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Výlov rybníku. Rybářské sdružení Přerov nad Labem uspořádalo výlov rybníku. Na
tuto dobře připravenou akci se přišlo podívat spousta zvědavých dětí i dospělých.
Vylovené ryby byly odvezeny do Babinecké a Bezednice.

Běh pohádkovým lesem. Letos se v našem krásném lužním lese objevilo 23 pohád-
kových bytostí, přišlo se na ně podívat přes 100 dětí s mnoha dospělými. Všem, kdo
pomohli se zajištěním této akce, patří poděkování. Největší odměnou byly rozzáře-
né oči dětí a úsměvy dospělých. „Maminky dětem“.
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Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 11. 3. 2009 ve školní
jídelně v od 19.0 hod.

Přítomni: p. Červák, pí Gregárková, 
pí Trbušková, p. Vašát, p. Kolenský, 
p. Baumruk, pí Jarešová

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
5. návrhovou komisi ve složení – 
pí Trbušková, p. Kolenský
6. volební řád pro volby členů do školské
rady, kterou zřizuje obec dle §§ 168 a 169
školského zákona
7. devítičlennou školskou radu 
8. že ředitelka školy PaeDr. Irena Jarešová
jmenuje tříčlenný přípravný výbor 
za účelem volby členů školské rady
a uskuteční volby členů školské rady
v souladu s volebním řádem
9. inventarizaci majetku, závazků
a pohledávek k 31. 12. 2008
10. rozpočet obce v paragrafovém členění
na rok 2009 jako přebytkový, rozpočet je
schválen včetně příjmů a výdajů z období
rozpočtového provizoria 
11. výběr dodavatele projektové
dokumentace na akci „revitalizace návsi
v obci Přerov nad Labem“ – firmu 
Zahrada Olomouc s.r.o
12. výběr dodavatele na adaptaci koupelny
a WC v 1. patře budovy obecního úřadu –
firmu ZIWA s.r.o Křečkov
13. výběr dodavatele na zakázku
Vyhodnocení ÚP obce Přerov nad Labem
z hlediska vlivů na životní prostředí – firmu
Ing. Jan Dřevíkovský, Kutná Hora
14. starosta obce Přerov nad Labem bude
neuvolněnou funkcí a měsíční odměna
neuvolněnému starostovi se poskytne
podle nařízení vlády č. 20/2009 Sb. ode
dne 15. 3. 2009
15. volbu starosty Petra Baumruka 

• bere na vědomí a souhlasí:
5. s jmenováním zapisovatelky 
D. Matějčkové
6. s informací o plnění úkolů z minulého
zasedání
7. s informací o stavu přípravy stavby
skupinového vodovodu, střecha OÚ,
koupelna a WC v 1. patře OÚ
8. s rezignací Luďka Červáka na funkci
starosty obce

• ukládá: 
5. předsedovi finančního výboru
informovat na příštím zasedání ZO o výši
úhrady za zhotovení ÚP podle uzavřené
smlouvy

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Přerov nad Labem 
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 3. 4. 2009 na obecním
úřadě od 15.00 hod.

Přítomni: p. Červák, pí Gregárková, 
pí Trbušková, p. Vašát, p. Kolenský, 
p. Baumruk, pí Jarešová

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
21. volbu návrhové komise a ověřovatelů
zápisu – Ing. Vašát, Ing. Gregárková 
22. a souhlasí s podáním žádosti o dotaci
na rekonstrukci a dostavbu zdravotního
střediska z programu FROM v roce 2009.
Souhlasí s realizací projektu na rekonstrukci
a dostavbu zdravotního střediska
Souhlasí s dofinancováním 5 % nákladů
akce, které nebudou pokryty dotací 
23. prodej nemovitosti č.p.16 na p.č. 77/1
panu T. Moravcovi za cenu 1 300 000 Kč.
Kupující uhradí náklady spojené s pro-
dejem nemovitosti, uhradí rozdíl v dani
z převodu mezi obvyklou cenou z odhadu
a cenou kupní a uhradí kupní cenu před
podpisem kupní smlouvy.

• bere na vědomí a souhlasí:
24. jmenování zapisovatelky M. Trbuškové

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 29. 4. 2009 ve školní
jídelně od 19.00.

Přítomni: I. Gregárková, V. Vašát, 
M. Trbušková, P. Baumruk, I. Jarešová, 
M. Kolenský
Omluven: L. Červák

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
25. návrhovou komisi ve složení – 
pí Trbušková, p. Kolenský
Závěrečný účet obce za rok 2008 ve složení:
26. výsledek hospodaření obce za rok 2008
v plném členění podle rozpočtové skladby 
27. vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu
28. zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce 
29. zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ 
Závěrečný účet obce byl zveřejněn 
od 10. dubna 2009, nebyly vzneseny 
žádné připomínky, projednání bylo
uzavřeno vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením a to 
s výhradou.
30. příspěvek k dotaci na rekonstrukci
sportovního areálu pro Sokol Přerov nad
Labem ve výši 124 000 Kč
31. poskytnutí finančního příspěvku 
a) ve výši 3 000 Kč SRP Šáteček 
b) ve výši 1 000 Kč SPCCh o. s. 
32. Rozpočtové opatření č. 1 ve složení: 

Daňové příjmy zvýšeny o: 
Daň z příjmu právnických 
osob za obce 9 390
Ostatní poplatky v oblasti životního
prostředí 65 000

Daňové příjmy celkem 74 390

Nedaňové příjmy zvýšeny o:
Odvádění a čištění odp. vod 20 000
Nedaňové příjmy celkem 20 000

Příjmy celkem 94 390

Výdaje zvýšeny o: 
Dotace souboru Šáteček 3 000
Dotace TJ Sokol 124 000
Dotace Svazu postižených 
civilizačními chorobami 1 000
Daň z příjmu právnických 
osob za obce 9 390

Celkem výdaje 137 390

33. prominutí poplatku za odvoz TKO 
34. bezúplatný převod KN pp.č. 1179/2 na
obec Přerov nad Labem
35. podání žádosti o dotaci na opravu
drobných památek – Boží Muka na Vrších
36. zadání projektové dokumentace ve
stupni k SP a výběrovému řízení na
rekonstrukci místních komunikací v ulici 
K Bombéru a Na Pískách
37. pronájem části půdního prostoru 
a střechy ZŠ firmě Telefónica O2

38. zrušení prodeje části pozemku 
č. 1126/14 o výměře 7 m2 panu Pavlu
Kačírkovi a zřízení zpoplatněného 
věcného břemene
39. výběr Sylak na stavbu kalové koncovky
40. jmenování zástupců zřizovatele do
školské rady ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 
pí Kocsisová, Ing. Trojek, Mgr. Višňovská
41. změnu výkonu funkce starosty na
uvolněnou a odměnu podle nařízení vlády
č. 20/2009 Sb. od 1. května 2009.
42. jmenování členů kontrolního výboru 
p. Červinka, pí Milaniaková a pí Bakošová 

