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Ohlédnutí za rokem 2019 Z obsahu:

Na co se můžete těšit
Kulturní přehled všech akcí na rok 
2020.

Přerovská kachna
Převážně nevážné zprávy.

  Píše se rok 2020, v řeči čísel, či 
lépe numerologie, magický rok 
s magickým číslem. Rok vyhledá-
vaný snoubenci pro uskutečnění 
posunu v partnerském vztahu. I pro 
naši obec je rok 2020 tak trochu 
magickým a možná i zásadním zlo-
mem ve vývoji a směřování obce 
Přerov nad Labem.  
  Od samého počátku našeho vo-
lebního období si klademe za cíl 
rozšíření ploch pro volnočaso-
vé aktivity, kvalitnější péči o naši 
obec, vyzdvižení environmentálních 
aspektů v katastru obce s ohledem 
na širší vztahy, rozšíření personální 
a technické soběstačnosti pro péči 
o obec a její vzhled, údržba, obno-
vení, opravy a rekonstrukce obec-
ního majetku a mnohé další. Ale ať 
to vezmu takzvaně „od Adama“, 
konec konců, příspěvek má titulek 
„ohlédnutí za rokem 2019“, mu-
sím se před vlastním ohlédnutím 
za rokem minulým vydat do dob 
nám již v časové ose vzdálenějším. 
Dovolte mi tedy lehkou rekapitu-
laci z mého pohledu těch nejklí-
čovějších investic v obci, jimiž jsou 
funkční a kvalitní inženýrské sítě.

   Zásadním a patrně prvním kon-
cepčním porevolučním a pro roz- 
voj obce nepostradatelným roz-
hodnutím bylo vybudování kana-
lizace a čistírny odpadních vod 
v obci. Kdo by si dnes pomyslel, že 
v naší obci funguje čistírna odpad-
ních vod a vakuová kanalizace již 
čtvrt století.  Další zásadní staveb-
ní aktivitou pak byla plynofikace 
obce, každý kdo přešel od tuhých 
paliv na plyn, jistě kvituje získané 
pohodlí, vylepšení kvality ovzduší, 
zejména v zimních měsících. 
  Logickým uzavřením pak bylo 
doplnění inženýrských sítí o vodo-
vod. Na ten jsme čekali nejdéle, 
předcházeli mu různé peripetie, 
ale dočkali jsme se, ač pro mno-
hé občany v hodině dvanácté. Sa-
mozřejmě by se výčet dal doplnit 
o mnohé další investice a aktivity 
v obci, jako kupříkladu vybudování 
chodníku u školy, či oprava hráze 
návesního rybníku, nicméně žád-
ná z nich neměla na rozvoj obce 
a zvýšení kvality života v obci tako-
vý vliv, jako právě odkanalizování, 
plynofikace a výstavba vodovodu.
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Krátké zprávy
Snižujeme uhlíkovou stopu náku-
pem akumulátorového nářadí pro 
péči o vzhled obce.

Z historie

Pokračování na straně 2

Jaký byl rok 2019
Ohlédnutí za minulým rokem a plá-
ny do let dalších.

Projekt Přírodní zahrada

Nové hřiště mateřské školy

Hasiči a jejich rok 2019

V areálu drobné provozovny a bý-
valé sběrně druhotných surovin 
jsme zahájili akci KULOVÝ BLESK.

Foto: Veronika Janečková
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   Nyní již k roku 2019, k roku přede-
šlému a nám v paměti živému. Byl 
to rok bilancování výstavby vodo-
vodu, dokončení administrace s tím 
spojené, oprav povrchů a vyhod-
nocení plánu oprav komunikací. 
Jistě si vybavíte opravy komunikací 
v loňském roce. Tyto byly provede-
ny technologií asfaltového zástřiku 
s kamenivem, takzvaným turbem, 
a následným zaválcováním. Mys-
lím, že je zbytečné vyjmenovávat 
jednotlivé lokality, jednu bych však 
jmenoval. Jedná se o komunikaci 
souběžnou s Kounickým potokem, 
významnou spojnici zejména pro 
žáky naší základní školy. Další opra-
vy jsou v rozpočtu obce plánovány 
i na letošní rok a budeme velmi rádi 
za Vaši spolupráci k vytipování lo-
kalit k opravám. 

