-
hodli žít, rozvíjí, jaké aktivity nabízí, jak celkově funguje, od počátku 
jsem se o dění v Přerově n. L. zajímala aktivně a brzy našla také mož-
nosti dobrovolnického zapojení např. do pořádání akcí pro rodiny 
s dětmi. Podílela jsem se na organizaci veřejné sbírky na rekonstruk-
ci dětského hřiště na Zámecké zahradě, pomáhala u vzniku mateř-
ského klubu v prostorách místní ZŠ a MŠ. Každý rok se účastním pří-
prav a realizace Noci s Andersenem, ve škole a školce jsem zajistila 
konání několika přednášek nejen pro rodiče. V současné době učím 
na druhém stupni přerovské ZŠ.

B) Těch aktivit je velmi mnoho. Člověk je vnitřně trochu sobecky na-
stavený myslet hlavně na svoje potřeby a zájmy. Mám tři děti, takže 
bych si i nadále přála, aby byla naše obec family-friendly. Příjemný 
život pro celé rodiny, podpora školství, zdravotnictví. Dětské hřiště 
máme, ale chybí místo - prostor pro vyžití teenegerů. Rozvoj služeb 
v obci, aby si i senior hodně věcí mohl zařídit v místě bydliště. Je dů-
ležité myslet na otázku bezpečnosti v obci, ne všude se např. bez-
pečně chodí, protože chybí chodníky. Hledat možnosti využití do-
tačních prostředků na opravu místních komunikací. Vizitkou práce 
zastupitelstva by měla být živá, osobitá, kulturní obec, vstřícná ke 
svým občanům i návštěvníkům.

8. miroslav Kolenský, 38 let, 
IT administrátor – programátor, BEZPP

A) Kolonizace Europy (Jupiterův měsíc)
B) Hlavně žádný dementní projekty ;)

9. Tomáš Ptáček, 40 let, 
kontrolor kvality, BEZPP

A) V Přerově nad Labem žiji pouze tři roky, tak jsem toho pro obec 
moc nestihl udělat. Zasadil jsem pouze pár stromků a pravidelně 
chodím na veřejná zasedání, kde jsem pochopil podle účasti veřej-
nosti, že je něco špatně. Proto jsem se rozhodl kandidovat, abych 
mohl něco změnit ve prospěch lidí, kteří tu žijí.

B) Slibovat nic nebudu, stejně to jsou předvolební kampaně, kte-
ré se málokdy plní. Volte lidi, které znáte a nezapomeňte křížkovat.

10. Jiří Bílek, 38 let, 
technik, BEZPP

A) V  Přerově nad Labem jsem se narodil, poté s  rodiči odstěho-
val a nakonec jsem se s mojí rodinou opět vrátil. Bydlím v Přerově 
nad Labem již 17 let a ostatně jako všichni obyvatelé vidím potřeby 
a nutnosti ke zlepšení života v naší obci. Nevystudoval jsem sice vy-
sokou školu, za to však používám selský rozum. V minulosti jsem se 

do rozvoje a činnosti v obci Přerov n. L. významně nezapojil, nicmé-
ně bych to chtěl v blízké budoucnosti změnit. 

B) Hlavní prioritou zůstává začít/dokončit výstavbu obecního vo-
dovodu, což je zájem nás všech. Dále bychom se měli zorientovat 
v možnosti čerpat dotace. V neposlední řadě bychom měli vytvá-
řet a organizovat aktivity pro děti a dospívající mládež. Není mož-
né všechny tyto aktivity splnit do dvou let, nicméně je POTŘEBA ZA-
ČÍT! (vyřízení povolení a  administrace, potřeba většiny zastupitel-
stva). Nebráním se dialogu, názorům jiných a především kladu dů-
raz na průhledné financování veškerých zakázek.

11. Luboš Svoboda, 56 let,  
zedník, BEZPP

A) Zajímám se aktivně o dění v obci, pravidelně chodím na veřej-
né schůze zastupitelstva, podílel jsem se na rekonstrukci hasičské 
zbrojnice.

B) Pokračování zejména v revitalizaci obce.

Z individuálních odpovědí jednotlivých kandidátů je zřejmé, že ne-
předstíráme přehnanou jednotu. Naopak cílem sestavení kandidát-
ky bylo dát prostor různým lidem, kteří buď pro obec již mnohé vy-
konali nebo se chtějí aktivně zapojit. Shoda v názorech je důležitá 
v klíčových oblastech a situacích, které nelze předem předvídat. Na-
víc je důležité najít shodu a kompromisy nejen v rámci jedné kandi-
dátky, ale zejména následně se zástupci jiných volebních uskupení 
a politických stran. Komunální politika v obci naší velikosti by měla 
stát na individuálním přístupu, osobnostech a spolupráci všech vrs-
tev. Máme společná témata, ale nebojíme se přiznat, že máme také 
vlastní názor. ■
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Kandidátka č.2:  ČSSd

1. Ing. Jan Vosecký, člen ČSSd,  
obchodní a IT manažer, 41 let 

A) individuální odpověď kandidáta nedodána - viz dále společná 
odpověď na otázky
B) individuální odpověď kandidáta nedodána – viz dále společná 
odpověď na otázky

2. Jiří Beneš, BEZPP,  
OSVČ, 40 let 

A) individuální odpověď kandidáta nedodána – viz dále společná 
odpověď na otázky
B) individuální odpověď kandidáta nedodána – viz dále společná 
odpověď na otázky

3. mgr. Karolína Salačová,  
BEZPP, učitelka, 38 let 

A) individuální odpověď kandidáta nedodána – viz dále společná 
odpověď na otázky
B) individuální odpověď kandidáta nedodána - viz dále společná 
odpověď na otázky

4. Luboš Balík, BEZPP, property manažer, 48 let

A) individuální odpověď kandidáta nedodána - viz dále společná 
odpověď na otázky
B) individuální odpověď kandidáta nedodána - viz dále společná 
odpověď na otázky
 

5. antonín Strnad, BEZPP,  
pracující důchodce, 76 let 

A) individuální odpověď kandidáta nedodána - viz dále společná 
odpověď na otázky
B) individuální odpověď kandidáta nedodána – viz dále společná 
odpověď na otázky

6. Petr Vojáček, BEZPP, státní zaměstnanec, 42 let

A) individuální odpověď kandidáta nedodána – viz dále společná 
odpověď na otázky
B) individuální odpověď kandidáta nedodána - viz dále společná 
odpověď na otázky
 

7. Bc. Petra Vosecká, BEZPP,  
personální manažer, 34 let 

A) individuální odpověď kandidáta nedodána – viz dále společná 
odpověď na otázky
B) individuální odpověď kandidáta nedodána – viz dále společná 
odpověď na otázky

8. marek Řehák, BEZPP,  
portýr – Letiště Praha, 37 let 

A) individuální odpověď kandidáta nedodána – viz dále společná 
odpověď na otázky
B) individuální odpověď kandidáta nedodána – viz dále společná 
odpověď na otázky

9. Kateřina Horejcová,  
BEZPP, OSVČ, 37 let 

A) individuální odpověď kandidáta nedodána – viz dále společná 
odpověď na otázky
B) individuální odpověď kandidáta nedodána – viz dále společná 
odpověď na otázky

10. alice Fárková, BEZPP,  
reklamační dispečerka, 34 let

A) individuální odpověď kandidáta nedodána – viz dále společná 
odpověď na otázky
B) individuální odpověď kandidáta nedodána – viz dále společná 
odpověď na otázky

 

11. rudolf růžička,  
BEZPP, manažer kvality, 26 let

A) individuální odpověď kandidáta nedodá-
na – viz dále společná odpověď na otázky
B) individuální odpověď kandidáta nedodá-
na – viz dále společná odpověď na otázky

Náhradník: 

12. Bc. Kateřina Damcová DiS., BEZPP, fyzi-
oterapeut, 36 let

Naše kandidátka je sestavena ze člena ČSSD 
a nezávislých kandidátů, kteří chtějí pomoci 
v  rozvoji obce a mají snahu změnit součas-
nou situaci.
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Odpověď na otázky: 

A. Jak jste se doposud zapojili do rozvoje a činnosti v obci 
Přerov nad Labem? 
Již před volbami jsme začali jednat o možnosti přivedení vodovo-
du do naší obce. Zde Vám stručně napíšeme, jak to ve skutečnos-
ti probíhalo: 

Dne 17. 3. 2014 pan Pavel Šmíd (starosta obce Bříství) poslal žá-
dost firmě VaK Nymburk, a. s. o napojení obce Bříství na vodovodní 
síť společnosti VaK Nymburk, a. s. V dopise mimo jiné popisuje, že 
po desetiletém úsilí přípravy společného projektu skupinového vo-
dovodu, byla odstoupením obce Přerov nad Labem příprava pro-
jektu ukončena. 

Dne 22. 4. 2014 proběhla již schůzka s firmou VaK Nymburk, a. s. 
za účasti představitelů obcí Bříství, Starý Vestec a Semice o možnosti 
připojení zmíněných obcí na vodovodní síť VaK Nymburk, a.s. Poz-
ději obce doplnily souhlas se společnou úhradou nákladů souvisejí-
cích se zvýšením kapacity vodojemu a hlavních vodovodních řadů 
pro přivedení vody do místa rozvodu v obcích. Po této schůzce se 
zahájily práce na studii společného vodovodu, bohužel bez účas-
ti obce Přerov nad Labem. 
Koncem května jsme se o této připravované aktivitě okol-
ních obcí dozvěděli od ředitele společnosti VaK Nymburk pana 
Ing. Tomáše Macha, PhD, a  zároveň jsme pana ředitele požádali 
o schůzku, abychom se do společného projektu mohli zapojit. Na-
ším cílem bylo, aby se do připravované varianty skupinového vo-
dovodu zapojil i Přerov nad Labem. Následně proběhla schůz-
ka, které byl přítomen člen naší kandidátky pan Ing. Jan 
Vosecký. Dohodli jsme se, že se pan ředitel pokusí společně s před-
sedou představenstva panem Ing. Milošem Peterou naší obec do 
projektu zapojit. 
Poté proběhla schůzka s místostarostkou obce Přerov nad Labem 
a předsedou představenstva VaK Nymburk Ing. Milošem Peterou. 