• bere na vědomí a souhlasí:
43. s jmenováním zapisovatelky paní Dany
Matějčkové
44. s informací o plnění úkolů
45. informaci o vyšetřování podezření ze
spáchání trestního činu ve ŠJ
46. s postupem prací na vodovodu

• nesouhlasí:
47. se změnou úředních hodin místní
pobočky České pošty v Přerově nad Labem
48. se zadáním zadávacího projektu pro
výběr zhotovitele na skupinový vodovod

• ukládá:
49. starostovi zveřejnit připomínky
vznesené k základní škole, které byly
doručeny na obecní úřad
50. ředitelce ZŠ informovat 1× za půl roku
veřejnost o krocích, které podnikla pro
zvýšení počtu žáků
51. zastupitelstvu objednat statika na
posouzení stavu břehů návesního rybníka

Usnesení zastupitelstva 
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Nový starosta obce
Novým starostou obce se po nedávné rezignaci Luďka
Červáka stal Petr Baumruk. Přejeme novému starostovi
mnoho úspěchů v jeho práci. V příštím čísle přineseme
rozhovor s Petrem Baumrukem.

Školská rada Základní školy v Přerově nad Labem
Na jaře 2009 byli zvoleni zástupci zřizovatele (obce), ro-
dičů a pedagogických pracovníků v nové školské radě ZŠ
Přerov nad Labem. Zastupitelstvo rozhodlo, že ve voleb-
ním období 2009–2012 bude rada devítičlenná. Členy
školské rady ZŠ jsou: Romana Henyšová, Martina Jírová,
PaedDr. Alena Keřtofová, RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D.,
Lenka Kodešová, Jitka Milaniaková, Mgr. Eva Průšová,
Ing. David Trojek a Mgr. Kateřina Višňovská. Přejeme
všem členům rady chladnou hlavu, šťastnou ruku a roz-
hodnost při práci ve prospěch naší školy.

Vítání občánků
V neděli 7. června 2009 od 14.00 hodin budou přivítání
občánci Přerova nad Labem, kteří se narodili od května
2008 do dubna 2009. Vítání občánků se uskuteční ve
skanzenu v bednárně. Potvrďte, prosím, zájem o účast na
vítání občánků u paní Matějčkové.

Otevírací doba dětského hřiště na zámecké zahradě
Veřejné dětské hřiště je i letos otevřeno pro veřejnost.
Provozní doba dětského hřiště je od 8.00 do 20.00 hodin.
Žádáme o dodržování provozního řádu.

Papež ve Staré Boleslavi
Pravděpodobně již víte, že Svatý otec Benedikt XVI. přije-
de na konci září letošního roku do ČR. Během této náv-
štěvy se setká s věřícími v Praze, Brně a Staré Boleslavi.
V Boleslavi se papež v pondělí 28. září zůčastní národní
pouti ke svatému Václavu, který byl zavražděn v místním
kostele sv. Kosmy a Damiána. Zájemci o více informací
prosíme, aby sledovali plakáty vyvěšené v našem kostele
a internetovou stránku www.navstevapapeze.cz.

Alej u Kapličky sv. Vojtěcha významným 
krajinným prvkem
V únoru letošního roku rozhodl odbor životního prostředí
Městského úřadu v Lysé nad Labem o ochraně stromořa-
dí u Kapličky sv. Vojtěcha Na Vrších. Alej sv. Vojtěcha na
části pozemku p. č. 245/3 (202/2; 202/3; 203/2; 203/3;
209/2 dle PK) v k. ú. Přerov nad Labem byla registrována
jako významný krajinnný prvek. Ve zdůvodnění tohoto
rozhodnutí je mj. uvedeno: „Od r. 2006 dochází vlivem
dobrovolné činnosti občanů ve spolupráci s vlastníkem
dotčených pozemků a nájemcem pozemku panem Jose-
fem Novákem k příkladné obnově okolí kaple sv. Vojtěcha
v Přerově nad Labem. Tento zásah je správním orgánem
hodnocen jako naprosto ojedinělý ve středočeském mě-
řítku. Při zohlednění krajinářské hodnoty nově upravené
plochy kolem nemovité kulturní památky a ve vazbě ke
skanzenu polabské architektury a nedaleko stojícím Bo-
žím mukám Na Vrších se správní orgán rozhodl tuto plo-
chu registrovat jako významný krajinný prvek. Registrace
VKP umožní vlastníku pozemků snadněji získávat finanční
prostředky na údržbu a obnovu.

Z hlediska biologického správní orgán nově vzniklý prvek
hodnotí příznivě pro posílení ekologické stability v kraji-
ně intenzivně zemědělsky využívané. Přítomnost trvalé-
ho travního porostu a stromů umožní drobným formám
organismů dlouhodobou existenci v krajině.
Plochu VKP, která je vymezena současným ovocným stro-
mořadím o šíři 5 m + 2 m ochranného pásma na každou
stranu stromořadí = celková pásu šíře 9 m; a dále kruhem
o poloměru 8 m od kaple svatého Vojtěcha, bude napří-
ště možné využívat jen s ohledem na vzniklé hodnoty, tj.
údržba stromořadí, sečení travních porostů, drobné sta-
vební úpravy v souvislosti s obnovou prameniště a kaple.
Nebude dovoleno plochu rozorat, vykácet dřeviny nebo
zorat travnatý pruh mezi stromy.“

Ohlášení pálení
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje
od dubna letošního roku evidenci pálení prostřednictvím
internetu. Nová služba je určena především pro právnic-
ké a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování
hořlavých látek ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o po-
žární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby,
které provádí jednorázové spalování biologického odpa-
du – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných
stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.
Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje práv-
nickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti
stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření
proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření do-
plnit, popřípadě pálení zakázat.
Na internetových stránkách http://www.hzskladno.cz
nebo http://hzssk.webrex.cz najdete odkaz Aplikace pá-
lení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím
jste zaregistrovali vaše pálení do programu ohlášení pále-
ní a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.

Přerovská pošta: nová otvírací doba 
Na základě jednání obecního úřadu a vedení přerovské
pošty došlo k úpravě její otvírací doby:
pondělí, středa  8.00–11.30; 14.00–15.30; 16.00–18,00
úterý, čtvrtek  8.00–11.30; 14.00–15.30
pátek  8.00–11.30, sobota a neděle zavřeno

Krátké zprávy z Přerova nad Labem
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Informace 
Obecního úřadu 

1. Úřední hodiny Obecního úřadu Přerov nad Labem:
Pondělí 8.00–12.00 13.00–17.00
Středa 8.00–12.00 13.00–17.00

Prosíme občany, aby pokud možno navštěvovali Obecní
úřad pouze v uvedených dnech a hodinách. 

