
P Ř E R O V S K Ý

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.   •  ZDARMA

ZPRAVODAJ
2008

3

O
BSA

H
 Č

ÍSLA
:Zápis z jednání zastupitelstva •

 O
znám

ení o konání voleb •
 D

otace a investice •
 D

oprava v obci
A

nketa k víceúčelovém
u hřišti •

 Příloha: Volby 2008 •
 Inform

ace z přerovské školy

Fotografie: Tom
áš G

regárek
Fotografie: Petr Vilgus

Novinky v dopravním značení. Na třech místech v obci se v září objevily informa-
tivní měřiče rychlosti projíždějících vozidel. Na příjezdu do obce od Císařské Kuchy-
ně, u kostela a u pivovaru se tak řidiči dozvědí okamžitou rychlost jejich vozidel. Ty
poctivější to doufejme přiměje k tomu, aby dali nohu z plynu. V úseku mezi cukrár-
nou a budoucí zastávkou autobusů Pod Hůrou byla bílou čarou vyznačena krajnice.
Došlo tak k optickému zúžení vozovky, které by také mělo snížit rychlost projíždějí-
cích vozidel. Obě tyto novinky, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti chodců a zejmé-
na dětí, byly hrazeny z dotace Středočeského kraje, z obecního rozpočtu a Správou
a údržbou silnic. 
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitel-
stva obce Přerov n. L. pro volební období
2006 až 2010 konaného 25. 6. 2008 od
19.00 hod. ve školní jídelně základní školy.

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

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
48. návrhovou komisi ve složení – 
p. Baumruk, Ing. Vašát
49. výsledek hospodaření Základní školy
a mateřské školy v Přerově nad Labem:
hospodaření příspěvkové organizace za rok
2007 skončilo ziskem ve výši 59 758,37 Kč.
Částka bude převedena do rezerv. fondu. 
50. výběr dodavatele na rekonstrukci ČOV
a vakuové stanice firmu Sylak Chrudim
51. výběr dodavatele na čištění a opravu
dešťové kanalizace společnost Vodovody
a kanalizace Havlíčkův Brod a uzavření
smlouvy o dílo za 393 708 Kč
52. Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu
dopravně bezpečnostních opatření na
silnicích Středočeského kraje a přijetí
dotace ve výši 100 000 Kč
53. rozpočtové opatření č. 2 –
zvýšení příjmu v kapitole:
dotace na instalaci ukazatelů okamžité
rychlosti vozidel – 100 000 Kč;
zvýšení výdajů v kapitolách:
služby spojené s rekonstrukcí čistírny
odpadních vod: 93 000 Kč
oprava dešťové kanalizace: 86 000 Kč

• bere na vědomí a souhlasí:
54. s jmenováním zapisovatelky paní
Miroslavy Trbuškové
55. s informací o plnění úkolů z minulého
zasedání
56. s informací o postupu prací na projektu
vodovodu

• ukládá:
57. zastupitelstvu – projednat návrh
manželů Šafrových ohledně parkovacích
míst na jejich pozemku – povolení
k přejezdu chodníku.
58. zastupitelstvu – projednat s p. Plickou
polní silnici pod Hůrou – proč je jinde než
nynější tzv. polní cesta
59. kontrolní komisi – projednat stížnost 
p. Beneše ohledně článků ve Zpravodaji –
13. února 2008 nebylo veřejné zasedání,
ale prezentace ÚP, nebyl pořízen zápis.
Předkladatelé připomínek k ÚP nebyli
seznámeni, zda jejich připomínky byly
zapracovány do Návrhu zadání ÚP. 
60. starostovi – vyzvat k opravě lesní cesty
a zkontrolovat provedení opravy.
61. starostovi – zjistit stav a cenu projektu

vybudování kanalizace ke hřišti u firmy
Inprojekt Louny.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitel-
stva obce Přerov n. L. pro volební období
2006 až 2010 konaného 24. 9. 2008 od
19.00 hod. ve školní jídelně základní školy.  

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

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
62. návrhovou komisi ve složení – 
I. Jarešová, M. Kolenský
63. podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků č. 71, č. 72, č. 73, č. 123 a č. 1501
ve vlastnictví ČR do vlastnictví obce
64. valorizaci nájemného z obecních bytů
od 1. 1. 2009 kromě bytu pí Salačové
(zvýšení o 18 % - na 23,95 Kč/m2)
65. rozpočtové opatření č. 3 a č. 4

Rozpočtové opatření č. 3:
Přijetí neinvestiční dotace pro potřeby
jednotek Sdružení dobrovolných hasičů
obce: 5 130 Kč

Rozpočtové opatření č. 4:
Daňové příjmy zvýšeny o (v tisících Kč):

Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ: 140
Poplatky ze psů: 9
Odvod z výtěžku provozování loterií: 88
Daňové příjmy celkem: 237