Následně byla svolána další schůzka na 25. 6. 2014 již všech 
zmíněných obcí včetně zástupců (starostky) obce Přerov nad La-
bem. Na tuto schůzku byl pozván předsedou představenstva pa-
nem Ing. Milošem Peterou i člen naší kandidátky Ing. Jan Vosec-

ký. Výsledkem schůzky byly pozitivní zprávy pro naší obec, 
Přerov nad Labem se již může do společného projektu za-
pojit. Na základě této schůzky se začala připravovat studie skupi-
nového vodovodu, již s dokreslením naší obce, a v běhu jsou přípra-
vy na komplexní projekt skupinového vodovodu. 

Jsme velmi šťastní, že se nám podařilo tuto situaci zvlád-
nout a zajistit tak možnost realizace vodovodu v naší obci. 
Pan ředitel Ing. Tomáš Mach a pan Ing. Miloš Petera, před-
seda představenstva společnosti VaK Nymburk, konstato-
vali, že bez naší intervence by projekt vodovodu a jeho ná-
sledná výstavba nikdy neproběhla. Okolní obce by vodovod 
vybudovaly bez nás. 

V  současné době je velmi důležité, aby naše obec dokázala 
spolupracovat s okolními obcemi na přípravách a  realizaci společ-
ného vodovodu. 
Budeme rádi, když nás svým hlasem podpoříte v komunálních vol-
bách, abychom mohli úspěšně pokračovat v započaté práci na při-
vedení vodovodu do naší obce Přerova nad Labem. 

B. Jakým aktivitám by se zastupitelstvo a obecní úřad pod-
le Vás měli věnovat v následujících 2 letech? 
Náš kompletní volební program a  naši představu, jakým způso-
bem by měl fungovat obecní úřad v následujícím období, naleznete 
v nejbližší době na našich webových stránkách http://www.prero-
vnadlabem.cz. Prezentaci s volebním programem již brzy dostanete 
do poštovních schránek. Pro případné dotazy nás neváhejte kontak-
tovat na tel.: 777 177 724. 

Chcete také změnu jako my? Podpořte nás,  
společnými silami to dokážeme!

 CHCEmE být úřadem pro lidi 
✓  mít otevřeného, vstřícného a komunikativního 

starostu 

✓ narovnat vztahy s okolními obcemi 

✓ místo slibů nabízet řešení

✓  realizovat projekty, které fungují v jiných obcích 
a jsou úspěšné 

✓  transparentně rozhodovat s ohledem na rozvoj 
a budoucnost naší obce

✓  hospodárně nakládat s penězi, s movitým 
i nemovitým majetkem obce 

✓  získat co nejvíce dotací z evropských fondů a fondů 
regionálního rozvoje
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Kandidáti č.3:  sdružení rOZHOdNĚTE

Ing. Irena Gregárková, 46 let,  
manažerka, BEZP
A) Od roku 2006 jsem neuvolněnou mís-
tostarostkou. Mám na starosti především 
životní prostředí, kulturu a  informovanost  
občanů (Přerovské listy, webové stránky, 
rozhlas). Za největší úspěch považuji do-
končení projektu Revitalizace centra obce 
a  získání stavebního povolení na začátku 
roku 2014. Trvalo řadu let, než se poda-
řilo získat souhlasné stanovisko Českého 
rozhlasu, potřebné pro vydání stavebního 
povolení. Občané se po mnoha letech do-
čkají alespoň v  některých úsecích nových 
chodníků (v návaznosti na budoucí výstav-
bu vodovodu), a s tím související vyšší bez-
pečnosti v  obci.Dále se nám podařilo po 
více jak ročním úsilí zahájit i  rekonstrukci 
havarijního  stavu rybníka s příslibem do-
tace.  Zorganizovala jsem řadu brigád, kte-
ré vedly nejen ke zlepšení životního pro-
středí, ale i k navázání mnoha přátelských 
vztahů.
Od roku 2006 se podílím na akcích pro 
děti, jsem spoluzakladatelkou sdružení Ma-
minky dětem.
Jsem spoluautorkou scénáře 1. Muzejní 
noci ve skanzenu a  zakladatelkou Dožín-
kové slavnosti v  zámku a podzámčí.  Obě 
akce vznikly v roce 2011 za podpory mno-
ha nadšenců.
Úzce spolupracuji s  Polabským muze-
em, Českým rozhlasem a  s  některý-
mi představiteli Středočeského kraje.                                                                                                            
Mou dlouholetou snahou je, aby přerovský 
zámek skončil v dobrých rukou, aby nezů-
staly jeho brány v  budoucnu zavřeny na-
šim občanům.
Jsem šťastná, že díky mnoha aktivním ob-
čanům naše obec není místem, kde se je-
nom přespává. 

B) Ze zkušeností z  minulých dvou voleb-
ních období vím, že je jednodušší slibovat 
a plánovat, než se aktivně zapojit do dění 
v obci a sliby plnit. Vážím si lidí, kteří i po 
tom, kdy nebyli zvoleni, obci i přesto aktiv-
ně pomáhali.
Mohla bych tu napsat dlouhý seznam pro-
jektů a požadavků, které obec a  její obča-
né potřebují, které nás posunou opět blíže 
k obci, kde se dobře žije.Neučiním tak, se-
znam by byl velmi dlouhý.
Moje představa je jednoduchá. Pokud 
budu zvolena, chci navázat tam, kde kon-
číme v  říjnu 2014. Bude záležet na Vás, 
voličích, zda nám dáte svými hlasy důvě-
ru a tím možnost v práci pokračovat. Bude 

záležet na budoucím starostovi, na slože-
ní zastupitelstva a  zaměstnanců obce, na 
ochotě všech vás občanů dále pomáhat 
obci, jak svými odbornými znalostmi, tak 
manuálně. Samozřejmě neméně na do-
tačních titulech a  finančních možnostech 
obce. 
Díky dotazníkovému šetření z  minulého 
roku známe priority občanů. Pokud bu-
dou zbývat finanční zdroje, ráda bych po-
kračovala s výstavbou chodníků, výsadbou 
zeleně a opravou místních komunikací ne-
jen ve středu obce, ale i v Novém Přerově. 
Budu prosazovat dokončení opravy rybní-
ka se získáním dotace. Budu nadále pod-
porovat kulturní život, spolky a všechny ak-
tivity, které budou prospěšné pro většinu 
občanů. 
Na projektu vodovodu se budu podílet 
pouze v případě, že bude pro obec finanč-
ně únosný a bude se odvíjet z průhledného 
projektu a financování.

Ing. Václav Červinka, 30 let,  
zahradník, BEZP

A) Zabýval jsem se oblastí blízkou mé pro-
fesi, tedy produkční a  okrasné zahradnic-
tví, a byl jsem členem obecní komise pro ži-
votní prostředí. Navrhl jsem výsadbu stro-
mů a keřů na školní zahradě a podílel jsem 
se na jejich výsadbě. Zúčastnil jsem se také 
výsadby stromů a keřů v zámecké zahradě. 
Pomáhal jsem také při čištění chráněného 
území na Přerovské hůře. Dále jsem se za-
pojil do činností jako je prořez a náhradní 
výsadba v parku, včetně realizace kamenné 
prolézačky, realizace výsadeb stromů v  in-
travilánu obce, účast při plánování školní 
zahrady, pomoc při plánování hřiště ma-
teřské školky na zámecké zahradě a  účast 
v příslušné výběrové komisi, účast při plá-
nování první etapy revitalizace intravilánu 
obce, oprava chodníků a křižovatky u kos-
tela včetně veřejné zeleně. Jako člen komi-
se pro životní prostředí jsem se podílel na 
tvorbě strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje MAS Střední Polabí, konkrétně 
jsem se zabýval oblastí životního prostředí, 
krajiny, zeleně a vody.
Dále pomáhám při organizaci kulturních 
akcích, v  součinnosti s  kolegy z  COMOR 
TEROR sound systemu zvučíme a  osvětlu-
jeme hlavně dětské akce jako halloweenská 
párty, dětský den, mikulášská nadílka před 
obecním úřadem atp.
Rád bych v  této činnosti dále pokračoval 
jako člen zastupitelstva a přispěl tím k roz-

voji obce.
B) Prioritou je pro mě především reali-
zace vodovodu ve spolupráci se Semice-
mi, Novým Vestcem a  Břístvím. Důležité 
je také pokračování revitalizace intravilá-
nu obce včetně veřejné zeleně. Obec by 
měla podporovat kulturní akce pro děti 
i dospělé, především dožínky. Zastupitel-
stvo by mělo podpořit také rekonstruk-
ci hasičské zbrojnice, dokončení rekon-
strukce a odbahnění Salvátorského rybní-
ka a  v  součinnosti se školou rekonstrukci 
antukového hřiště na školní zahradě. Rád 
bych se zasadil o vybudování multifunkč-
ního altánu na školní zahradě, který bude 
fungovat jako učebna v přírodě a pódium 
pro kulturní akce.