Telefonní číslo starosty Přerova je 724 22 48 32.

2. Otevírací doba v přerovské veřejné knihovně (vedle
Moto-velo muzea):

Pondělí 15.00–18.00

3. Zdravotnické služby
• Lékař pro děti a dorost: MUDr. Marie Chocholová
Ordinace v Přerově nad Labem

Čtvrtek 11.15–11.45 (poradna + zvaní)
11.45–12.45

Ordinace v Lysé nad Labem (Okružní 1516, Lysá nad 
Labem, telefon: 325 553 751, mobil: 606 840 451)

Pondělí 8.00–11.00
Úterý 8.00–11.00 13.00–14.30
Středa 12.00–17.00
Čtvrtek 8.00–11.00 Přerov: 13.00–14.00
Pátek 8.00–10.30

• Lékař pro dospělé: MUDr. Ivan Kitzberger
(telefon: 325 365 283), ordinace v Přerově nad Labem

Pondělí 7.00–12.30
Středa 7.00–12.00
Čtvrtek 13.30–15.30
Pátek 7.30–11.00

• Zubní lékař: MUDr. Jitka Tajovská
Ordinace v Přerově nad Labem (telefon: 325 565 178)

Pondělí 8.00–17.00
Úterý 8.00–16.00
Středa 8.00–15.00

Čtvrtek 8.00–14.00
Pátek                     –

• Lékařská pohotovost služba smíšená (Smetanova 55, 
Obecní dům, Nymburk)

Všední dny 17.00–22.00
Sobota, neděle, svátek 8.00–22.00

Neposkytují návštěvní službu.

• Lékařská pohotovost služba pro děti a dorost
Lysá nad Labem podle rozpisu, který je na každý měsíc
vyvěšen na Dětském středisku v Přerově n. L. nebo na bý-
valém dětském oddělení nemocnice Nymburk, kde ji za-
jišťují dětští lékaři 24 hodin denně.

4. Důležitá telefonní čísla

Informační a poruchové linky
• Obecní úřad Přerov nad Labem 325 565 274

• Poruchy elektřina (ČEZ Distribuce) 800 850 860
• Poruchy plyn (Středočeská plynáren.) 737 200 889
• Odvoz směsného i tříděného odpadu 326 316 322
• Splašková kanalizace a čistička 

odpadních vod Přerov nad Labem 723 912 325
723 912 370

• Pošta Přerov nad Labem 325 565 220
• Základní škola Přerov nad Labem 325 565 280
• Mateřská škola Přerov nad Labem 325 565 265
• Školní jídelna Přerov nad Labem 325 565 083

• Hasičský záchranný sbor – Lysá n. L.         325 551 350

• Sdružení dobrovolných hasičů Přerov nad Labem
603 262 257 (Tomáš Kratochvíl)

603 447 658 (Luděk Jirouš)
• Policie ČR Nymburk 974 878 111
• Policie Lysá nad Labem 325 551 022

Zdravotnické služby
• Nemocnice Nymburk 325 512 601–7
• Poliklinika Nymburk 325 551 116–22
• Zdravotní středisko Přerov nad Labem 325 565 283
• Zubní ordinace Přerov nad Labem 325 565 178

5. a 6. června se konají volby do Evropského parlamentu. Přerováci, buďte těmi, kdo ovlivní složení celoevropského par-
lamentu. Přijďte rozhodnout, jaká bude v budoucnu společná zemědělská politika, na co půjdou peníze z vašich daní
a jak bude chráněno životní prostředí a menšiny. Je to ve vašich rukou.
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
dne 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb je volební místnost v budově obecního úřa-
du, Přerov nad Labem 38, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Přerově nad Labem. Voliči bude umožně-
no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním, diplo-
matickým, služebním pasem ČR, cestovním průkazem ČR), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Ev-
ropské unie a zápis v evidenci obyvatel. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb do EP hlasovací lístky. Ve
dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič, který se nemůže
ze závažných, zejména zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti obce volit, může požádat obecní úřad, ve dnech
voleb pak okrskovou volební komisi na tel. 325 565 274, o umožnění volby do přenosné volební schránky.

Přerováci: Přijďte 5. a 6. června k volbám
do Evropského parlamentu
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Vážení rodiče, vážení spoluobčané,

velice nás mrzí, v jaké atmosféře se řeší záležitosti smě-
řující ke zlepšení fungování místní školy. Rádi bychom
ubezpečili širokou veřejnost a zejména všechny rodiče
žáků a potenciální zájemce o umístění dětí ve škole, že se
snažíme školu v Přerově nad Labem zachovat, udržet v ní
to dobré a docílit zlepšení.

Obecní zastupitelstvo má povinnost jako zřizovatel jed-
nat v případě, že není vše v pořádku, a my tak se vší od-
povědností činíme. Budoucnost místní školy do značné
míry závisí na jejím vedení, a právě proto podniká obecní
zastupitelstvo kroky, které mají za cíl zvýšit kvalitu jeho
práce. Chceme Vás, rodiče i širší veřejnost ujistit, že
všechny kroky a rozhodnutí související se školou činíme
až po důkladném zvážení, po poradě se zástupci České
školní inspekce, Ministerstva školství, právního oddělení
krajského úřadu apod.

Považujeme za velmi nešťastné, že se projednávání ne-
dostatků a hledání opatření k jejich nápravě stalo konflik-
tní veřejnou záležitostí, do které byli zataženi pedagogo-

vé, rodiče, děti. Přáli bychom si, aby se situace dále ne-
hrotila, ale naopak uklidnila, aby neměla dopad na děti
a práci těch, kteří své funkce vykonávají odpovědně. Při
hledání řešení je potřeba vzít v úvahu celou řadu faktů,
okolností a norem, o kterých nemusí a ani nemohou mít
všichni, jež byli vtaženi do diskuse, přesné informace.

Nechceme, aby pedagogové a další zaměstnanci školy
museli veřejně obhajovat svou práci, nepovažujeme za
opodstatněné petice za podporu kterékoliv osoby. Jde
nám o správné vykonávání funkce ředitele školy, protože
jedině tak můžeme společně zajistit získávání finančních
prostředků a jejich účelné vynakládání. Věříme, že na za-
chování a dalším rozvoji školy záleží celému pedagogic-
kému sboru i rodičům žáků.

Jako zřizovatel máme základní cíle s naší přerovskou
školou společné a proto pevně doufáme, že současnou si-
tuaci vyřešíme ke spokojenosti většiny. Děkujeme vám za
Vaši podporu, trpělivost a víru v lepší budoucnost školy
v Přerově nad Labem.