   Budoucnost obce a občanů je pro 
současné zastupitelstvo naprosto 
zásadní. Vytvořili jsme tak zásad-
ní dokument, jakým je strategic-
ký plán obce a jeho plnění, jehož 
jednou z klíčových oblastí je pak 
prostor pro volnočasové aktivity. 
V našem plánu je hned několik lo-
kalit pro naplnění těchto cílů a já 
mám mimořádnou radost za rych-
lé naplňování cílů strategie obce. 
Lokality, o kterých zde nyní hovo-
řím, jsou Lesopark u Babince, par-
čík u Lenky a Zámecká zahrada. 
Ty dvě poslední lokality jsou i mís-
ty již provedených realizací - jsou 
jimi cvičební prvky a workoutová 
sestava, u lokality u Babince pro-
vádíme postupnou rekultivaci lo-
kality, pojmenování širších vztahů 
s ohledem na využití celé lokality 
s ohledem na volnočasové akti-
vity i environmentální vzdělávání 
a osvětu. S tím samozřejmě úzce 
souvisí projektová příprava na pře- 
tvoření lokality jako celku a v ne-
poslední řadě vyhledávaní finanč-
ních zdrojů i mimo rozpočet obce. 
Jak je tedy vidět, náš dokument 
je živý, smysluplný, vizionářský, re-
álný a proveditelný, realizovaný.
Co může doplnit pestrou paletu 
naplňování našich předsevzetí, je 
péče o vzhled obce a to jak v intra-
vilánu, tak v extravilánu. Pro snad-
nější plnění takovýchto úkolů je 
třeba mít stabilní a odpovědný pra-
covní kolektiv kombinovaný s tech-
nickým a technologickým vybave-
ním. Nám se podařilo splnit obě 
podmínky, do našeho kolektivu 
jsme získali pracovité a ochotné
zaměstnance, společně prochází-
me všechny lokality v obci, stano-
vujeme plán činností a pro zlevnění 
a zvýšení efektivity vytváříme tak-
zvané sdílené pozice. 

Můžeme tak velmi snadno využívat 
síly a odbornosti našich zaměstnan-
ců právě tam, kde jsou třeba. Tam, 
kde nestačí síly našich ochotných, 
pečlivých a pracovitých zaměstnan-
ců, nastupuje technika. Velmi dob-
ře si uvědomuje, že pokud má být 
jejich práce právě tak úspěšná, pre-
cizní a odborná, jak si přejeme, po-
třebují zas oni od nás vybavenost. 
Zajišťujeme tak pro naše zaměst-
nance nejen profesní růst, pravidel-
ná školení, ale zajišťujeme i strojní 
a technologické vybavení. 

   Další dobrou zprávou je rozšíře-
ní našeho technologického a stroj-
ního vybavení o nový multifunkční 
nosič nářadí, zjednodušeně traktor 
s nářadím. Kdo pravidelně sleduje 
dění v obci, či obecní facebook, jis-
tě zaregistroval tento multifunkční 
stroj v akci, a to ať již při zametání 
v centru obce, či při odstraňování 
nánosů inertních materiálů na kraj-
nicích, při opravách veřejného svět-
lení, nebo při mulčování a svozu 
materiálu. Dalšími, oproti traktoru 
drobnými krůčky, jsou pak průběž-
né nákupy a obnovování nářaďové-
ho vybavení, ochranných a pracov-
ních pomůcek, strojů a strojků.

 Abychom se však nezabývali jen 
opravami komunikací, pojďme se 
společně podívat na další báječné 
počiny roku loňského. To, z čeho 
mám já osobně největší radost, 
je vznik nového hřiště pro naši 
mateřskou školu. Hřiště je hned 
v sousedství budovy naší Základní 
a mateřské školy Přerov nad Labem, 
našim nejmenším tak postačí se-
běhnout schody a jsou na krásném 
novém hřišti.  Musím se na tomto 
místě zastavit a opakovaně podě-
kovat všem, kdo ke vzniku nového 
hřiště pomohli. Děkuji všem dobro-
volníkům z řad hasičů, sportovců, 
občanů, pedagogů, zastupitelů, 
rodičům i prarodičům a místním 
živnostníkům a firmám. Nikdy by 
však hřiště nevzniklo, nebýt ochoty 
Františka Cabrnocha obci dlouho-
době pronajmout pozemek za úče-
lem vzniku nového hřiště. Dovolte 
mi tedy jménem nás všech vyslovit 
velké poděkování právě Františku 
Cabrnochovi. Děkuji.