Ing. Luděk dvořák, CSc.,68 let, 
ekonom – auditor, BEZP

A) Kandidoval jsem v  minulých volbách 
a  po zvolení jsem byl aktivním zastupite-
lem. Také jsem pracoval ve finančním vý-
boru a nyní jsem i jeho předsedou. Kdo se 
účastní veřejných zasedání zastupitelstva, 
má o mé práci přehled. Dále jsem od za-
čátku vzniku akcí Muzejní noc a Dožínky se 
svoji manželkou tyto akce svou přítomnos-
tí podporovali.
 
B) Zastupitelstvo by mělo pokračovat v na-
staveném směru - pečlivě připravovat a re-
alizovat jednotlivé plánované projekty, kte-
rých má v zásobě mnoho, a u všech důsled-
ně kontrolovat jak přípravnou část, tak rea-
lizaci, aby se nestalo, že budou z obecního 
rozpočtu zaplaceny peníze bez účelu nebo 
v nějakém „tunelu“. Určitě bychom neměli 
zapomínat na kulturní a společenský život, 
nadále podporovat spolky a aktivity, které 
vedou ke zlepšení života v naší obci.
 

Jana Brožová, 33 let,  
krejčová, BEZP

A) Do akcí v Přerově nad Labem se zapo-
juji již od jejich počátku v roce 2006. Jsem 
členkou kulturní komise. Spoluzakládala 
jsem spolek Maminky dětem. S nimi pořá-
dáme většinu přerovských akcí. Například 
maškarní bál pro děti, Běh pohádkových le-
sem, Halloween atd. Také se aktivně účast-
ním akcí, které pořádá OÚ a TJ Sokol Pře-
rov jako jsou dožínky, Muzejní noc a maso-
pustní průvod.
B) Jelikož v  letošním roce začala revitaliza-
ce naší obce, tak bych byla ráda, aby i na-
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Kandidáti č.3:  sdružení rOZHOdNĚTE

dále pokračovala. Úprava okolí obce a nové 
chodníky (zejména v Novém Přerově) jsou 
určitě prioritou. Stejně i v akcích by se mělo 
pokračovat. V  nejlepším případě pořádat 
další kulturní vyžití, nejen pro děti, ale i pro 
dospělé. 

mgr. Yveta Hrušková,  
51 let, ředitelka ZŠ a mŠ, BEZP

A) Jsem nezávislý kandidát a nepatřím do 
žádné politické strany ani skupiny. Vzhle-
dem k  tomu, že pracuji v  základní a ma-
teřské škole jako ředitelka, můj přínos obci 
je zejména v oblasti školství. Celkem jsem 
se podílela na čtyřech projektech a  pro 
školu jsme získali 3 158 414,40 korun. Vy-
budovali jsme naučnou přírodovědnou 
stezku Přerovem. Zúčastňuji se akcí pořá-
daných obcí, např. dožínky, Muzejní noc, 
pasování na čtenáře a  organizujeme pro 
rodiče a  veřejnost další akce, např. lou-
čení s  předškoláky a  deváťáky, den dětí. 
Navštěvujeme místní muzea, podporuje-
me místní drobné podnikatele a dáváme 
přednost místním zájemcům o práci. Tří-
díme odpad a vybízíme i občany, aby do 
školy nosili papír, plast, použitý olej z ku-
chyně, apod. Pořádáme akce a  exkurze 
pro děti a umožňujeme žákům i pedago-
gům cestování po Evropě, lyžařské kurzy, 
školy v přírodě. Spolupracujeme s místní-
mi organizacemi a spolky, naše škola zís-
kala titul „Škola udržitelného rozvoje“ za 
aktivní činnost v  environmentální oblas-
ti.  Školu v Přerově nad Labem prezentu-
jeme v  různých médiích a  na webových 
stránkách školy. Úzká spolupráce se zři-
zovatelem je podmínkou. Po celou dobu 
mého působení školu podporovala Ing. I. 
Gregárková. Naším společným cílem byla 
fungující škola a spokojené děti.

B) Ráda bych, aby zastupitelstvo dlouho 
neodkládalo opravu fasády školy, dokon-
čilo opravu střechy na celé budově, včet-
ně okapů, svodů a okenních parapetů. Je 
potřeba na školní zahradě renovovat stá-
vající hřiště, které nevyhovuje potřebám 
dětí ze školy a  ze školky.  V  celé obci by 
se měly vybudovat nové chodníky, aby se 
děti a  starší lidé mohli po nich bezpečně 
pohybovat. Doufám, že jednání o  zámku 
dopadnou dobře a obec bude moci využí-
vat prostory v přerovském zámku. Je důle-
žité, aby se občané cítili v obci bezpečně, 
proto je třeba posílit policejní hlídky niko-
liv na silnici, ale mezi domy.   

Ing. Jiří Starý, 70 let,  
strojní inženýr, BEZP

A) Dle svých možností se účastním brigád 
organizovaných obecním úřadem a  veřej-
ných zasedání obecního úřadu, abych byl 
informován o důležitých záležitostech obce.

B) Nalézt řešení a zahájit realizaci obecní-
ho rozvodu pitné vody, dokončit revitaliza-
ci veřejných prostor v centru obce, zlepšit 
čistotu v  obci zejména prašnost způsobe-
nou provozem zemědělské techniky

Josef Šenkýř, 43 let,  
stavitel, BEZP

A) Vzhledem k tomu, že pracuji ve stavebnic-
tví, snažím se být přínosný obci v této oblasti.
Podílel jsem se na přípravách projektu re-
konstrukce rybníku, obci jsem doporučil 
pana Jíru, který pomohl se zpracováním žá-
dosti o  dotaci. Zúčastnil jsem se výběro-
vých řízení na rybník a revitalizaci.

B) Obec by měla pokračovat dle finanč-
ních možností ve výstavbě chodníků, po-
kud možno i v Novém Přerově.
Pokud bude možnost dotací, tak dokončit 
rekonstrukci rybníku.Vodovod jen v přípa-
dě přijatelných podmínek pro obec a ob-
čany.

danuše Skuhravá,  
60 let, učitelka mŠ, BEZP

A) Do rozvoje obce jsem se zapojila několi-
krát jako členka zastupitelstva (vždy odbor 
sportu, kultury a školství.)
Zapojila jsem se do zpracování projektu 
„Zahrada v přírodním stylu“.

B) Moc bych si přála zlepšení sportovního 
vyžití dětí, aktivněji podporovat sport. 

marek Hofhanzl,  
44 let, živnostník, BEZP

A) V současné době připravuji ve spoluprá-
ci s  obcí revitalizaci prostoru autobusové 
zastávky u skanzenu. 

B) V  závislosti na možnostech získání do-
tací je dle mého názoru potřeba pokračo-
vat v dalším zatraktivnění centra obce, roz-
místění herních prvků a laviček, vybudová-
ní nových chodníků a víceúčelového spor-
tovního hřiště.

Ing.Soňa rovnaníková,  
37 let, ředitelka, BEZP

A) V obci žiji s rodinou od roku 2001. Nej-
častěji se účastním akcí, které jsou nějak 
spojeny s folklórními tradicemi - letos se již 
čtvrtým rokem účastníme jako dobrovolní-
ci dožínek či Muzejní noci ve skanzenu. Do-
mnívám se, že skanzen a  zámek jsou ob-
jekty, které mají velký podíl na výjimečnos-
ti naší obce a  jakožto významnou součást 
našeho historického dědictví je stojí za to 
oživovat. S  tím pochopitelně souvisí míra 
atraktivity naší obce pro turisty a  z  toho 
plynoucí ekonomický přínos pro obec.

B) Zastupitelstvo a  obecní úřad by podle 
mého názoru měli v první řadě řešit (a nej-
lépe vyřešit) otázku zásobování obce pit-
nou vodou z  veřejného vodovodu. Tento 
problém vnímám jako velmi aktuální a do-
mnívám se, že jeho vyřešení bude pro obec 
velkým úspěchem i  z  pohledu potenciál-
ních nových obyvatel obce či ceny stávají-
cích nemovitostí. Za velmi důležitou pova-
žuji další podporu ZŠ a MŠ v obci tak, aby 
děti dobře obstály v  konkurenci žáků vět-
ších škol z okolních měst. 

Hana dovalilová,  
41 let, provozní, BEZP

A)  Začala jsem v roce 2005 s Drakiádou, 
vadilo mi, že v obci nejsou žádné akce pro 
děti.
Od roku 2006 jsem členkou sdružení Ma-
minky dětem. Když jsme oslovily o pomoc 
některé maminky, řekly nám, že chtějí jít na 
akci se svými dětmi. Oceňuji ty, které nám 
pomáhají. Od roku 2007 jsem zaměstnaná 
na obecním úřadě.
Chci podpořit ty, kteří více dělají, než mlu-
ví a vše si předem zkontrolují.