Petr Baumruk, starosta obce Přerov nad Labem

Prohlášení k dění v přerovské škole

K zápisu do základní školy pro školní rok 2009/2010 se
dostavilo 5 rodičů s dětmi předškolního věku. K základní-
mu vzdělávání byli přijati 3 budoucí prvňáčci a 2 děti
mají školní docházku odloženu o jeden rok. Noví žáci tak
budou ve spojené třídě s budoucími druháky s třídní uči-
telkou Mgr. Alenou Kolenskou.

K zápisu do mateřské školy bylo podáno velké množství
žádostí – a to jak z naší obce, tak i z okolí – počet převy-
šoval kapacitu mateřské školy. Vzhledem k tomu, že byla
od září 2008 navýšena kapacita mateřské školy z 36 dětí
na 54 dětí, mohlo být všem 14 novým žádostem rodičů
dětí z naší obce vyhověno. Rozhodnutí o přijetí pro školní
rok 2009/2010 bylo předáno ještě 6 rodičům dětí z okol-
ních obcí (Mochov, Čelákovice), jejichž děti již do mateř-
ské školy docházejí v tomto školním roce. K dalším 12 žá-
dostem bylo vydáno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu na-
plnění kapacity. 

Situace s nepřijetím dětí do mateřské školy je v součas-
né době velmi častý jev. Rodiče musí řešit problém, kam
umístit dítě, když do mateřské školy nebylo pro nedosta-
tek míst přijato. Díky navýšení kapacity mateřské školy
nemusí rodiče naší obce obdobnou situaci nyní řešit. 

Dne 7. 5. 2009 se konaly volby do školské rady.
12. 5. 2009 se uskutečnila schůzka rodičů a zaměstnan-

ců školy ve školní jídelně. Cílem schůzky bylo zveřejnit
kladné i negativní názory a připomínky týkající se školy
a komunikace mezi školou a rodiči.

Dne 13. 5. 2009 pořádala škola vystoupení pro rodiče
„Děti maminkám“.

V květnu se žáci školy zúčastnili Oblastního kola do-
pravní soutěže cyklistů, čtvrťáci získali Průkaz cyklisty na
dopravním hřišti v Nymburce, žáci 1. stupně jeli na výlet
„Pohádkový hrad Zvířetice“ a deváťáci jeli do divadla
a na exkurzi do Nymburka. Všichni žáci školy se vyfoto-
grafovali na památku se svojí třídou a deváťáci na tablo,
které vytvořili sami za pomoci učitelů. 

Na červen připravujeme Den otevřených dveří – 9. 6.,
projektové dny „Den Evropy“, „Ochrana člověka za mi-
mořádných situací“, výchovně vzdělávací pobyt v zahra-
ničí žáků 2. stupně Korfu – Řecko, zúčastníme se Víceboje
v lehké atletice a plaveckých závodů žáků 1. stupně. 

29. 6. 2009 zhodnotíme se žáky školní rok 2008/2009,
30. 6. předáme žákům vysvědčení, přidáme nezbytné po-
učení o bezpečnosti na prázdniny a letní prázdniny mo-
hou začít.

Vážení občané,

dovolte mi, abych vám za všechny zaměstnance, žáky
a děti Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem,
okres Nymburk popřála příjemné prožití nadcházejícího
léta a dovolených.

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Co nového se děje v přerovské škole?
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Jak jsem Vás již dříve informovali, byla provedena projek-
tová dokumentace ke stavebnímu povolení projekční fir-
mou Inprojekt Louny. Tato dokumentace byla po odbor-
né stránce velice důkladně posouzena starosty všech obcí
a firmou, která provozuje vodovod v Lysé nad Labem.
Většina připomínek byla projekční firmou zapracována
do projektu ke stavebnímu povolení. Předpokládáme, že
stavební povolení bude vydáno do konce července 2009. 

Zástupci obcí požádali projekční firmu Inprojekt Louny
o zpracování vyššího stupně projektové dokumentace.
Tzv. zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. V této
dokumentaci, která musí splnit řadu podmínek např. se
u jednotlivých materiálů nesmí objevit obchodní značka
výrobku (Fatra, Sigma..), ale přesné specializace výrobků
– rozměry, výkony, materiál. Součástí dokumentace je
již přesný rozpočet stavby. V současné době se upřesňuje
cena za tuto dokumentaci. Dokumentace by měla být ho-
tova do 6–8 týdnů od podpisu smlouvy. 

V měsíci březnu tohoto roku ve výběrovém řízení byla
vybrána firma, jež připraví projekt a žádost o dotaci z ev-
ropských fondů. Byla vybrána firma Evropská projektová
kancelář Kolín. Kancelář bude pracovat s rozpočtem, kte-
rý vyjde ze zadávací dokumentace. Zde začínají problé-
my s financováním. Dotaci na výstavbu vodovodu lze zís-

kat z programu rozvoje venkova opatření III.2.1.1. Jako
sdružení obcí máme nárok na 40 mil. a za každou vesnici
10 % navíc, max. však 60 mil. na celou akci. V podmín-
kách je zakotveno získání max. 90 % započitatelných ná-
kladů. Od dubna 2009 od 6. výzvy není daň z přidané
hodnoty předmětem dotace, což nám oproti předpokla-
dům významně zdražuje stavbu (viz. protesty starostů
u ministra Gandaloviče před několika týdny). S touto si-
tuací si čtyři obce samy neporadí. 

Existuje několik řešení. Dle našich představ, by se mělo
vycházet z více variant:
• vícezdrojové financování (např. stát, Ministerstvo ze-
mědělství, Středočeský kraj),
• předplatné nájemného provozovatelem zařízení,
• komerční úvěr obcí, který by byl splacen z provozu zaří-
zení (obec Přerov n. L. toto nepreferuje),
• rozfázování projektu v letech a 2–3 žádosti jednotlivých
obcí, které mají nárok 40 mil. korun za jednu obec,
• jednání s mikroregionem, aby se stal plátcem DPH.

Můžeme Vás občany ujistit, že nedovolíme variantu,
která by obec zadlužila na řadu let dopředu. V říjnu toho-
to roku se bude žádat o dotaci. Pokud budeme úspěšní,
v roce 2010 můžeme stavět. O situaci Vás budeme pravi-
delně informovat.

Výstavba společného vodovodu obcí Semice,
Starý Vestec, Bříství, Přerov nad Labem

Vít Vašát, Jakub Jaksch

Z míst schovaných před zraky veřejnosti. Tomáš Gregá-
rek vyfotografoval pro čtenáře Přerovského zpravodaje
natahování strojku hodin na kostelní věži. Natahování
provádí každý den Hana Dovalilová.

�

Rybářské závody. Závodů se zúčastnilo 33 dospělích
a 19 dětí. V kategorii dospělých zvítězil Josef Dřevo. Nej-
větší rybu – amura – chytil Jan Posselt. Mezi mládeží zví-
tězil Pavel Veselý. Dobře připravená akce, občerstvení,
krásné počasí, péče o mládež – rozvíjení lásky k přírodě.