Nedaňové příjmy zvýšeny o (v tisících Kč):
Odvádění a čištění odpadních vod: 55
Dary na obnovu kulturních památek: 2
Hřbitovní poplatky: 0,7
Přijaté příspěvky na plynofikaci: 31,2
Vzhled obce – poskytování služeb: 24
Činnost místní správy: 4
Příjmy z finanční operací – úroky: 50
Dividendy: 191,5
Prodej akcií: 29,5
Nedaňové příjmy celkem: 387,9
Příjmy celkem: 624,9

Výdaje zvýšeny o (v tisících Kč):
Hřbitov: 29
Sběr a svoz nebezpečných odpadů: 39,5
Škola: 161
Vodovod: 400
Kanalizace dešťová: 80
Ostatní záležitosti poz. komunikací: 15
Péče o vzhled obce: 20
Celkem výdaje: 744,5

66. výjimku z průměrného počtu žáků na
školní rok 2008/2009 Základní škole
a mateřské škole Přerov nad Labem, 
okres Nymburk
67. poskytnutí příspěvků občanům na nově
zbudované kanalizační přípojky dle
stanovených pravidel 
68. podání žádosti o dotaci z Fondu
obnovy památek Středočeského kraje na
rok 2009 na obnovu božích muk na
pozemku č. 1908 – u křižovatky cest
u Školek Montano
69. podání žádosti o dotaci na výměnu
střešní krytiny na OÚ Přerov nad Labem
z POV 2009

• bere na vědomí a souhlasí:
70. s jmenováním zapisovatelky paní 
Dany Matějčkové
71. s informací o plnění úkolů z minulého
zasedání
72. s informací o průběhu dotovaných 
akcí (Dětské hřiště pro veřejnost, 
Obnova křížku, Radary, Rekonstrukce ČOV,
Čištění a oprava dešťové kanalizace; 
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
zdravotního střediska nebylo zatím
úspěšné)
73. s informací o vyhodnocení dotazníků
k záměru vybudování víceúčelového hřiště
74. s informací o postupu prací na projektu
vodovodu
75. s informací o bezúročném úvěru na
projekt vodovodu
76. s informací o konání voleb do krajských
zastupitelstev a Senátu
77. s informací o podání připomínek
občanů k územnímu plánu Stavebnímu
úřadu v Lysé nad Labem v březnu 2008
78. s informací o záměru podat žádost
o dotaci na projekt rekonstrukce
a modernizace základní školy
79. s informací o průběhu čištění dešťové
kanalizace

• ukládá:
80. starostovi – do 30. 9. 2008 oznámit
prokazatelně uživatelům obecních bytů
zvýšení nájemného z bytů s účinností od 1.
1. 2009
81. starostovi – splnit úkol „oprava lesní
cesty“ (technická památka NATURA) ve
spolupráci s paní Bakošovou

• Kontrolní výbor ukládá:
82. starostovi – důsledně odpovídat na
písemné připomínky, podrobněji
seznamovat ostatní občany s postupem
prací na územním plánu na veřejných
zasedáních
83. zastupitelstvu – dohlížet na
dostatečnou informovanost o vývoji
zpracování územního plánu

Zápis z jednání zastupitelstva 

Navržený termín veřejného jednání zastupitelstva obce v roce 2008. 
Schůze se bude konat v jídelně přerovské základní školy 10. prosince (změna vyhrazena)
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do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky. 

Starosta obce Přerov n. L. podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do za-
stupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a podle § 15
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu
České republiky se konají: 
•  v pátek 17. října 2008 od 14.00 do 22.00 hodin, 
•  v sobotu 18. října 2008 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově
Obecního úřadu, Přerov nad Labem 38, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu v Přerově nad Labem.
3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybě-
jící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
4. Volby do zastupitelstva kraje: 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní ob-
čanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestov-
ním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
•  dne 24. října 2008 od 14.00 do 22.00 hodin 
•  dne 25. října 2008 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
6. 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.

Odstávka čističky odpadních vod
V souvislosti s probíhající rekonstrukcí ČOV v Přerově nad Labem proběhne
v období od 6. října do 17. října 2008 dvoudenní odstávka čističky. Přesný ter-
mín dvoudenní odstávky bude oznámen obvyklým způsobem (na vývěskách,
na webových stránkách obce, rozhlasem). Žádáme občany, aby ve dnech od-
stávky omezili produkci odpadních vod. 

Přerušení dodávky elektřiny
Dne 5. listopadu v době od 7.30 hod do 15 hod. bude v celé obci kromě Nové-
ho Přerova (od hospody „U Klingorů“ směrem na Lysou nad Labem) přerušena
dodávka elektřiny. Žádáme proto občany Nového Přerova, aby po tuto dobu
omezili produkci odpadních vod (např. praní, mytí nádobí a další činnost s vět-
ší spotřebou vody). 