B) Zastupitelstvo ani obecní úřad nezmůže 
všechno, když se lidé budou navzájem po-
mlouvat. Když vám bude někdo něco slibo-
vat, neznamená to, že to vždy udělá!
Vodovod, ale ne za každou cenu, výstavba 
chodníků, dešťová kanalizace, do budouc-
na by se měly udělat zemědělské cesty ko-
lem Přerova, tak aby zemědělská technika 
neznečišťovala obec. ■
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Kandidátka č. 4:   
STarOSTOVÉ a NEZÁVISLÍ

1. Petr Baumruk,  
63 let, technik, BEZPP
A) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 

B) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 

2. miroslav Kadeřávek,  
33 let, kuchař, BEZPP

A) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 

B) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 

3. Ing. roman Trbušek,  
36 let, ekonomický ředitel, 
BEZPP
A) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 
B) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 

4. Jakub Kadeřávek,  
27 let, tesař, BEZPP

A) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 
B) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 

5. Bc. Lenka Kodešová,  
50 let, vrchní sestra, BEZPP

A) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 
B) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 

6. Jan Kolenský,  
24 let, finanční poradce, BEZPP 

A) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 
B) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 

7. mgr. Eva müllerová,  
55 let, učitelka, BEZPP

A) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 
B) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 

8. Božena Kamenická,  
53 let, OSVC, BEZPP
A) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 
B) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 

9. Zdenek Neuhäusel,  
49 let, zámečník, BEZPP

A) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 
B) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 

10. Phdr. Hana Vašátová,  
54 let, učitelka, BEZPP

A) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 
B) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 

11. antonín Nováček,  
56 let, zámečník, BEZPP

A) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 
B) individuální odpověď kandidáta 
nedodána 
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Proběhl druhý Knižní bazar…

V  polovině června naše obecní knihovna uspořádala  v  zahradě 
obecního úřadu již druhý ročník knižního bazaru. Stejně jako loni 
jsme si vybrali červen proto, že jde o měsíc, kdy již mnozí z nás vy-
rážejí na dovolenou a jen mrknutí oka dělí děti školou povinné od 
prázdnin. Pod titulem “Na prázdniny a dovolenou odjedeš jen s no-
vou starou knihou“ u  této akce, kterou  pořádá knihovna, se sku-
tečně skrývá výzva. A byla to výzva několikanásobná: připomenout 
všem, aby si na dovolenou a na prázdniny nezapomněli přibalit ně-

jakou tu knihu -  a je jedno zda papírovou či elektronickou. Připo-
menout se našim spoluobčanům, že knihovna v obci je tu pro ně 
a rádi jim nějakou tu knihu zapůjčíme… i třeba jen na prázdniny. 
A hlavně připomenout, že staré knihy vyřazené z fondu knihovny 
nemusí nutně skončit ve sběru, protože mohou najít své nové ma-
jitele. 
Celý nedělní bazar provázelo velmi příjemné počasí a to také jistě 
napomohlo k dobré návštěvnosti akce. Zájemci o knihy dorazili jak 

místní, tak přespolní. Příjemné bylo, že návštěvníci akce 
využili i možnosti zúčastnit se komentované prohlídky 
prostor knihovny a my věříme, že někteří se stanou ná-
sledně i našimi čtenáři a v knihovně je budeme potká-
vat pravidelně. Po celou dobu bazaru probíhala také 
anketa zaměřená na zjištění toho, proč naši spoluobča-
né chodí či nechodí do knihovny. Jak vycházejí výsled-
ky z odevzdaných vyplněných anketních lístků Vám na-
píšeme v dalším čísle časopisu.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří akci navštívili a na 
cestu domů si vybrali nějakou tu knihu. Knihovna díky 
této akci získala 2070 korun do fondu na nákup dal-
ších nových knih. Tato částka bude použita na do-
plnění dětského oddělení o  knihy současných dět-
ských autorů. Ještě jednou děkujeme a všem za obec-
ní knihovnu přejeme krásný podzim nejen s příjem-
nou knihou. ■

Rada kraje schválila na svém zasedání 15. 
září projektový záměr „Dostavba Polab-
ského národopisného muzea v  Přerově 
nad Labem“. 
„V rámci plánovaného projektu by došlo 
k rozšíření stávajícího areálu muzea o 5 
nových objektů lidové architektury z ob-
lasti středního Polabí. Pokud bude vy-
hlášena nová výzva Regionálního ope-
račního programu, pokusíme se projekt 
v  krátké době realizovat s  využitím ev-
ropských dotačních titulů,“ sdělil radní 
pro kulturu a památkovou péči Zdeněk 
Štefek.
Ve skanzenu by tak měla nově stát ko-
pie funkční kovárny z  Jíkve, kopie kap-
ličky původně stojící na přerovské ná-
vsi, památkově chráněná chalupa s pod-
síní z Oskořínku, zrekonstruovaná pilířo-
vá stodola a zrekonstruovaná celoroube-
ná stodola. 
Výstavba těchto objektů doplní stávající 
objekty v  areálu Polabského národopis-
ného muzea Přerov nad Labem a dotvo-
ří zamýšlený ráz modelové polabské návsi 

v areálu skanzenu. Nově realizované pro-
story umožní prezentaci (expozice) a de-
ponování bohatých národopisných sbí-
rek Polabského muzea. Vzniknou prostory 
vhodné pro předvádění lidových řemesel 

při pořádaných akcích, či při doprovod-
ných programech národopisných výstav.
Předpokládaná cena realizace projektu 
nepřesáhne částku 10 milionů korun bez 
DPH.  ■

a. Bakošová, J. Špitálská

Středočeský kraj
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Schválen záměr rozšíření skanzenu 
v Přerově nad Labem
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maS Střední Polabí se představuje

Zkratka MAS znamená Místní akční skupina a jde o neziskové, ne-
politické sdružení občanů, neziskových organizací, soukromé pod-
nikatelské sféry a veřejné správy, které spojuje zájem o rozvoj ur-
čitého území. V České republice jich po vzoru jiných evropských 
zemí vzniklo už přes 180.
MAS Střední Polabí zahrnuje obce Čelákovice, Brandýs nad La-
bem – Stará Boleslav, Lázně Toušeň, Káraný, Nehvizdy, Podolanka, 
Skorkov, Křenek, Záryby, Jenštejn a nově také Přerov nad Labem.

Proč vznikla tato organizace? 
Cílem snažení MAS Střední Polabí je rozvoj našeho regionu a zlep-
šení kvality života na venkově. K tomu patří například ochrana pří-
rodních a kulturních památek, zvýšení ekonomické prosperity oby-
vatel, podpora malého a středního podnikání, multifunkčního ze-
mědělství, bydlení, školství, využití volného času, rozvoj veřejné 
dopravy, turistického ruchu, informatiky nebo podpora rozvoje 
občanských iniciativ.  

Co může MAS přinést našemu regionu?
MAS mají možnost získávat finanční prostředky z  EU, které dále 
rozdělují mezi subjekty regionu (podnikatele, neziskový sektor i ve-
řejnou správu) – v podstatě fungují jako malý dotační orgán, kte-
rý přijímá žádosti o dotace, hodnotí je a schvaluje. Výhodou čer-
pání prostředků přes MAS je, že si o dotace mohou zažádat i malé 
subjekty, nízká hranice minimálních nákladů projektu a také pora-
denství MAS.

Zajištěn je přístup zdola-nahoru, což znamená, že podněty vychá-
zejí od místních obyvatel a organizací. Podpořené projekty vybí-
rá výběrová komise složená z místních občanů, kteří dobře zna-
jí potřeby daného území. Tyto potřeby byly zpracovány do Stra-
tegie komunitně vedeného místního rozvoje, tedy strategie roz-
voje území.

Aktuální informace o dění v rámci MAS Střední Polabí najdete na 
www.strednipolabi.cz

Jiří Sládek
MAS Střední Polabí, o. s.

Prostřednictvím maS bude možné žádat a získat 
prostředky například v těchto oblastech:

IROP – Integrovaný regionální operační program
•	 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 

kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního po-
tenciálu

•	 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
•	 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi
•	 Vznik nových a rozvoj existujících sociálních aktivit v oblasti sociál-

ního podnikání
•	 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celo-

životní učení
•	 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního 

a přírodního dědictví

OP Zaměstnanost:
•	 Podpora podnikání a podnikatelských inkubátorů
•	 Podpora sociálního podnikání
•	 Podpora sociálně vyloučených lokalit a lokalit s vysokou nezaměst-

naností
•	 Podpora genderové rovnosti a slaďování rodinného a pracovní-

ho života

OP Životní prostředí
•	 Biodiverzita a aktivity vedoucí k ní

OP Zemědělství
•	 Program rozvoje venkova – podpora udržitelných forem zeměděl-

ství, agroturistiky, potravinářské výroby, rozvoj lesnictví apod.

Dotační servis
Kromě výše zmíněných prostředků, které bude sama MAS rozdělovat, 
bude také monitorovat ostatní dotační možnosti pro subjekty z  regio-
nu a na svých internetových stránkách přinášet přehled aktuálních příle-
žitostí financování.
V našem dotačním servisu nebudou chybět národní, krajské ani evrop-
ské dotační programy. Budeme přinášet také novinky o aktuálních gran-
tových programech vypsaných soukromými nadacemi.

Poradenství a semináře
Pracovníci kanceláře MAS žadatelům rádi poskytnou podrobné informa-
ce o dotačních možnostech. Kancelář MAS může pomoci i se samotným 
zpracováním žádosti o dotace v různých programech. Tato služba bude 
částečně zpoplatněna, avšak ceny za konzultace a zpracování žádostí bu-
dou výrazně nižší, než u soukromých poradenských firem.
MAS bude také organizovat semináře a školení zaměřené na tvorbu pro-
jektů, jejich administraci a zpracování žádostí o finanční podporu.

Komunitární granty EU a mezinárodní spolupráce
MAS Střední Polabí bude také pracovat na zapojení místních organi-
zací do projektů mezinárodní spolupráce, například v  rámci progra-
mu Erasmus+. Program nabízí možnosti výměny zkušeností, zahranič-
ních stáží a pobytů pro organizace pracující s mládeží, sportovní klu-
by, školy a další.