  Elektromobil, tedy přesněji řečeno 
elektrické vozidlo patří do údržby 
v části péče o vzhled obce. Jed-
ná se o menší kompaktní dvou-
místné a plně elektrické vozidlo 
se sklápěcí korbou. Elektromobil

Hřiště u MŠ

Stroj při úklidu obce

Slavnostní odhalení cvičebních prvků

Elektromobil
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je velmi vhodný pro práce ne-
jen v obci, ale zejména pro prá-
ce v areálu školy. Jeho provoz je 
v místě použití naprosto bezemis-
ní a bezhlučný, což jsou výrazné 
aspekty pro rozhodnutí vedoucí 
k pořízení právě takovéto techni-
ky. Stejné argumenty také hráli pro 
pořízení akumulátorové nářadí, a to 
nejen všem známých bateriových 
vrtaček, ale i akumulátorové se-
kačky, vyžínače, vyvětvovače, řetě-
zové pily atd.  Nákup vozidla na 
elektropohon chceme realizovat za 
spolufinancování z dotace na elek-
tromobilitu. 

   Filozofie a koncepce směřování 
obce je pro nás na čelním místě. 
Nové až vizionářské koncipová-
ní strategie rozvoje obce vzniklé 
v loňském roce, podpora volno-
časových, kulturních a sportov-
ních aktivit, péče o krajinu, obec 
a majetek obce, příprava projektů 
ve spolupráci s žáky naší základní 
školy a veřejností, digitalizace stát-
ní správy v agendě obce a tak bych 
mohl pokračovat v obecném výčtu 
již zahájených aktivit zastupitel-
stva obce pro období 2018 - 2022. 

   Z projektových činností bych rád 
vyzdvihl spolupráci obce se školou 
na tvorbě veřejného prostoru. Tato 
aktivita intenzivně probíhá od pro-
since 2018. Docházíme do školy 
na semináře a přednášky, podílí-
me se na projektových dnech a na
oplátku docházejí žáci za námi na 
obecní úřad. Dnes víme, že je to 
sázka na správnou kartu, část spo-
lečných projektů se již realizovala, 
či realizuje, další je podkladem pro 
projekční a inženýrskou činnost, ale 
to je již na jiný článek…

                 Jiří Beneš, starosta obce

Oprava vedení veřejného osvětlení

Návrhy žáků a učitelů na novou školní zahradu
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   Ano. Díky automatickému propo-
jení plateb z elektronického výpisu 
a pokladny s evidencí pohledávek 
a závazků se výrazně zjednodušilo 
sledování finančních toků a zefek-
tivnilo se i vymáhání pohledávek. 
Propojením účetnictví s evidenční-
mi programy a nastavením šablon 
účetních pohybů se značně urychli-
lo pořizování účetních zápisů. Za-
vedením modulu pro převod úhrad 
z internetového bankovnictví (a do 
něj) přímo z modulu GINIS se zlep-
šila kontrola nad pohybem financí 
a zefektivnil se převod informací 
o peněžních tocích.
   Propojením evidence místních po-
platků s evidencí obyvatel se zjed-
nodušilo sledování změn v místních
poplatcích. Personalistika v propo-
jení se mzdovou agendou umožňu-
je v neposlední řadě efektivní výpo-
čet mezd, hlídání platových postu-
pů, tisk platových výměrů či export 
statistických hlášení a obdobné 
funkce.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová 
skupina) tento projekt jako pro-
spěšný?
   Ano. Práce v rámci řady agend 
našeho úřadu se významně zrychli-
la a zefektivnila.