�

Fotografie: Petr Baum
ruk
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V minulém čísle jsme slíbili sehnat více informací o vyhlá-
šení hradiště na Přerovské hůře kulturní památkou. Slib
plníme a přetiskujeme část textu rozhodnutí Ministerstva
kultury společně s údaji o hradišti z Wikipedie.

Dle archeologických průzkumů byla hůra obydlena již
v pravěku a ranném středověku. Na vrcholu byly objeve-
ny nálezy keramiky kultur lužické, knovízké a slezské, což
znamená, že zde žili lidé už před více jak 3 tisíci lety. Exis-
tence hradiště je spojována s osídlením keltskými a ná-
sledně slovanskými kmeny. Rozkádá se v místech nazý-
vaných Na Šancích. Hradiště bylo chráněno příkrými srá-
zy, od východu i uměle vybudovanou hradbou.

Na horní plošině se dochovaly dva systémy opevnění.
Na východním svahu jsou patrné terénní vlny po fortifi-
kaci, která se pravděpodobně skládala z vnějšího příkopu
a valu, za kterým byl vyhlouben vnitřní příkop a postave-
no vnitřní opevnění. Tato linie přepažuje prostror v jeho
nejužší části. Archeofyzikální měření se uskutečnilo v roce
1995 a opakovalo se v roce 2007. Podle posledních výzku-
mů bylo hradiště obehnáno jedním výrazným valem se
dvěma vnějšími předpříkopy. Opevnění je v současnosti
patrné jen jako zvlněný terén a prokazatelně jej lze vidět
zejména při leteckém snímkování.

Významný archeolog 19. století Josef Ladislav Píč udá-
val rozlohu vnitřní části hradiště za západním opevněním
62 měr, tj. 12 hektarů a plochu předhradí, za kterou po-
važujeme prostor mezi východním a západním opevně-
ním, odhadoval na 100 měr – tj. přes 19 hektarů.

Prohlášení hůry kulturní památkou navrhnul Archeolo-
gický ústav Akademie věd ČR v roce 2007. V prosinci 2008
byl prohlášen za kulturní památku celý vrchol hůry a ně-
které další pozemky na svazích. 

Naše obec s vyhlášením kulturní památky nesouhlasi-
la, protože se obávala, že kulturní památka znemožní vý-
stavbu vodojemu na Přerovské hůře. Ministerstvo kultury
uznalo tuto námitku a rozhodlo, že některé obecní cesty
(dnes rozorané, existující pouze v katastrálních mapách)
a pozemek určený pro stavbu vodojemu vyjme z ochra-
ny. V rozhodnutí je uvedeno: „Faktor zdraví obyvatel je
převažujícím veřejným zájmem, proto MK ČR přistoupilo
z vyjmutí parcel zjednodušené evidence číslo 1350/3,
1350/4, 1351/7, 1897/1, 1898, k. ú. Přerov nad Labem,
z prohlašovaného území.“ Jinými slovy – příprava výstav-
by vodovodu a vodojemu mohou pokračovat, pouze se
jeho projektanti a stavbaři budou muset vyrovnat s tvrdý-
mi podmínkami práce v chráněném území a přesně re-
spektovat trasu, ve které smějí položit vodovodní trubky.
Stavbě bude také předcházet archeologický průzkum. 

V prosinci minulého roku schválilo zastupitelstvo vaší ob-
ce veřejnoprávně projednané zadání nového územního
plánu; v současné době probíhají práce na konceptu
územního plánu a na vyhodnocení vlivů územního plánu
na udržitelný rozvoj území (SEA).

První verze konceptu územního plánu byla dokončena
v dubnu tohoto roku a stala se jedním z podkladů pro
zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udrži-
telný rozvoj území (SEA). Zpracovatelem tohoto vyhod-
nocení je Ing. Jan Dřevíkovský, který byl obcí vybrán na
základě výběrového řízení. Výsledky vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území (SEA) budou
zapracovány do výsledné podoby konceptu územního
plánu obce. Lze předpokládat, že tato výsledná podoba
konceptu bude hotova na přelomu června a července le-
tošního roku.

Společné veřejnoprávní projednání konceptu územní-
ho plánu obce a vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území (SEA) by mělo pak proběhnout
v letních měsících; v zákonných lhůtách se ke konceptu
a k SEA budou moci vyjádřit všichni – tj. dotčené orgány
státní správy, správci sítí, občané, majitelé pozemků. Vý-
sledné souborné stanovisko z veřejnoprávního projedná-
ní bude schváleno zastupitelstvem obce a stane se výcho-
zím podkladem pro návrh územního plánu Vaší obce.
Návrh územního plánu bude projednán s dotčenými or-
gány státní správy a podle pokynů, vzešlých z tohoto pro-
jednání, bude vypracován upravený návrh územního
plánu. Upravený návrh bude znovu veřejnoprávně pro-
jednán – proběhne řízení o územním plánu. (Podrobně
je celý proces popsán v §§43 až 54 stavebního zákona –
zákona č. 183/2006 Sb.)

Ivan Plicka

Pátá informace o územním plánu

Hradiště na Přerovské hůře a vodojem
Petr Vilgus
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Spolupráce obce s místními spolky
Tak jako každoročně se zástupci obce setkali s členy mís-
tních spolků – rybářského, mysliveckého, hasičského – za
účelem prohloubení vzájemné spolupráce při zlepšování
životního prostředí v obci a jejím okolí. Přerovským spol-
kům jsme poděkovali za jejich činnost a za oživení kultur-
ního a společenského života v obci. Spolky pořádají pro
naše občany plesy, zábavy, výlov rybníku, rybářské závo-
dy, pálení čarodějnic, Masopustní průvod obcí, pomáha-
jí Maminkám dětem se zajištěním Dětského dne atd.
V sobotu 18. dubna 2009 spolky zorganizovaly úklid pří-
kopů v katastru Přerova. Členům spolků se podařilo vy-
sbírat 1,24 tuny odpadu, který byl odvezen do Benátek
nad Jizerou (skládkovné hradili silničáři). Bohužel i v le-
tošním roce se objevily v příkopech pneumatiky.

Veřejná prostranství
Během letošní zimy umístili pracovníci obce na veřejná
prostranství další odpadkové koše, které doufáme zlepší
čistotu ve středu obce. Snažíme se vylepšit prostory míst-
ního hřbitova. V letošním roce chystáme výsadbu keřů na
výjezdu k Čelákovicím a na Zámecké zahradě.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří vydatně pomáhají
s úpravou a údržbou veřejných prostranství.
Přivítáme Vaše podněty ke zlepšení životního prostředí
v obci i přilehém okolí.