Pošta v Přerově nad Labem nebude zrušena
Přerovem se opět šíří fáma, že bude zrušena pošta. Pravdou je, že vedoucí ob-
vodní pošty Nymburk 2 navrhla uzavřít poštu v sobotu. Obec s tímto návrhem
nesouhlasí. Ve všední dny bude pošta otevřena s malými změnami. O nových
úředních hodinách budete informováni.

Pokud si přejete dostávat zprávy z Obecního úřadu elektronickou poštou,
zašlete prosím žádost na adresu obecni.urad@prerovnl.cz 

Oznámení o konání voleb

Říjen 2008
• 19. 10.  Drakiáda
• Na Vrších od 15 hodin,
• pořádá Zuzka Kratochvílová 
• a Hanka Dovalilová. 

Listopad 2008
• 1. 11.  Haloweenská párty 
• Sál U Kotápišů od 15 hod.,
• pořádají Maminky dětem.
• 15. 11.  Posvícenská zábava
• Taneční sál U Kotápišů,
• Sbor dobrovolných hasičů Přerov.
• 16. 11.  Posvícení
• 29. 11.  Zpívání v hospodě
• Sál U Kotápišů od 18.30 hod., • 
• pořádá Dykyta, Skanzen Plzeň 
• a Muzika z Chrástu. Těšíme se na 
• věrné zpěváky a tanečníky.
• 29. 11.  Lidové vánoce v Polabí
• Skanzen, pořádá Polabské 
• muzem. Koná se od 29. 11. 2008 
• do 30. 12. 2008. Zavřeno bude 
• 24. 12. 2008. Muzeum bude 
• přístupno v pátek, sobotu a neděli 
• od 10.00 do 16.00 (poslední 
• vstup v 15 hod.). Mimo otevírací 
• dobu je muzeum zpřístupněno 
• po předchozí domluvě na 
• tel.: 325 565 272 nebo e-mailem: 
• skanzen@polabskemuzeum.cz.

Prosinec 2008
• Rozsvícení vánočního stromečku
• U Cukrárny, pořádá Základní 
• škola a Mateřská škola. 
• Termín upřesníme na plakátech.
• 6. 12.  Mikulášská nadílka
• Taneční sál U Kotápišů
• pořádají Maminky dětem, • 
• vystoupí dětský soubor Šáteček.
• 14. 12.  Den otevřených dveří • 
• Muzeum Moto Velo, vstup 
• zdarma pro občany Přerova n. L.
• 20. 12.  Vánoční koncert
• Taneční sál U Kotápišů,
• pořádá Dykyta. 

Leden 2009
• 24. 1.  Myslivecký bál
• Taneční sál U Kotápišů,
• pořádá Myslivecké sdružení. 

Únor 2009
• 14. 2.  Masopustní průvod obcí • 
• pořádá TJ Sokol Přerov n. L.
• 21. 2.  Masopustní zábava
• Taneční sál U Kotápišů,
• pořádá TJ Sokol Přerov n. L.
• 28. 2.  Dětský maškarní bál 
• Taneční sál U Kotápišů,
• pořádají Maminky dětem.
• (Zpracovala Irena Gregárková)

Kulturní kalendář 
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Přerov nad Labem vítal nové občánky. V neděli 8. 6. 2008 uspořádal obecní úřad v bednárně skanzenu slavnostní vítání
15 nových občánků. Obec je bohatší o 18 občánků, kteří se narodili od června 2007 do května 2008. Nejmladší obyvatele
Přerova nad Labem přivítal starosta obce Luděk Červák společně s místostarostkou Irenou Gregárkovou. Novým občán-
kům i jejich rodičům, příbuzným a známým přišly celý obřad zpříjemnit děti ze základní školy pod vedením paní učitelky
Kolenské. Veselé vystoupení dětí vykouzlilo úsměv u řady dětí i dospělých. Poděkování patří Daně Matějčkové, která po-
mohla se zajištěním této krásné akce. Více fotografií najdete ve fotogalerii na webových stránkách obce.www.prerovnl.cz.
Seznam vítaných občánků: Jiří Adamec (březen 2008), Valerie Marie Fárková (listopad 2007), Julie Fišerová (květen
2008), Josef Horváth (prosinec 2007), Hana Kratochvílová (duben 2008), Adam Martínek (duben 2008), Justýna Rozliv-
ková (březen 2008), Adam Salač (září 2007), Kristýna Skuhravá (listopad 2007), Anna Sosnovská (leden 2008), Jolana To-
mášková (duben 2008), Viktorie Trbůšková (leden 2008), Meda Zekičová (prosinec 2007), Kateřina Žemberová (červenec
2007), Kristýna Žemberová (červenec 2007).