Jak podrobně je cílová skupina  
s projektem obeznámena?
   Velmi dobře. Proběhla školení 
při zavedení systému a průběžné

zaškolování našich nových zaměst-
nanců. Další dotazy jsou řešeny 
telefonicky, vzdáleným připojením 
nebo asistencí přímo u zákazníka.
 
Odpovídají dosažené výsledky vy-
naloženým nákladům?
   Odpovídají. Investice do progra-
mového vybavení vedla k význam-
nému zefektivnění práce zamě-
stnanců našeho úřadu a tudíž i  úspo-
ře času se zpracováním dat. Pro-
vázanost modulů zefektivnila kon-
trolní mechanismy a umožňuje tak 
lépe pracovat s daty v jednotlivých 
agendách úřadu. Nejvýrazněji jsou 
výsledky prokazatelné v oblasti 
provázaného sledování a evidence 
pohledávek, což úřadu zjednoduší 
jejich vymáhání.
 
Jedná se o projekt krátkodobé-
ho účinku, nebo lze předpokládat 
dlouhodobé trvání (jakého rozsa-
hu)?
   Počítá se s dlouhodobým využi-
tím programového vybavení a dal-
ším rozvojem jeho funkcí. Již nyní je 
připravováno rozšíření pro platbu 
kartou přes platební terminál.
 
Může být tento projekt inspirující 
pro ostatní subjekty veřejné sprá-
vy?
   Rozhodně ANO.  Podobný pro-
jekt může ostatním obcím a men-
ším městům přinést obdobné výho-
dy jaké jsou popisovány výše. Díky 
možnostem individuálního nasta-
vení jednotlivých agend je systém 
schopen reflektovat i různorodé 
požadavky jednotlivých uživatelů.
  
Byly, či jsou předávány zkušenosti 
nabyté v souvislosti s realizací pro-
jektu ostatním subjektům veřejné 
správy?
   Ano. Výměna zkušeností s tímto 
a podobnými projekty probíhá na 
úrovni vedení jednotlivých obcí, vzá-
jemné komunikaci účetních a  zku-
šenosti jsou prezentovány i v rámci 
metodických školení.
 
Děkujeme paní místostarostce za 
rozhovor a připojujeme se s gratu-
lací. 

   Magazín Egovernment pod zášti-
tou Ing. Vladimíra Dzurilly, zmoc-
něnce vlády pro IT a digitalizaci, 
a JUDr. Jaroslava Strouhala, ná-
městka ministra vnitra pro řízení 
sekce ICT, pořádá společenský ve-
čer věnovaný vyhlašování výsledků 
Egovernment The Best 2019 - ICZ, 
spojený s vítáním Beaujolais Nou-
veau 2019 pro ICT, které proběh-
lo 25. 11. 2019 v Obecním domě 
v Praze od 19.00. V rámci toho-
to večera si paní místostarostka 
Mgr. Alena Bakošová převzala oce-
nění za 2. místo v kategorii projekty 
obcí - za projekt s názvem MODER-
NIZACE A ROZŠÍŘENÍ A INTE-
GRACE INFORMAČNÍHO SYSTÉ-
MU OÚ PŘEROV NAD LABEM. 
   Cílem projektu je integrace jed-
notlivých ekonomických agend 
úřadu do společného informační-
ho systému, konkrétně databázové 
verze GINIS Express SQL, která při-
nese nahrazení papírové evidence 
elektronickou, zjednodušení práce 
uživatelů v systému pomocí prová-
zané automatizace některých pro-
cesů a zefektivnění kontrolních me-
chanismů pro platby úřadu (včetně 
evidovaného sledování úhrad po-
hledávek úřadu a jejich efektivní 
vymáhání).

Paní místostarostky jsme se zeptali:
Je sledovaný (zamýšlený) účinek 
projektu kvantitativně a kvalitativ-
ně prokazatelný?