Místní komunikace
V letošním roce dojde k opravě komunikace K Bombéru
a k naprojektování místní komunikace Na Pískách (zde se
pokusíme získat dotaci na její výstavbu).
I letos proběhne pravidelná oprava výtluků na místních
komunikacích.

Komunice III. třídy na Čelákovice
V letošním roce jsme požádali Středočeskou údržbu silnic
o opravu rozbité krajnice silnice III. třídy na Čelákovice.
V následujících zimních měsících silničáři přislíbili vyčistit
příkopy na Císařskou Kuchyňi od náletových dřevin, tak
aby se zde zlepšila viditelnost a bezpečnost.

Revitalizace centra obce
V současné době probíhají přípravné práce se zahájením
prováděcí dokumentace ke stavebnímu povolení Zahra-
dou Olomouc, s.r.o. na Revitalizaci centra obce ve spo-
lupráci s firmou, která bude zpracovávat žádost o dotaci
z Regionálního operačního programu. Pokud se nezmění
podmínky, výše dotace by měla být 92,5 % uznatelných
nákladů. Vzhledem k novým podmínkam poskytovatele
dotace ROP, kdy je možno čerpat max. 20 mil. Kč – oblast
podpory rozvoj venkova, nám bylo doporučeno rozdělit
projekt na dvě fáze. V první fázi by mělo být zprojektová-
no území od křižovatky (Praha–Čelákovice), kolem rybní-
ka, Na Městečku, dále kolem kostela, kolem obchodního
střediska a u pošty k parčíku pod Hůrou. 
V druhé fázi bude zprojektováno územi před farou, ko-
lem zámku a zámecký park, v této době už bude doufej-

me jasný záměr využití zámeckého areálu, buď Českým
rozhlasem a nebo novým majitelem.
V současné době probíhají jednání mezi Českým rozhla-
sem a Středočeským krajem o převodu nebo prodeji zám-
ku a přilehlých pozemků kraji za účelem rozšíření expozic
Polabského muzea. V tuto chvíli není známý výsledek to-
hoto jednání, obec však převod zámku do vlastnictví kra-
je jednoznačně podporuje.
Dále spolupracujeme s firmou ČEZ, který přislíbil umístit
elektrické vedení v obci do země v návaznosti s připravo-
vanou revitalizací – tuto akci plně uhradí ČEZ.

Svoz organického odpadu
Nepodařilo se nám zajistit celoroční svoz organického
odpadu. Po zkušenostech z podzimního svozu 2008, kdy
byl na zkoušku proveden svoz větví, jsme zjistili, že je ve-
lice náročné likvidovat hromady větví dvěma pracovníky
obce. Dále byl problém, že někteří občané umístnili před
své domy těžké pytle s organickým odpadem, které bylo
velice náročné naložit na valník.
Musíme do letošního podzimu vymyslet pravidla, která
by práci ulehčila, tak aby dva pracovníci obce měli čas na
podzimní úklid listí z veřejných prostranství.

Co s ořezanými větvemi ze stromů a keřů?
Žádáme občany, aby ořezané větve vozili pouze na hro-
madu k Bezedně, kde budou po nahlášení hasiči průběž-
ně pálit. Hasiči žádají občany, aby větve dávali na hroma-
du a ne do jejího okolí. 
Žádáme občany, aby nevozili k Bezedně velkoobjemový
a nebezpečný odpad, využíjte prosím pravidelného svo-
zu těchto odpadů, který je pořádan obcí 2× ročně.
Na Vrších platí celoroční zákaz skladování veškerého od-
padu. V roce 2010 na jaře přislíbili hasiči provést svoz oře-
zaných větví před čarodějnicemi. 

Stromořadí k Oboře
Minulý rok jsme bojovali se suchem, nepodařilo se zajistit
takovou zálivku, tak aby 22 stromů neuschlo. V zimě van-
dalové 4 stromky zlomily. Stromy byly dosázeny (zaplatili
silničáři). Několi nadšenců se na jaře vydalo stromky oko-
pat přihnojit, zbavit výmladků a vyměnit uhnívající kůly.
Stromy letos na jaře, kdy vládlo sucho, zalili hasiči, silni-
čáři a nakonec i vydatný déšť.

Stromořadí a čtyři lípy u kapličky sv. Vojtěcha
Zde jsme pro změnu zase bojovali se zající, kteří stromky
dokázaly ohryzat i přes nasazenou stromkovou ochranu.
U kapličky je nyní lavička, na které si mohou procházející
lidé odpočinout. Po nové cestě se lze dostat na polničku
vedoucí ke Čtyřem lipám. Pokud příjdete sem a budete
mít chuť pomoci, zalejte prosím pár stromků, především
horní hruškové stromořadí (kýble najdete u studánky).
Naše poděkování patří firmě AROS-osiva s.r.o. za dar
v podobě 100 kg travního semene, které bylo a bude vy-
užito k osevu ploch v okolí kapličky sv. Vojtěcha a studán-
ky u Čtyřech lip.

Životní prostředí kolem nás 
Irena Gregárková
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Masopustní nadílka
Tělovýchovná jednota Sokol Přerov nad Labem uspořáda-
la v sobotu 21. 2. v tanečním sálu U Kotápišů masopustní
zábavu, na které bylo skutečně veselo. Řada masek při-
pravila „divadelní představení“ plné legrace a překvape-
ní. Pro porotu bylo velmi těžké rozhodnout o prvním mís-
tě mezi lyžaři a Nastěnkou s Ivánkem.
První cena byla nakonec udělena lyžařům, kteří byli k ne-
poznání a řada z nás neuhodla, kdo se pod maskami
skrývá. Nastěnka s Ivánkem sklidili obdiv a druhé místo
za perfektně vypracované masky a originalitu.
O půlnoci čekala na všechny zúčastněné bohalá tombola.
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Výroční koncert Dykyty. V sobotu 18. 4. se uskutečníl v tanečním sále U Kotápišů jarní koncert a muzikantský bál. Učin-
kovali: Komorní soubor, lidová muzika a taneční složka souboru Dykyta. K poslechu a tanci nám zahrála kapela Evergre-
en kvartet Jana Ferlese z Čelákovic. Na ty kdo vydržel do půlnoci, čekalo velmi netradiční překvapení. Na další setkání se
těší Dykyta a všichni její příznivci.

Dětský maškarní bál. Maminky dětem uspořádaly dne 14. 2. pro děti i dospělé dětský maškarní bál. Taneční sál U Kotá-
pišů se zaplnil mnoha dětmi v krásných a originálních maskách, kteří si užily společně s dospělými odpoledně plné zába-
vy, her a soutěží.