Zasedání valného shromáždění MAS se uskutečnilo v sobotu 20. září 
na zámku v Brandýse nad Labem za účasti Mgr. Aleny Bakošové  
z Přerova nad Labem.
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dožínkový Přerov nad Labem

Vážení občané a milé děti, 
vzhledem k tomu, že čtvrtá Dožínková slavnost v zámku a pod-
zámčí patřila mezi největší akce tohoto roku, věnuji prostor 
všem pisatelům, i  když některé informace budou uvedeny ví-
cekrát. Bylo mi potěšením přivítat na zámku významné hosty 
jak z Českého rozhlasu, tak ze Středočeského kraje u příležitos-
ti Dnů evropského dědictví. Letošním tématem Dnů evropského 
dědictví byly Návraty ke kořenům. Již několik let se snažíme ale-
spoň na pár hodin odvést lidi od dnešního uspěchaného světa 
a navrátit je do dob, kdy se lidé s úsměvem potkávali, zazpívali 
si a uměli se radovat z bohaté úrody. Jsem ráda, že každoročně 
se do této akce zapojí všechny generace. Přeji si zdůraznit, že le-
tošní počet těch, kteří připravili a podíleli se pro Vás na progra-
mu dožínek, byl ve srovnání s předchozími ročníky rekordní. ■

Z tohoto místa patří všem můj upřímný dík. Irena Gregárková

V Přerově nad Labem se konaly v sobotu 13. září tradiční dožínko-
vé slavnosti, které pořádala obec ve spolupráci s Polabským muze-
em. Na oslavy dorazil dopoledne i hejtman Středočeského kraje Mi-
loš Petera, radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek, radní 
pro regionální rozvoj Karel Horčička a odpoledne i náměstek hejtma-
na Pavel Jetenský.
„Chtěl bych poděkovat, že akci obec opakovaně pořádá v rámci Dnů 
evropského dědictví, které tento víkend vrcholí a  slaví se od roku 
1991. V České republice se jich účastní přes 1050 míst a v našem kraji 
je zapojeno přes 150 památek. Přerov nad Labem má svým návštěv-
níkům skutečně co nabídnout, nehmotné kulturní dědictví – histo-
rické a kulturní slavnosti, i hmotné kulturní dědictví - skanzen a zdejší 

zámek. Letošní dny evropského dědictví mají heslo „Návraty ke koře-
nům“. Vítám, že se přes kulturní aktivity snaží předat historické odka-
zy i dalším generacím. Je skutečně co. I třeba maličkosti. 
Salvátor Toskánský byl dobrým přítelem Julesa Verna, který dle jeho 
příběhů stvořil postavu Matyáše Sandorfa… A kdo z nás nečetl Ver-
neovky. 
A před chalupou ve skanzenu byla v roce 1922 Národním divadlem 
uvedena i Prodaná nevěsta. Desítky dalších zajímavostí by jistě dopl-
nili i další účastníci … 
V  pondělí bude Rada rozhodovat, zda schválíme projekt rozšíření 
zdejšího skanzenu o pět dalších objektů. Věřím, že tak učiníme tento 
kousek země ještě zajímavější,“ řekl k dožínkám radní Štefek.

Dožínky byly zahájeny na zámku, 
kde se všichni přenesli na začátek 
20. století. Během dne se v dopro-
vodném programu vystřídali mla-
dí umělci ze ZŠ Přerov nad Labem 
a ZUŠ Lysá nad Labem, smíšený pě-
vecký sbor Hlahol Nymburk, folklor-
ní soubory Dykyta a  Kvítek, ochot-
nický spolek DS Tyl Čelákovice se-
hrál i divadelní hru Sněhovou králov-
nu. Nechyběl ani sám Ludvík Salvá-
tor Toskánský, kterému byl po pří-
chodu dožínkového průvodu pře-
dán dožínkový věnec. Průvod začal 
ze skanzenu, kde celý den probíha-
ly zábavné hry pro děti, ale i dospě-
lé, ukázky řemesel a  tvorby ručních 
prací.
V  okolí zámku na návštěvníky čekal 
i  historický kolotoč a  střelnice, vý-
stava dekorativních výzdob na téma 
Babí léto, prezentace historického 
sboru dobrovolných hasičů i  infor-
mační stánek Středočeského kraje. ■

Středočeský kraj

Uprostřed muž v kroji - pan radní za kulturu Zdeněk Štefek ze Středočeského kraje, vlevo pan hejtman Středočeského kraje 
Miloš Petera, pan radní za regionální rozvoj Karel Horčička ze Středočeského kraje, vpravo zastupitelka paní Emilie Třísková 
ze Středočeského kraje, paní ředitelka odboru správy a majetku Andrea Vítková z Českého rozhlasu a pan náměstek gene-
rálního ředitele pro správu a majetek Michal Koliandr z Českého rozhlasu.
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Druhá říjnová sobota patřila, 
dá se říct „již tradičně“, dožín-
kám. Celodenní akce byla za-
hájena v 10 hodin na nádvo-
ří zámku s  Ludvíkem Salváto-
rem Toskánským a jeho přítel-
kyní. Návštěvníci se poté roze-
běhli do zámku i po skanzenu. 
Ve skanzenu byla soutěž pro 
děti. Ty plnily úkoly na stano-
vištích a  za to dostaly pěkné 
odměny. Před zámkem bylo 
spoustu zvířátek a stánků s do-
bovým prodejem. Vystaveno 
bylo i staré hasičské auto a his-
torická stříkačka. Hasiči měli 
za úkol také občerstvení účin-
kujících. Těch se sešlo mnoho 
a vesele se bavili i po ukonče-
ní akce. 
Obrovské štěstí bylo na poča-
sí. I když po celém Česku prše-
lo, Přerovu se oblačnost vyhnu-
la. Až na chvilkovou ranní mlhu 
bylo krásně. 
Návštěvníci měli spoustu mož-
ností, jak příjemně trávit čas. 
Na zámku probíhaly koncerty 
dětí, divadelní představení dra-
matického kroužku z místní ZŠ, 
koncert Dykyty, koncerty sou-
borů Kvítek a Hlahol a divadelní 
představení DS TYL Čelákovice.  
Ve 14 hodin vyrazil dožínkový 
průvod ze skanzenu k  zámku, 
kde byl slavnostně předán do-
žínkový věnec. Před zámkem si 
návštěvníci mohli zakoupit vý-
robky od přerovských Kozlí-
ků. Tam se i poznávaly obilovi-
ny. Kdo se nebál, mohl si nechat vyvěštit 
od dvou cikánek a při nelibé věštbě kou-
pit Štěstíčko. Po adrenalinovém zážitku 
se děti uklidňovaly u poznávání starodáv-
ných domácích pomůcek, skákání v pytli 
a skládání zvířátek z papíru.
Celý den utekl rychle, jak to už při dob-
ré zábavě bývá. Spoustu lidí se na akci 
vracelo již po několikáté, jelikož je mi-
nulé ročníky nadchly. Nezbývá než dou-
fat, že budou tyto akce v Přerově pokra-
čovat a  že nebudou ubývat dobrovolní-
ci ani hosté.
V neposlední řadě chci poděkovat všem, 
kteří se na akci podíleli. Každý rok jsou vi-
dět stejné obličeje, na kterých je i po těch 
letech vidět obrovské nadšení. ■

Lucie Černá

dožínková slavnost 2014
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Budoucnost přerovského zámku

Již několik let se snažím přinášet aktuální in-
formace o  dění kolem zámku. Absolvovala 
jsem nespočet  jednání, napsala desítky do-
pisů, protelefonovala mnoho hodin. Nevá-
hala jsem navštívit řadu poslanců i  senáto-
rů, hodiny jsem diskutovala s radními České-
ho rozhlasu, když chtěli dát svolení k prode-
ji zámku s jediným kriteriem a to byla cena. 
Neváhala jsem před netransparentním pro-

dejem navštívit Asociaci pro ochranu a roz-
voj kulturního dědictví ČR začátkem roku 
2012. Ocitla jsem se i v reportáži České te-
levize: Reportéři. O  zámku se psalo nejen 
v Parlamentních listech.
Již několik let podporuji záměr Středočeské-
ho kraje rozšířit Polabské muzeum o zámek 
a jeho prostory, před třemi lety jsem absol-
vovala s  panem hejtmanem Milošem Pe-

terou (v  té době náměstkem 
hejtmana Středočeského kra-
je) jednání u  generálního ře-
ditele Českého rozhlasu, pana 
Petera Duhana. Snažila jsem se 
jej přesvědčit, že obec si přeje, 
aby zámek skončil v  dobrých 
rukou s možností obce zámek 
alespoň částečně využívat.
Poslední jednání ohledně bu-
doucnosti zámku se uskuteč-
nilo přímo v  prostorách zám-
ku v  den Dožínkové slavnosti 
2014 s panem hejtmanem Mi-
lošem Peterou, panem náměst-
kem generálního ředitele pro 
správu a  provoz Českého roz-
hlasu a  paní ředitelkou odbo-

ru správy a majetku ČR, a to za mé přítom-
nosti. Boj minulých let přinesl ovoce, Český 
rozhlas přednostně nabízí zámek Středočes-
kému kraji.