EGOVERNMENT THE BEST 2019

Egovernment The Best 2019 
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   V zimě se vyjednávaly podmín-
ky pronájmu, na jaře se pozemek 
kultivoval, v létě došlo k osazování 
herních prvků a finálním úpravám 
pozemku včetně vybudování soci-
álního zázemí s přístupem k pitné 
vodě. Prvního září hřiště školky oži-
lo dětmi, které s radostí testovaly 
všechny možnosti, které hřiště na-
bízí. Zpřístupnění hřiště přišlo v pra-
vou chvíli, jelikož od poloviny září 
přes území naší obce vedla objížďka
z důvodů oprav silnice mezi Starým 

Vestcem a Semicemi, a provoz na 
silnici byl výrazně silnější než ob-
vykle. Děkujeme panu Cabrnochovi 
za pronájem pozemku, zaměstnan-
cům obce za obrovský kus práce 
na kultivaci pozemku, dále místním 
hasičům, zástupcům TJ Sokol, ro-
dičům a zaměstnancům ZŠ a MŠ 
za pomoc při veřejných brigádách 
o prázdninách. Přejeme našim dě-
tem příhodné počasí, aby mohly 
hřiště spokojeně užívat.

   Dlouhá léta jste měli možnost 
potkávat zástup dětí z mateřské 
školy, jak se v doprovodu učite-
lek přesouvají na veřejné hřiště v 
parku na Zámecké. Dlouhá léta 
jsme ve školce snili sen o hřišti 
pro děti v blízkosti budovy mateř-
ské školy. V loňském roce se náš 
sen stal skutečností. Našim bý-
valým i současným zastupitelům 
se podařilo vyjednat dlouhodobý 
pronájem pozemku, který sousedí 
s budovou školy.

hatit o stromy, keře a kvetoucí rost-
liny. Vhodný biotop pro bezobratlé 
živočichy či obratlovce bude volen 
s ohledem na prohloubení znalostí 
žáků.
   Pro zvýšení biodiverzity bude dále 
v zahradě místo s keři, jedlý les, 
divočina, louka a v budoucnu i je-
zírko. K vyřešení vodního hospo-
daření a následnému použití vody 
v zahradě opravíme rozvody vody, 
bude zprovozněna studna a zakou-
píme nádrže na zachování dešťo-
vé vody. V rámci principů přírodní 
zahrady se také plánuje výsadba 
ovocných a listnatých stromů. Ce-
loroční využití zahrady by mělo být 
samozřejmostí. 

  Naše základní škola se přihlásila 
k výzvě MŽP 7/2019 – projekt Pří-
rodní zahrada. Na přeměně po-
zemků v těsném sousedství školy 
úzce spolupracujeme s vedením 
obce, našimi žáky, pedagogy 
a Ing. Zuzanou Konvrzkovou. Před-
pokládaná cenová kalkulace je 467 
350 Kč, 15% činí spoluúčast obce. 
   Přírodní zahrada, kterou plánuje-
me vybudovat na pozemcích, které 
jsou nově ve vlastnictví obce, bude 
založena dle přírodních a permakul-
turních principů tak, aby byla maxi-
málně funkční a běžnou údržbu by 
žáci zvládli v hodinách pracovních 
činností a přírodovědného seminá-
ře. Prostor zahrady plánujeme obo-

   Do zahrady chceme přenést vý-
uku všech tříd a zejména i těch 
předmětů, které přímo nesouvisí 
s výukou  pracovních činností. Před-
pokládaný nárůst výuky v přírodní 
zahradě bude jedna hodina týdně 
v každé třídě.
Na základě spolupráce v minulosti 
plánujeme oslovit  externími od-
borníky z řad veřejnosti i zákonných 
zástupců, kteří by nám pomohli 
s odborným pěstováním rostlin 
i stříháním stromů. Dle vyhodnoce-
ní on-line dotazníku je na spoluprá-
ci připraveno 93% ze všech respon-
dentů.

Projekt přírodní zahrada

Nové hřiště mateřské školy ožilo
 

Vizualizace projektu Přírodní zahrada

Hřiště u MŠ
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   Pořádáme a podílíme se na ve-
řejných akcích v naší obci jako je 
Dětský den, Běh do prázdnin, Pře-
rovský sedmiboj.
       O  prázdninách jsme uspořádali 
čtyři turnusy kempů (tyto připravu-
jeme i v roce 2020). Nově jsme při-
dali dva kempy na Benecku, kterých 
se zúčastnil krásný počet 30 dětí, 
s nimiž jsme mohli například poznat 
něco málo krás KRNAPu (Pramen 
Labe, Žalý …). Přerovský kemp, na 
který zavítaly děti i z okolí a společ-
ně jsme si mohly vyzkoušet tradiční
i netradiční sporty, navštívit zábav-
ný Fajn park i prozkoumat okolí 
obce. 
   Naše prázdninové akce jsme za-
končili Fotbalovým kempem v Li-
toli, kde mohly holky i kluci zlepšit 
své fotbalové umění a nakouknout 
pod pokličku profesionálního klubu 
SK Slavia Praha, kde jsme se mohli 
zúčastnit tréninku A týmu, prohléd-