V dubnu letošního roku se v Nymburském deníku a Mla-
dé frontě dnes objevily články, které popisovaly nová jed-
nání o využití přerovského zámku. Jeho současný majitel
Český rozhlas nabídnul budovu a pozemky Středočeské-
mu kraji, jehož příspěvková organizace Polabské muze-
um provozuje v Přerově skanzen lidové architektury. Za-
tím není jisté, jestli tento záměr bude uskutečněn. Vedení
obce jednání o prodeji (příp. bezplatném převodu) zám-
ku podporuje, protože se domnívá, že Polabské muzeum
by bylo jeho nejvhodnějším provozovatelem. Pokud by
došlo k převodu zámku na kraj, obec by mohla využívat
některé prostory zámku pro společenské události jako
jsou svatby či vítání občánků. Výhodou by byl také vznik
nových pracovních míst přímo v obci.

Požádali jsme ředitele Polabského muzea Jana Vinduš-
ku o informaci, jaké by bylo využití zámku:

Zámek Přerov nad Labem byl po staletí součástí králov-
ského brandýského panství. Sídlila na něm vrchnostenská
správa a čas od času některý z příslušníků vedlejších větví

vládnoucího habsburského rodu. Jeden z nich, princ Lud-
vík Salvátor Toskánský, sehrál významnou roli při vzniku
nejstaršího muzea v přírodě ve střední Evropě, dnešního
Polabského národopisného muzea. 

Historie skanzenu sahá do konce 90. let 19. století, kdy
princ Ludvik Salvátor Toskánský vykoupil bývalou přerov-
skou rychtu, kterou nechal upravit na muzeum. Bohatě
skládaný štít chalupy byl zhotoven jako kopie štítu tzv.
České chalupy postavené při jubilejní výstavě v Praze
v roce 1891. Muzeum začalo být v provozu od roku 1900
a můžeme směle prohlásit, že se jednalo o první regio-
nální muzeum v přírodě ve střední Evropě. Stalo se zá-
kladním kamenem v dubnu 1967 otevřeného Polabského
národopisného muzea Přerov nad Labem, národopisné-
ho pracoviště Oblastního muzea v Poděbradech, později
Polabského muzea. Chalupa byla bohatě vybavena náro-
dopisným inventářem z Přerova a blízkého okolí. 

Další, veřejnosti však nepřístupná expozice prince Lud-
víka Salvátora v Přerově nad Labem byla umístěna přímo

Bude zámek patřit Středočeskému kraji? 
Petr Vilgus, Jan Vinduška
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Rekonstrukce základní školy
Na podzim 2008 jsme podali projekt se žádostí z EU fon-
dů ROP na rekonstrukci naší základní školy. V lednu 2009
proběhla kontrola formálních náležitosti bez problémů.
V dubnu proběhlo bodové hodnocení vlastního projektu,
podle našich informací dopadlo dobře. 
V současné době probíhá tzv. hodnocení rizik. Odpoví-
dali jsme na několik otázek souvisejících s financováním
stavby a museli jsme nechat v krátkém čase dopracovat
podrobnější rozpočty jednotlivých stavebních prací. 

celkové náklady                              16 999 246 Kč
dotace EU                                      15 724 000 Kč
vlastní zdroje                                   1 275 000 Kč

Podle našich informací pravděpodobně dojede k poníže-
ní celkových výdajů o 1 176 687 Kč na 15 822 558 Kč (sní-
žení položky počítačová učebna, studovna, stavební do-
zor). Výsledek hodnocení se dovíme v měsíci červnu to-
hoto roku.

Rekonstrukce zdravotního střediska
Na podzim 2008 jsme neuspěli se žádostí o dotaci z ev-
ropských fondů (ROP). V letošním roce se nám naskytla
možnost financování rekonstrukce zdravotního střediska
z krajského fondu (FROM – fond rozvoje obcí a měst). Na
mimořádném veřejném zasedání se obecní zastupitelstvo
rozhodlo podat žádost o dotaci z tohoto fondu. Z původ-
ního rozpočtu jsme museli zrušit položku vybavení, jako

nezapočitatelný náklad tzn. především nábytek čekáren
a ordinací.
Celkové upravené náklady tedy jsou 8 775 824 Kč. Žádá-
me o dotaci 8 337 032 Kč a vlastní zdroje jsou 438 792 Kč.
V případě úspěchu (červen 2009) bude nutné vybrat sta-
vební firmu a do 12 měsíců rekonstrukci provést.

Křížek v rovinách (p. Kratochvíl, Školky Montano)
Tento křížek patří mezi kulturní památky. Byla nám přidě-
lena dotace z krajského fondu obnovy památek. Se žá-
dostí o dotaci významně pomohla paní Hana Veselá. Cel-
kové náklady 143 880 Kč, dotace 100 000 Kč.

Křížek u Čtyř lip
OÚ za vydatné pomoci pana Petra Vilguse požádal o do-
taci z fondu obnovy drobných památek středočeského
kraje. Celkové náklady odhadujeme na 28 000 Kč. Pokud
dotaci získáme, budeme křížek opravovat v tomto roce,
jinak ne.

Kalová koncovka
Obecní úřad se již řadu let potýká s problémem likvidace
kalů z čistírny odpadních vod. S přibývajícími legislativní-
mi opatřeními se obci likvidace kalů neúměrně prodražu-
je. OÚ nechal zpracovat stavební projektovou dokumen-
taci k technologii zahuštění kalů. Žádost o dotaci na kraj-
ský úřad jsme podali v dubnu 2009. Jako stavební firma
byl vybrán Sylak Chrudim, který nabídnul nejnižší nabíd-
ku 817 262 Kč. Spoluúčast obce je 25 % tzn. 204 315 Kč.

Žádosti o dotace
Vít Vašát, Jakub Jaksch
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v některých prostorách zdejšího zámku, kde byly instalo-
vány jeho rozsáhlé sbírky, které získával na svých cestách
po světě. Ludvík Salvátor jej nechal v letech 1872–1873
upravit do podoby renesančního sídla.

Možnost využití prostoru zámku v Přerově nad Labem
ze strany Polabského muzea je v několika rovinách:
1. expozice a výstavy, včetně zázemí
2. depozitáře
3. využití pro setkávání – konferenční či multifunkční sál.

Ad 1. S ohledem na výše uváděné skutečnosti by v pří-
padě možnosti bylo pro Polabské muzeum (i s ohledem
na blízkost skanzenu) maximálně zajímavé expoziční vy-
užití přerovského zámku.

Velice atraktivní vybudování expozice věnované prin-
ci Ludvíku Salvátoru Toskánskému, významné osobnosti
stojící u zrodu muzea v přírodě, přímo v původních pro-
storách jeho sídla. Na ni může navazovat výstava o vývoji
správy středního Polabí, přerovského zámku a okolí, po-
stavená na sbírkách Polabského muzea. Tato oblast bez-
prostředně koresponduje se skanzenem, který představu-
je život venkovského lidu od poloviny 18. století. 