Dobrou zprávou je, že přerovský zámek 
už definitivně patří Českému rozhlasu. 
Soudní spor s církví byl definitivně ukon-
čen. Kraj nyní jedná oficiálně s rozhlasem 
o  případné koupi zámku. Pokud by se 
tato transakce uskutečnila, mělo by Po-
labské muzeum k dispozici překrásné vý-
stavní prostory, které by z  Přerova nad 
Labem udělaly ukázkovou obec Středo-
českého kraje. (zdroj: Nymburský deník)

V  roce 2001 jsme začali tichý a aktivní boj 
o přerovský zámek.
Muzejní nocí a Dožínkami, jsme chtěli uká-
zat, jak stojíme o to, navázat na bohatou his-
torii naší obce a  využívat k  tomu prostory 
skanzenu i zámku. Díky mnoha dobrovolní-
kům a zaměstnancům Polabského muzea se 
nám podařilo navozovat atmosféru začátku 
20. století, kdy vlastnil zámek Ludvík Salvá-
tor Toskánský, zakladatel přerovského skan-
zenu. ■

Konal se 5. 7. 2014 za účasti 12ti týmů. Po úspěšném zápisu muž-
stev a losu skupin se mohl v devět hodin naplno rozběhnout memo-
riál. V průběhu dne bylo k vidění nespočet fotbalových fines a dá se 
říct i kreací, které se neslučovaly s realitou, ale v Přerově u Babince 
je vše možné. Diváci, kteří se přišli podívat a povzbudit své favori-
ty, s úžasem a mnohdy i zvukovým chórem mohli sledovat ten zá-
žitek. Tekutin a stravy bylo dosti, takže ti, 
kteří nenašli zalíbení na zeleném pažitu, si 
přišli na své.
Týmy se překonávaly, ale jak to bývá, vítěz 
může být jen jeden.
Letos pořadí skončilo takto 
1. LOS TRAGEDOS (Skuhravý F. ml.) 2. 
URAGÁNO FC (Český Brod) 3. NA POSLED-
NÍ CHVÍLI (Nymburk) 4. SLÁVIA OP (Sedl-
čánky) 5. KLUB SRÁČÚ (Nehvizdy) 6. SRŠ-
NI (Litol) 7.RELAX (Čelákovice) 8. AVATAR 
(Přerov A) 9. SDH (Přerov Hasiči) 10.KO-
MEŤÁCI (Hokejisti Nymburk) 11. MILOVI-
ČÁCI (Milovice) 12. MATAMAR TEAM(?) 
Vyhlašovalo se i  individuální umění. Nej-
lepší brankař: Dominik Hradecký (KOME-
ŤÁCI) a  také nejlepší střelec: Petr Sedlá-
ček(URAGÁNO FC)
Nikdo se nezranil, což bylo nejdůležitější. 

Týmy si odvezly hezké ceny a spoustu zážitků. 
Poděkování TJ Sokol Přerov n/L za pronájem hřiště, sponzorům za 
věcné ceny a pomoc při realizaci Memoriálu - Botanicus Ostrá, Ro-
dinná farma Kratochvíl, Šenkýř Josef, Homola Václav, Pension Pola-
bí Špitálský Miloš, Hospůdka na Hřišti Mareš Pavel, Strnad Antonín, 
Arazim Milan a rodina Skuhravá. ■

Skuhravý František5. ročník memoriálu Františka Skuhravého 

Au
to

r:
 Jo

se
f G

re
gá

re
k

Irena Gregárková

2626 2727



V  letošním roce byl opět pořádán fotba-
lový kemp mladých nadějí. Akce se kona-
la 16.srpna v příjemném prostředí fotbalo-
vého hřiště Přerova nad Labem a účastni-
lo se jí přes 40 fotbalistek a fotbalistů růz-
ných věkových kategorií z celého nymbur-
ského okresu i Prahy. Zábavnou a odlehče-
nou formou bylo možné vyzkoušet moder-
ní trendy a  zejména pomůcky, které byly 
po celý den všem účastníkům k dispozici… 
Letošní novinkou a nutno říci, že s nadše-
ním přivítanou, byla brankářská škola, kde 
byla věnována pozornost „pouze“ tomuto 
fotbalovému řemeslu. Na konci dne bylo 
zjištěno, že všichni chtějí být brankáři, je-
likož ti pouze stojí v bráně. Ale pěkně po-
pořadě… 
Start byl v  devět hodin ráno a  ihned po 
úvodním krátkém přivítání byla na řadě jak 
jinak než ranní rozcvička na otevření očí. 
Většina účastníků byla totiž ještě téměř v py-
žamu a  oči měli otevřené jen zpola. Není 
se čemu divit, když prázdniny jsou v plném 
proudu a večerky bývají o několik hodin po-
sunuty, než jak tomu bývá ve školním roce. 
Ovšem záhy bylo vše jinak… Všichni se rych-
le začali dostávat do tempa a  tak se moh-
lo pomalu přidávat na obrátkách. Největší 
tempo však k údivu všech nastalo ihned po 
prvním kole tréninků, když se všichni vyhla-
dovělí spáči okamžitě rozkoukali a zběsile se 
vrhli na svačinu, což byla jako již tradičně 
velice silná disciplína všech účastníků. Neby-

la tu nouze o několik předvedených rekor-
dů v počtu spořádaných dobrot a ovoce. Po 
občerstvení následovalo druhé kolo trénin-
ků a tempo bylo zprvu opět bržděno, tento-
kráte plnými žaludky, avšak všichni se s chu-
tí pustili do práce a na hřišti se to jen hemži-
lo. K vidění byl nespočet originálních fotba-
lových fines, při kterých by se zapotili i nej-
větší mistři svého řemesla a proslulí techni-
ci od Messiho a Ronalda počínaje… po tom-
to druhém bloku tréninků, který byl oprav-
du povedený, následovala zasloužená obě-
dová pauza, která byla přivítána obrovskými 
ovacemi všech. Tímto chceme poděkovat 
školní jídelně, že nám vyšla vstříc a  Ivě Ve-
selé za pomoc. Po výborném obědě byla na 
řadě debata se současným trenérem a býva-
lým vynikajícím prvoligovým hráčem Roma-
nem Skuhravým, který do Přerova letos zaví-
tal podělit se o své zkušenosti a holky a klu-
ky popostrčit ve svých sportovních kariérách 
o pořádný kus dopředu. Zároveň tím všem 
dal jedinečnou možnost zeptat se na coko-
liv, co by mohlo všem pomoci v nejen spor-
tovním životě. Některé otázky, zejména od 
těch nejmenších, byly poměrně kompliko-
vané a odpovědět na ně nebylo zcela jed-
noduché, ovšem Roman je opravdový pro-
fesionál a poradil si ze záludnostmi, které na 
něj v podobě otázek číhaly. Interview pro-
běhlo skvěle a bezprostředně po něm přišla 
na řadu tolik očekávaná střelecká cvičení… 
Tedy přesněji řečeno fotbalová cvičení za-

měřená na střelbu. Také v nich bylo použi-
to několik moderních pomůcek a nejen díky 
nim bylo k vidění několik gólů roku, ale na 
druhou stranu také ztracených míčů, které 
skončily v přilehlém lese. Naštěstí se posléze 
všechny rychle našly a tak pořadatelé neza-
znamenali žádné škody na materiálu ani vy-
bavení. Poslední svačina byla úspěšně a ve-
lice rychle rozprášena a na řadu přišla závě-
rečná hra. Všichni byli zprvu velice překva-
peni, jelikož organizátoři zahájili hru s  gu-
movými míči o průměru jeden metr. Ovšem 
velice brzy se zjistilo, že míče se téměř neve-
jdou do připravených branek a  vstřelit gól 
by byl téměř nadlidský výkon, byly stávají-
cí míče nahrazeny těmi správnými. Výsledek 
není podstatný. Důležité bylo, aby se všich-
ni bavili a užili si poslední část celého dne 
a završili tak svoje celodenní úspěšné snaže-
ní a učení. Ani několik pár minutových deš-
ťových přeháněk nenarušilo chod celoden-
ní akce a tak plán mohli všichni absolvovat 
bez větších problémů… Závěrem se muse-
lo absolvovat ještě povinné focení a rozho-
vory s médii a celá akce mohla být úspěšně 
zakončena závěrečným rozloučením a  po-
děkováním sponzorům, rodičům, organi-
zátorům, trenérům a zejména všem holkám 
a klukům, kteří se celého dne aktivně účast-
nili, za jejich perfektní přístup. V příštím roce 
bude určitě opět navázáno, dnes již může-
me říci, na tradici fotbalových kempů v Pře-
rově nad Labem. ■

Fotbalový kemp  
Přerov nad Labem 2014

Jareš michal, Skuhravý František
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Co bychom měli vědět o školním  
stravování – 4. díl

V závěrečném vydání tohoto článku se budu věnovat dalším nejčas-
těji slýchaným připomínkám rodičů.

Připomínka č. 6: Některé potraviny nejsou vhodné pro děti 
. . . 
Některé maminky se ptají, jak je možné, že se v mateřské škole podá-
vá např. uzené maso a uzeniny, hermelínová pomazánka, vnitřnosti 
(např. játra na cibulce ), mák a jiné.
Všechny potraviny, které jsou dostupné na českém trhu, by měly být 
zdravotně nezávadné, jelikož vyhovují zákonu o potravinách. Proto 
jejich používání nelze jednoduše zakázat.
Jde spíše o to, jak často a v jakém množství se dětem podávají.
V roce 2012 jsme nechaly namátkově zhodnotit pestrost a vhodnou 
kombinaci svačin kontrolním orgánem. Závěr – svačiny lze hodnotit 
jako pestré, vhodně kombinované s obědy, odpovídají požadavkům 
na stravování dětí předškolního věku.

Připomínka č. 7: Proč nemohu odebrat obědy svému dítěti 
po celou dobu nemoci . . . 

Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze 
v době školního vyučování.
Dítě musí být vyučování (vzdělávacímu procesu) přítomno. Jestliže 
dítě onemocní, může odebrat oběd pouze první den nepřítomnosti. 
V ostatní dny lze zakoupit obědy za plnou cenu (cena se skládá z pří-
spěvku na potraviny, věcné a provozní režie).