nout si stadión křížem krážem a zís- 
kat podpisy prvoligových borců 
z Edenu.
   Cílem naší činnosti je ukázat hol-
kám a klukům, jakým způsobem je 
možné zlepšovat své dovednosti 
a co vše je třeba zvládat při cestě 
po stopách svého sportovního ido-
lu. Děti si vše na vlastní kůži osahají 
a vyzkouší. Snažíme se čerpat z celo-
světových trendů a držet jasný směr 
ve smyslu, děti sportem především 
bavit, ale zároveň je učit individuál-
ním i týmovým dovednostem. Děti 
tak zjistí, že sport je nejen dřina 
a poctivá práce, tak jak jsou leckdy 
přesvědčeni, ale především zába-
va, u které se mohou odreagovat.
   Touto cestou bychom rádi po-
děkovali všem, kteří nás doposud 
podporovali, ať již finančně, či ji-
nou formou. Velký dík patří dětem, 
rodičům, trenérům a dalším našim 
fanouškům.

   Původně Sportovní kroužek fun-
gující již 10 let, od roku 2019 za-
psaný jako spolek FIT Sport FAN-
DA Skuhravý z. s. Sdružujeme přes 
50 členů (děti a mládež ve věku 
od 4 do 15 let). Při pravidelných 
týdenních kroužcích se spolek za-
měřuje především na rozvoj spor-
tovní všestrannosti a to skupinové 
i individuální. Hlavní náplní spolku 
je vytvoření podmínek pro rozvoj 
sportovní činnosti svých členů.

Co se nám podařilo v roce 2019?
Založit spolek FIT Sport FANDA 
Skuhravý z. s. 

FIT Sport FANDA Skuhravý z. s.: Kdo jsme a co děláme?

Jednotka
   Aktuálně má jednotka SDH 12 
členů, kteří si pravidelně udržují 
a doplňují kvalifikaci a hlavně jsou 
užiteční! Za minulý rok měla jednot-
ka 6 výjezdů, jednalo se především 
o technickou pomoc a samozřejmě  
také požáry, z nichž největším byl 
v loňském roce nejspíš požár lesa 
ve Staré Lysé.
   Za zmínku také stojí, že se nám 
díky obci podařilo pořídit nové plo-
voucí čerpadlo a dýchací techniku 
pro zásahy v zakouřených prosto-
rech. Také 5 členů jednotky úspěš-
ně absolvovalo výcvik pro  nositele 
dýchací techniky.

Mladí Hasiči
    Také naš “potěr” se má i nadále 
čile k světu, členská základna se ne-
ustále rozrůstá a minulý ročník hry 
Plamen 2018/19 zakončili drahouš-
ci takto: 2 družstva mladších žáků-A 
na 9. a B na 17. místě z 35, letos 
už máme za sebou podzimní ZPV
(závod požárnické všestrannosti) 
z ročníku 2019/20, který se konal
u nás v obci. Také v minulém roce 
proběhly další aktivity jako je pravi-
delné stanování u Bezedny,  brigá-
da, besídka a třeba exkurze k pod-
nikové jednotce firmy Škoda Auto. 
A protože i naše děti se vzdělávají, 
opět úspěšně zvládly odznaky od-
borností. Ale neusínáme na vavří-
nech, pracujeme na sobě dál!
Sbor
   Také sbor má za sebou za minulý 
rok spoustu práce. Opět jsme pořá-
dali pravidelné akce, jako je Posví-
censká zábava, Hasičský ples, Den 
otevřených dveří hasičské zbroj-
nice, Čarodějnice nebo nově také