Dále lze zámecké prostory využít pro dlouhodobé vý-
stavy zaměřené na prezentaci sbírek spravovaných Polab-
ským muzeem, které jsou dnes více méně uloženy v de-
pozitářích. Jednalo by se o umělecky historickou expozici
jednak části sporckovské sbírky z Lysé nad Labem, části
umělecké sbírky Polabského muzea (obrazy – Kramolíno-
vé, Mařák, Kuba, Diviš atd., plastiky – sakrální, Dantan,
novorenesanční plastika, reprezentovaná dílem B. Schnir-
cha – koresponduje s renesančním exteriérem objektu),
dále umělecko-řemeslné sbírky (nábytek – městský i lido-
vý, sklo, porcelán, historické zbraně – například czernin-
ská sbírka z Muzea Královéměstecka), rozsáhlou sbírku li-
dového i měšťanského textilu. Nelze zapomínat ani na
expozici polabské přírody, která by mapovala současný
stav fauny a flóry středního Polabí, jak je dokumentovaný
unikátními sbírkami Polabského muzea. Tyto sbírky jsou

z velké části návštěvníkům běžně nepřístupny a jsou ulo-
ženy ne vždy ve vyhovujících podmínkách. Jejich vystave-
ním lze tyto podmínky zlepšit.

Předpokladem je i jisté vybudování zázemí pro perso-
nál spravující expozice a výstavy.

Stálé expozice v prostorách přerovského zámku mohou
doplňovat časově omezené výstavy, nebo by tyto prosto-
ry mohly být dány k dispozici i jiným institucím.

Ad 2. Některé prostory zámku lze vyhradit jako depozi-
tář pro sbírky, které spravuje Polabské muzeum. Tímto
krokem by se vyřešila situace např. bývalého Muzea Krá-
lovéměstecka v Městci Králové, které je již téměř 20 let
mimo provoz a jehož sbírky, mnohdy naprosto unikátní
(knihovna, bohatý archiv a národopisné a přírodní sbírky
– cca 8000 ks), jsou deponovány v nájemních prostorách.
V současné době není možno z kapacitních důvodů tyto
sbírkové předměty přesunout do jiných prostor spravova-
ných Polabským muzeem. Opuštění stávajících prostor
a deponování zde uložených sbírek jinam, např. v přerov-
ském zámku, by znamenalo úsporu téměř 100 000 Kč
(nájemné a další náklady na provoz). Přesun této sbírky
by znamenal kromě její lepší dostupnosti také umístění
v jistě příznivějších prostorových a klimatických podmín-
kách, něž poskytuje dosavadní netemperovaný depozitář
(kam i občas zateče) umístěný v soukromém domě.

Ad 3. Objekt zámku lze kromě muzejních expozic a vý-
stav využít i k dalším edukativním a interaktivním aktivi-
tám, zvláště v ideálním spojení s muzeem v přírodě, které
je položeno v těsném sousedství objektu. 

Větší prostory v zámku jsou i dostatečně reprezentativní
pro mnoho druhů hromadných akcí, přednášek, konfe-
rencí či jiných setkání. 

Možnost zřízení občerstvení by dále posunula atrakti-
vitu místa a jeho využití do zcela jiné roviny (nárůst po-
čtu návštěvníků, propagaci muzea i Středočeského kraje
atd.). 

PhDr. Jan Vinduška, ředitel Polabského muzea

Červen 2009
• 6. 6. Dětský den, sportovní areál TJ Sokol,
• pořádají Maminky dětem
• 7. 6. Vítání občánků, skanzen, bednárna
• pořádá Obec Přerov nad Labem

Srpen 2009
• 30. 8. Loučení s prázdninami 
• Zámecká zahrada, pořádají Maminky dětem

Říjen 2009
• Drakiáda, pořádají Maminky dětem 

Listopad 2009
• 15. 11. Posvícení po Martinu
• 31. 11. Halloweenská párty 
• Taneční sál U Kotápišů, pořádají Maminky dětem

Prosinec 2009
• 6. 12.  Mikulášská nadílka
• Taneční sál U Kotápišů, pořádají Maminky dětem

Kulturní kalendář 

Zmizela boží muka u Školek Montano. Nelekejte se, Pře-
rov nenavštívili zloději ani vandalové. Boží muka prochá-
zejí generální opravou v ateliéru profesionálního restau-
rátora. Po opravě se opět vrátí na svoje místo.
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PŘÍJMY (v tis. Kč)
Daňové příjmy

daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1 640
daň z příjmů FO ze s mostatné výdělečné č. 200
daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 137
daň z příjmů PO 2 000
daň z příjmu PO z obce 108
daň z přidané hodnoty 3 000
poplatky ze znečišťování ovzduší 5
poplatek z likvidaci komunálního odpadu 470
poplatky ze psů 19
poplatek z užívání veřejného prostranství 35
poplatek z ubytovací kapacity 3
poplatek z provozovaný VHP 150
odvod z výtěžku provozování loterií 130
správní poplatky 130
daň z nemovitostí 527

Daňové příjmy celkem 8 554

Nedaňové příjmy
pronájem zemědělských pozemků 68
pitná voda 190
pronájem rybníka 5
základní škola – pronájem 94
bytové hospodářství – pronájem 90
nebytové hospodářství – pronájem 120
přij té platby z plyn – byty 70
příjem z pronájmu pozemku – věcné břemeno 10
pronájem pozemků 13
sběr svoz komunálních odpadů 70
platby z třídění odpadu od Eko-komu 10
úroky z finančních operací 25

Nedaňové příjmy celkem 765

Dotace 202,5
Dotace SZIF 1443,627

PŘÍJMY CELKEM 10 965,127

VÝDAJE (v tis. Kč)
Silnice 100
Ostatní pozemní komunikace 200
Provoz veřejné silniční dopravy 160
Pitná voda 788
Odvádění a čištění odpadních vod 1 308
Základní škola 2 042
Knihovna 16
Kultura 34
Zachování a obnova kulturních památek 144
Ostatní záležitosti kultury 35
Ostatní tělovýchovná činnost 25
Využití volného času dětí 7
Ostatní zájmová činnost 9
Bytové hospodářství 236
Nebytové hospodářství 25
Veřejné osvětlení 166
Pohřebnictví 14
Územní plánování 264
Mikroregion Polabí 22
Územní rozvoj 27
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 70
Sběr a svoz komunálních odpadů 717
Péče o vzhled obce 188
Sociální péče 160
Hasiči 377
Obecní zastupitelstvo 813
Správa 2 477
Pojištění 60

VÝDAJE CELKEM 10 483

PŘÍJMY OBCE 2009 10 965,1
VÝDAJE OBCE 2009 10 483,0

ROZDÍL 482,1

Rozpočet – plánované příjmy a výdaje 

Práce na PC: www.internetjob.cz/kov (inzerce)