Připomínka č. 8: Dietní a alternativní strava . . . 
Někteří strávníci potřebují stravu dietní, nebo vyžadují stravu jinou. 
Na přípravu těchto jídel není zatím podle legislativy právní nárok. 
Záleží čistě na možnostech a pochopení kuchařek.
Příprava dietních jídel vyžaduje odborné znalosti a proškolenou pra-
covní sílu, která v jídelnách obvykle není. Kuchařky, které svolí vařit 
taková jídla, podstupují určité riziko (např. pokud by kuchařka poda-
la strávníkovi potravinu, na kterou je alergický).
Je možnost, kdy rodič dietní stravu připraví doma, do jídelny jídlo 
přinese a personál připravený pokrm ohřeje a naservíruje.
Všem našim malým i velkým strávníkům přeji za celý kolektiv školní 
jídelny krásný podzim. ■

Petra Jírová, vedoucí ŠJ

radka TomáškováŠkolka plná dětí
Prázdniny nám skončily a školka se nám opět zaplnila dětmi a jejich štěbetáním. Protože do školy nastoupil rekordní počet prvňáčků, 
i naše školka má v tomto školním roce hodně nových dětí. Většina dětí, které navštěvovaly školku v minulém roce, nastoupila do oddě-
lení Včeliček (A a B). Na nové děti čekaly paní učitelky ve tří-
dách Broučci a Motýlci. 
V prvním týdnu bylo pro některé děti těžké smířit se s odlou-
čením od maminky a poplakaly si.  Ale trpělivé paní učitelky 
se snažily jim pomoci tuto těžkou chvilku překonat. Teď už 
všichni vědí, že ve školce je spousta her, zábavy a kamarádů, 
a pokud přeci jen ukápne nějaká slzička, rychle se najde ka-
marád, který pomůže a pobaví.
Děti ze tříd Včelek se vítaly jako staří známí. Dokonce dostá-
ly svému jménu a jako pilné včelky zvládly připravit exponáty 
z přírodnin na Dožínky. S jejich výrobky a stromem kamarád-
ství jste se mohli setkat na zámku v prvním patře.
Přeji rodičům, dětem i paní učitelkám, aby slziček bylo co 
nejméně, a  abychom si to po celý školní rok spolu hezky 
užili. ■

V  příjemném prostředí je možné využít  
následující procedury:

•	 	finská	 sauna	 s  ledovou	 sprchou		
(400	Kč/2	hod.,	kapacita	1-2	osoby)

•	 	hydromasážní	 balneologická	 vana		
(300	Kč/30	min.,	kapacita	1	osoba)

•	 	masáže	klasické	sportovní	nebo	relaxač-
ní,	 Hot	 Stones,	 manuální	 lymfodrenáž	
(550	Kč/hod.)

•	 	tělocvična	 -	 běžecký	 pás	 se	 sklonem,	
eliptical,	multifunkční	posilovací	věž	(80	
Kč/hod.)

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA:	pondělí	-	sobota	
11.30	-	21.00,	neděle	11.30-20.00.
V  restauraci	 nabízíme	 také	 hotová	 jídla		
v jednotné	ceně	85	Kč,	čepujeme	Kounický	
světlý	ležák	12°.
Více	informací,	aktuální	menu	a nabídku	ho-
tových	 jídel	na	celý	týden	najdete	na	face-
book.com/penzionpolabi. 
Rezervace	 na	 tel.:	 602	 44	 30	 30	 nebo		
e-mailem:	info@penzionpolabi.cz.
Penzion	 Polabí,	 Přerov	 nad	 Labem	 317,	
www.penzionpolabi.cz. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

WELLNESS CENTRUM V PENZIONU POLABÍ OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST! 

Au
to

r:
 Y

ve
ta

 H
ru

šk
ov

á

2828 2929



Začal nový školní rok

Zahájení nového školní-
ho roku nám zkompliko-
vala rekonstrukce chodní-
ků. Díky Vašemu pocho-
pení a  opatrnosti se situ-
ace před školou daří zvlá-
dat. Děti jsme náležitě po-
učili o  bezpečnosti a  celé 
Poučení BOZP jsme zve-
řejnili na webových strán-
kách a vyvěsili na nástěnky 
a  místa běžně dostupná. 
Věřím, že s výsledkem bu-
deme spokojeni a  na toto 
současné omezení brzy za-
pomeneme. Jaké změny ve 
škole přes prázdniny na-
staly?
Letos otvíráme dvě první 
třídy 1.A a 1.B. V 1.B učíme 
metodou SFUMATO (splý-
vavé čtení), která před-
chází vzniku poruch uče-
ní. Poprvé v  historii ško-
ly je v celé budově pitná voda. Dokončuje 
se rekonstrukce chodníků, vrat a plotu. Ve 
školní družině jsme navýšili kapacitu z 50 na 
66 žáků, více nám krajský úřad nepovolil. 
Máme vymalované třídy a chodby ve škole 
i ve školce. Ve třídě v přízemí je nainstalová-
na nová čtyři metry dlouhá keramická školní 
tabule. Do tříd, kde jsou interaktivní tabule, 
jsme pořídili rolety, které nepropouští svět-
lo. Na školní zahradu jsme objednali lano-

vou dráhu. Nastoupili dva noví učitelé na II. 
stupeň, nová vychovatelka do ŠD, učitelka 
do MŠ, účetní a správce sítě. Celé personál-
ní obsazení a organizaci školního roku si mů-
žete přečíst na webových stránkách školy. 
V letošním školním roce zůstávají na II. stup-
ni volitelné předměty: sportovní hry, etická 
a osobnostní výchova a přírodovědný semi-
nář. Pro žáky 9. ročníku bude otevřen mate-
matický seminář. Na poslední rok máme po-

volenou výjimku od KÚ a OHES na celoden-
ní provoz 4. třídy mateřské školy, která sídlí 
v přízemí ZŠ. V MŠ je pořízen nový nábytek. 
Pokračujeme v projektu Přírodní vědy spo-
luprací a  rozvojem manuálních dovedností 
v hodnotě 2,5 milionu korun. Projekt reali-
zujeme se ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďa-
lovice. Cílem projektu je zvýšení kvality pří-
rodovědného vzdělávání s podporou rozvo-
je manuálních dovedností žáků našich zá-

kladních škol. Pomocí to-
hoto projektu jsme vyba-
vili školní dílny, vybaví-
me učebnu chemie a  fy-
ziky. Do roku 2015 běží 
projekt hrazený z  peněz 
EU tzv. šablony „Učíme se 
v  souvislostech“ v hodno-
tě 395 798 korun zamě-
řený na čtenářskou gra-
motnost a  výuku pomocí 
ICT v předmětech Čj, ORv, 
M, Př. Zakoupeny z  toho-
to projektu byly učebnice 
na Aj a pobyt v Anglii. Kro-
mě těchto dvou projektů 
se každoročně zapojujeme 
do dílčích projektů, soutě-
ží a akcí, se kterými se bu-
dete mít možnost sezná-
mit na webových strán-
kách školy www.skolapre-
rovnl.cz. ■

Yveta Hrušková

Žáci z 1.A

Žáci z 1.B
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dramatický kroužek na dožínkách

Žáci a  žákyně naší školy se letos velice ak-
tivně zapojili do programu letních slavností. 
Hned v úvodu programu, kdy Salvátor Tos-
kánský přivítal lid na svém panství, se otevře-
ly dveře zámku a v Rytířském sále bravurně 
odehrála skladbu na housle Kristýna Krato-
chvílová z 9. třídy. Dalšími vystupujícími byli 
sourozenci Michal Gregárek (5. třída) a Tere-
za Gregárková (9. třída), kteří zpívali a hráli 
na klavír, A. Hodaničová (7. třída) a D. Kocsis 
(5. třída) zapískali na flétnu. Celým koncer-
tem provázel již zkušený moderátor Ondřej 

Dovalil z  9. třídy. 
Dramatický krou-
žek pod vedením 
paní učitelky Sala-
čové zahrál zmo-
dernizovanou ver-
zi pohádky O  per-
níkové chaloup-
ce. Místnosti zám-
ku zdobily vazby 
a  výrobky dětí  od 
1. třídy z  I. stup-

ně. Děti z  krouž-
ku Kozlíci pod ve-
dením L. Širan-
cové a  H. Veselé 
si ve svém stán-
ku připravily pro 
návštěvníky hned 
dvě zkoušky. Po-
znávat jste moh-
li bylinky nebo 
druhy obilí. Ond-

řej a Vojta Dovalil z 5. třídy hráli odpoledne 
v pohádce Sněhová královna. Další zaměst-
nanci, žáci a žákyně naší školy se oblékli do 
kostýmů a dotvářeli tak ve skanzenu a zám-
ku atmosféru dávné doby. Děkuji všem, kte-
ří se akce zúčastnili, p. učitelkám za přípravu 
na dožínky, neboť datum 13. září je pro ná-
cviky a  výrobu vazeb vskutku brzké. Děkuji 
také rodičům, kteří spolupracují při veřejném 
vystoupení svých dětí. Dožínky se letos i díky 
počasí opravdu povedly. ■

Yveta Hrušková
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Karolína SalačováUčíme se sfumato
Začal nový školní rok. Vždy nám přináší něco nového. Pro žáky 
z 1.B je toho mnohem více. Budou se učit číst metodou – SFU-
MATO. Na této metodě pracuje více než 30 let paní doktorka 
Mária Navrátilová. SFUMATO respektuje vlastní tempo čtení kaž-

dého dítěte. Učí děti správné výslovnosti a intonaci, být aktivní, 
soustředěné a pozorné zároveň. Umožňuje žákům projít  drama-
tickým prožitkem. Všichni už se těšíme, až si děti samy přečtou 
první knihu.  ■