Drakiádu. U mnohých akcí pořáda-
ných obcí nebo jinými spolky jsme 
také přiložili ruku k dílu – ať už se 
jedná o Dožínky, Běh pohádkovým 
lesem, kulturní akce ve skanze-
nu nebo rodinný Sedmiboj, Dět-
ský den a podobně. Dále jsme se 
účastnili brigád jak už v rámci SDH, 
nebo při úpravě lesoparku a hřiště 
u školky.
Požární sport
   Účastnili jsme se jako sbor Okrs-
kové soutěže v Semicích. A nesmím 
zapomenout na Velenkiádu, kte-
ré jsme se zúčastnili jako smíšené 
družstvo a skončili na třetím místě.

Rok 2019 z pohledu našich hasičů
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  Tento příběh se začal psát v době 
objížďky silnice II/272 z křižovatky 
u Semic do Starého Vestce. Obec 
Přerov nad Labem pro zajištění 
bezpečnosti zpracovala projekt 
dopravních opatření, jako napří-
klad zřízení dočasného přechodu 
v místě přechodového místa, sní-
žení rychlosti v kritických místech 
obce, posílení dopravního dohledu 
z řad zaměstnanců obce i měst-
ské policie a v neposlední řadě 
pořízení „plechového policisty“. 
   Ano, čtete dobře, plechového po-
licisty, posily dohledu nad doprav-
ní situací v naší obci. Od prvního 
dne se aktivně zapojil do své práce 
v součinnosti s našimi zaměstnanci. 
Jeho první angažmá byl dohled nad 
dopravní situací na výjezdu z obce 
směrem ke křižovatce U Obory. 
V tomto místě dohlížel na zklidnění

dopravy v místě výkopu pro opra-
vu přívodního kabelu k veřejnému 
osvětlení do ulic Krátká I, Krátká II 
a ulice Panská, a s ní související ob-
měnou těles veřejného osvětlení za 
úplně nová úsporná LED tělesa.
   Dalším místem, kde náš poli-
cista dohlížel na zvýšený provoz, 
bylo takzvané esíčko, v místě, kde 
se krajská silnice procházející ce-
lou délkou obce odklání od toku 
Kounického potoka, dříve známé-
ho jako Týnický potok. Toto místo 
se však našemu policistovi stalo 
osudným! Stalo se totiž něco neu-
věřitelného, náš plechový policista 
opustil své místo na podstavci u zá-
bradlí mostku a zmizel. První ozná-
mení o jeho absenci nám dorazilo 
v neděli 17. listopadu zhruba oko-
lo jedenácté hodiny. Okamžitě 
jsme se vydali na „horkou stopu“ 
a ohledali místo posledního výsky-
tu našeho policisty. Po krátké chvíli 
jsme pátrání rozšířili i na koryto po-
toka, snad v bláhové naději, že šel 
smýt prach ze své uniformy. Nebyl 
však ani tam. Ve večerních hodi-
nách bylo naše pátrání přerušeno 
a další schůzka pátracího týmu byla 
v časných ranních hodinách 18. lis-
topadu v kanceláři obecního úřadu. 
Na schůzce jsme vytipovali lokality 
pátrání a rozdělili pátrací tým na 
jednotlivé čety, které se okamžitě 
rozjeli do pátrací akce. Dalším po-
chopitelným krokem pak bylo vyu-
žití všech informačních kanálů, tedy 
i těch elektronických. 