Koncem června uspořádala místní knihovna 
ve spolupráci s obcí a základní školou 
pasování prvňáčků na rytíře písma v Bednárně 
skanzenu. Prvňáci s bravůrností předvedli 
všem přítomným, jak se naučili číst a psát.Au

to
r:

 T
er

ez
a 

G
re

gá
rk

ov
á

3030 3131



 Děvčata a kluci se vrátili po prázdninách do školních lavic, někteří 
trochu s obavami, jiní v očekávání, co nového je ve škole čeká. Všich-
ni máme před sebou velmi pilné období, protože se pomalu blíží-
me k závěru našeho projektu s pracovním názvem Tvoříme a spolu-
pracujeme. Vyučující na naší škole již dokončili tvorbu pracovních lis-
tů z pracovních činností pro 2. - 4. třídu, na II. stupni máme hotovou 
sadu pro fyziku a matematiku. Během září bude dokončen přírodopis 
a zeměpis. Žáci 7. a 9. třídy se začnou připravovat na přírodovědnou 
soutěž, která proběhne na naší partnerské škole - ZŠ a MŠ G. A. Lind-
nera v Rožďalovicích v podzimních měsících. Účastníci budou pomě-
řovat své síly ve svých dovednostech a  tvořivosti v matematice, fyzi-
ce, přírodopise a zeměpise. Držme jim pěsti, aby se ctí obhájili loňské 
pozice svých starších spolužáků. Žáci 3. - 5. třídy pojedou na přelomu 
září a října do Prahy do Národního technického muzea. Pedagogové 
obou partnerských škol se opět setkají na posledních vzájemných hos-
pitacích, kde si budou předávat zkušenosti ze své praxe. 
V prosinci zakončíme realizaci projektu výstavou prací žáků naší školy 
za celé období od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2014; všichni jste na ni srdeč-
ně zváni, vernisáž bude s předstihem oznámena v žákovských  kníž-
kách, ve vývěsce na škole i v obci. V prosinci bude v Rožďalovicích zá-
věrečná konference projektu s prezentací výsledků společného snaže-
ní partnerských škol.
K čemu nám je vedle svých běžných povinností se ještě pachtit na 
projektech?  Podle zpracované žádosti dostaly školy dohromady 

přes 2,7 milionu korun, ze kterých měly užitek především děti z Pře-
rova nad Labem a z Rožďalovic a přilehlých obcí. Díky financím zís-
kaným z fondů OPVK EU a příspěvku ze státního rozpočtu ČR jsme 
mohli  poskytnout k výuce na obou školách sady nového nářadí do 
školních dílen, řadu pomůcek pro výuku fyziky, přírodopisu a země-
pisu a matematiky. Žáci II. stupně navštívili IQ park v Liberci, účast-
nili se dvoudenní exkurze do Liberce s návštěvou ZOO se zajíma-
vým seminářem, botanické zahrady a exkurzí na Ještěd. Máme nové 
učebnice na přírodopis a zeměpis s atlasy a sadou globusů. Veške-
ré náklady byly placeny z rozpočtu projektu. Když sledujeme spoko-
jené žáky na exkurzích, pohodu v hodinách Tvořivého učení – díky 
novým pomůckám, vidíme, že naše snažení padá na úrodnou půdu. 
Díky projektům spolufinancovaným fondy EU se úroveň našich škol 
může zvyšovat. Proto naše úsilí nebylo marné. Jsme přesvědčeni, že 
jdeme dobrou cestou. Děkuji všem svým kolegyním za spolupráci, 
které si velice vážím a bez níž bychom nedokázali projekt realizovat 
v požadované kvalitě.  ■

Vlasta Karásková, manažerka projektu

Projekt: přírodní vědy
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mgr. Y. HruškováVolby do školské rady
V červnu i v září jsem oznámila konání doplňovacích voleb do školské 
rady za rodiče a pedagogické pracovníky a zároveň vyzvala rodiče, 
aby se přihlásili na kandidátku. Do stanoveného termínu  9.9.2014 se 

přihlásili za rodiče 3 kandidáti.   Dne  24.9.2014 se uskutečnily volby 
do školské rady a nejvíce hlasů získal Tomáš Petera a Venuše Veselá. 
Gratuluji novým členům a těším se na spolupráci.   ■

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

Na konci minulého školního roku 
zahráli žáci DRAMATICKÉHO 
KROUŽKU veršovanou pohádku 
O  PERNÍKOVÉ CHALOUPCE svým 
spolužákům a  dětem z  mateřské 
školy. Při DOŽÍNKOVÉ SLAVNOSTI 
na zdejším zámku ji shlédlo mno-
hem více návštěvníků. Jejichž zájem 
nás velice potěšil. Neděláme žád-
né talentové zkoušky, vždy se na-
jde několik nadšených dětí, které 
mají chuť hrát divadlo. Děkuji i  je-
jich rodičům, kteří nám vždy pomo-
hou s kostýmy, případně vytvoří ku-
lisy. Věřím, že i v letošním roce při-
pravíme představení, které všechny 
pobaví…

Karolína Salačová dramatický kroužek na dožínkách
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•	 Luďkovi Dvořákovi, Jardovi Vedralovi, 
Luďkovi Jiroušovi, za to, že tvořili 
stabilní jádro týmu zastupitelů celé 
volební období,

•	 Daně Matějčkové za to, že byla 
zdrojem dlouhodobých zkušeností, 
poznatků, znalostí, oporou a zárukou 
kontinuity, 

•	 Jaroslavě Mrázkové za to, že se velmi 
rychle a s neobvyklým nasazením 
zapojila do práce v obci a na obecním 
úřadě i přesto, že zde nebydlí,

•	 Haně Dovalilové a Blance Zbyňové za 
to, že s překvapivou silou a vytrvalostí 
dbaly o vzhled obce,

•	 Yvetě Svobodové a Luboši Svobodovi 
za to, že ochotně a s pečlivostí pečovali 
o obecní majetek,

•	 Ivanovi Zajíčkovi za to, že se aktivně 
účastnil celé volební období práce ve 
finančním výboru a později působil 
také jako zastupitel a  předseda 
kontrolního výboru,

•	 Aleně Bakošové za to, že všestranně 
přispívala k rozvoji obce jako vedoucí 
knihovny, členka finančního výboru, 
spoluautorka scénáře dožínek, nocí 
s Andersenem, pasování prvňáčků,

•	 Václavu Červinkovi ml. za odborné 
poradenství a další zapojení v oblasti 
zlepšování životního prostředí,

•	 Jiřímu Slovákovi za to, že se s odborným 
přístupem a iniciativně věnoval 
stavebním a dalším záležitostem obce 
jako člen obecního úřadu,

•	 Jaroslavu Kratochvílovi za podklady 
a analýzy v oblasti pozemků a aktivní 
členství ve finančním výboru,

•	 Yvetě Hruškové, Petře Jírové 
a zaměstnancům obou příspěvkových 
organizací za péči o děti a spolupráci 
s OÚ při kulturních akcích, brigádách, 
třídění odpadu,

•	 Kateřině Višňovské za to, že se i přes 
zdravotní problémy stala alespoň 
na chvíli aktivní a přínosnou členkou 
zastupitelstva. Za založení tradice 
pořádání vánočních koncertů v kostele,

•	 Jitce Špitálské za spolupráci při 
provozování knihovny a dalších 
knižních akcích,

•	 Lucii Černé za to, že dopsala kroniky 
zpětně od roku 2006 a věnovala 
mnoho času uspořádání a evidenci 
dokumentů na obecním úřadu,

•	 Evě Cílkové za spolupráci při zápisech 
ze zasedání, tvorbě monitorovacích 
zpráv k dotačním projektům a dalších 
administrativních záležitostech 
obecního úřadu a všestranné aktivní 
zapojení do dění v obci,

•	 Evě Mohauptové, Lence Šírancové, 
Davidu Trojkovi za aktivní zastupování 
zřizovatele ve školské radě,

•	 Haně Veselé za spolupráci v projektech 
vybavení školních zahrad, za 
uspořádání několika koncertů v kostele,

•	 manželům Slukovým za aktivní pomoc 
s organizací dožínek a dalších akcí,

•	 Markovi Tomáškovi a Lence Šírancové 
za členství v kontrolním výboru,

•	 Markovi Špitálskému a Jaroslavu 
Trávníčkovi za členství ve finančním 
výboru,

•	 Františku Skořepovi za iniciativu při 
údržbě dešťové kanalizaci a objevování 
nových kanalizačních vpustí,

•	 Evě Serbusové, Marii Klimešové, 
Věře Bartákové, Jiřině Burešové 
za pokračování v gratulacích při 
významných životních jubileích občanů 
obce,

•	 Tomáši Peterovi za účast na brigádách, 
kulturních akcích a IT podpoře,

•	 Josefu Šenkýřovi za odborné 
konzultace při stavebních 
záležitostech,

•	 Janě Vojáčkové a široké rodině za 
aktivní účast při společenských akcích,

•	 Janě Brožové, Haně Dovalilové, Zuzaně 
Kratochvílové, Lence Kladivové, Radce 
Tomáškové a mnohým dalším za akce 
pro děti,

•	 manželům Špalkovým a Rovnaníkovým 
za péči o životní prostředí a další 
spolupráci,

•	 hasičům za všestrannou pomoc, když 
je potřeba,

•	 sportovcům za pomoc při brigádách,

•	 všem kteří pomáhají 
s organizací Muzejních nocí a Dožínek,

•	 a všem dalším, na které jsme 
nedopatřením zapomněli.

darina Kocsisová a Irena Gregárková
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