  Zpráva o zmizení našeho policis-
ty se tak krajem šířila jako velká 
voda. Záhy se naše pátrání dočka-
lo nových závažných skutečností 
a faktů. Jedna z prvních informací 
bylo svědecké oznámení vedoucí 
k upřesnění času zmizení policisty, 
nebyl na svém místě již v sobotu 
16. listopadu kolem 19. hodiny. 
To pro nás byla zásadní informace 
a stopa se tak ihned stala dle krimi-
nalistického žargonu „horkou sto-
pou“. Pátrání jelo na plné obrátky, 
terénní pracovníci bedlivě pročesá-
vali stanovené území a postupně 
přidávali další lokality. Lehce po 
čtrnácté hodině přišel zásadní zlom 
v našem pátrání a směr pátrání se 
posunul za hranice našeho katast-
ru, přesněji řečeno na Vošverk. Sto-
pa byla žhavá, až nás málem pálila 
pod nohama. Bez váhání jsme roz-
jeli bleskovou akci s krycím názvem 
„domov“ za účasti našich pátra-
čů i hlídky MP. Akce byla úspěšná 
a náš policista se zas vrátil do naše-
ho týmu téměř bez viditelných šrá-
mů, dodnes se však zotavuje z ne-
příjemného šoku a před veřejností 
se skrývá na obecním úřadu. 
   Občas ho na obecním úřadu mů-
žete zahlédnout, jak příchozí osoby 
pozoruje zpoza rohu. Kdo ví, mož-
ná tak odhalí své únosce. Ať tak či 
tak, již brzy se vydá do terénu za 
svým posláním.

Plechový policista se zabydlel na úřadě, přijďte ho 
navštívit. Po krádeži je vystrašený.
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Přehled kulturních akcí pro rok 2020 | Přerov nad Labem

 

Leden sobota25. Hasičský ples – SDH Přerov nad Labem 

Únor sobota8. Masopustní průvod – TJ Sokol Přerov nad Labem 

Březen

Březen

sobota7. Maškarní zábava – TJ Sokol Přerov nad Labem 

pátek20. Noc s Andersenem – Knihovna, ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 

Duben
 Duben

Duben

sobota18. Den otevřených dveří – SDH Přerov nad Labem

pátek–neděle24.–26. Pouť v Přerově nad Labem, Lunapark Barešovi

sobota25. Otevření lesoparku – Comor Teror Sound system

Duben

Květen
Květen

Květen
Květen

čtvrtek30.

neděle10.
sobota16.

sobota30.

neděle31.

Čarodějnice – SDH a Obec Přerov nad Labem

Koncert ke Dni matek v kostele sv. Vojtěcha

Pohádkový les – SDH a Obec Přerov nad Labem 

Dětský den – Fitsport, SDH a Obec Přerov nad Labem

Rybářské závody – Rybářský spolek Přerov nad Labem 

46. ročník Babineckých Pidižvíků

Vonička – folklórní festival ve skanzenu Přerov nad Labem

Okrsková soutěž v hasičském sportu – SDH Přerov nad Labem 
Běh do prázdnin – Fitsport a Obec Přerov nad Labem 

Turnaj dospělých – malá kopaná, TJ Sokol Přerov nad Labem   

Příměstský tábor SDH Přerov nad Labem *) bude upřesněno
Fitsport – sportovní tábor Benecko

Knihovní bazar – Knihovna, *) dle Skanzenu v pohádkách

Dožínky – skanzen a Obec Přerov nad Labem 

Přerovský sedmiboj – Fitsport, SDH a Obec Přerov nad Labem

Drakiáda – SDH a Obec Přerov nad Labem

Halloween – Comor Teror Sound system

Vznik Československa – státní svátek, uctění památky

Posvícenská zábava – SDH Přerov nad Labem 

Posvícení v Přerově nad Labem, Lunapark Barešovi

Vánoční jarmark – ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 

Koncert v kostele sv. Vojtěcha a rozsvěcení vánočního stromu 

Červen

Červen

Červen
Červen

sobota6.

neděle7.

sobota20.
sobota27.

sobota4.

*

4.–11.

11.–17.

20.–24.

27.–31.
*

sobota12.
sobota19.

neděle4. nebo 11.

sobota24.

středa28.

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Srpen
Září

Září

Říjen

Říjen

Říjen

Listopad

Listopad
Listopad

Listopad

14.

15.

27.

29.

sobota

neděle

pátek

sobota

Květen 8. pátek Den vítězství – státní svátek, uctění památky kladením věnců

Červen sobota6. Slavnostní koncert v kostele sv. Vojtěcha 

Fitsport – sportovní tábor Benecko

Fitsport – sportovní tábor Přerov nad Labem

Fitsport – fotbalový kemp Litol

sobota–sobota

sobota–pátek
pondělí–pátek

pondělí–pátek

Změna programu vyhrazena. Pro detaily akcí sledujte webové stránky www.prerovnadlabem.eu