Pokročila rekonstrukce hospody u rybníka. V průběhu letošního léta významně pokročily práce na obnově schátralé
budovy historické hospody ve Starém Přerově. Přejeme manželům Milaniakovým, aby závěrečná fáze opravy proběhla co
nejrychleji. Přerováci se mají na co těšit...

Fotografie: Petr Vilgus
Fotografie: Josef G

reg8rek
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Vážení občané,
na jaře letošního roku Obecní úřad v Přerově nad Labem
žádal Regionální operační program Středočeského kraje
o dotaci na rekonstrukci zdravotního střediska. Do této
výzvy se mohly přihlásit obce od 500–5 000 obyvatel.
Náš projekt v této výzvě neuspěl. Byl hodnocen velice do-
bře, byl doporučen k financování, ale to je vše. Pro výzvu
bylo alokováno 20 mil. Kč, uspěly 3 projekty: 

1. rehabilitační ústav Kladruby (14 mil. Kč) 
2. městská nemocnice Městec Králové (? Kč)
3. dětský domov (? Kč)
Jsou to zatím neoficiální výsledky, ale už asi konečné.

Velice nás to mrzí, protože jsme přípravě projektu věno-
vali mnoho času a úsilí. Na jaře 2009 náš projekt vylepší-
me a znovu podáme. Věříme, že projekt bude úspěšný.

V současné době pracujeme na přípravě projektu k vý-
zvě pro oblast vzdělávání. Konečný termín podání této
žádosti je 14. 11. 2008, můžeme získat 92,5% dotaci. Jed-
ná se o modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících
objektů. Zavádění moderních technologií a inovací ve vý-
uce. Jako doplňkové aktivity by mohlo sloužit např. zaří-
zení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění výuky,
výpočetní technika, výuková technika atd. Času na pro-
jekt je málo, ale pracují na něm 3 členové zastupitelstva
a tým kvalitních projektantů. Nabídka této výzvy je velice
široká a pro stav naší ZŠ úplně ideální (tato výzva neřeší
už zmiňované zateplení fasády a výměnu oken na ZŠ).

Dále na podzim budeme žádat Krajský úřad o dotaci na
rekonstrukci střechy OÚ a další menší dotace ze široké
nabídky. Tyto dotace se poskytují v rozmezí od 30–80 %.

Novinky v oblasti dotací a investic
Vít Vašát

Kaplička svatého Vojtěcha nad studánkou. V Přerově nad Labem pokračují rekonstrukce dlouhodobě zanedbávaných
kulturních památek. Po letech nezájmu byla v srpnu dokončena komplexní oprava kapličky v polích na jih od obce. Byly
obnoveny omítky, přeskládaná a doplněná římsa, vytesán a umístěn kříž na vrcholu stříšky a vymalován obraz (inspiro-
vaný stejně jako originál oltářním obrazem z kostela sv. Vojtěcha). Z obou stávajících polních cest byla ke kapličce přive-
dena stezka osázená ovocnými stromy. Na příští rok se plánuje dokončení rekonstrukce opravou stříšky a instalací mříže.
Celkové náklady na opravu se vyšplhaly na 75 000 Kč, které uhradila Nadace Občanského fóra (50 000 Kč), obecní úřad
(necelých 20 000 Kč) a drobní dárci. Protože se jedná o státem chráněnou kulturní památku, nebylo možné k opravě při-
stupovat „po zednicku“. Místo levnějšího odstranění staré omítky a jejího nového nahození musela být provedená k stav-
bě šetrnější obnova původní omítky. Památkáři si také vyžádali původní, složitější tvar kříže a kvalitnější pískovec. Rekon-
strukci provedl pan Josef Červinka z Nymburku, na opravu dohlížela paní Nesměráková z kulturního odboru úřadu v Lysé
nad Labem a paní Maděrová z Národního památkového ústavu. 
Děkujeme touto cestou za souhlas s opravou a trpělivost majitelce pole pod kapličkou paní Jaroslavě Kodešové a pánům
Novákovi a Mocovi, kteří zde hospodaří.

Fotografie: Petr Vilgus
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Zastupitelstvo reagovalo na připomínky občanů z oblasti
dopravy v Přerově a požádalo je formou ankety o kon-
krétní pojmenování problémů. Je třeba poděkovat za ná-
zory které občané poslali na Obecní úřad.

Musíme se omluvit, že na jednotlivé připomínky nedo-
stali občané odpověď. Důvodem je, že problémy, které
by bylo třeba vyřešit, nejsou jednoduché a dosud nezná-
me odpověď na všechny naše návrhy. Termín pro jejich
podání na úřady je polovina října 2008 a jejich kladné vy-
řízení se projeví v prosincových úpravách jízdních řádů.

Proto využíváme této příležitosti, abychom informovali
občany. Po roztřídění podnětů bylo z 12 podaných připo-
mínek:
• 10× názor na dopravu do Prahy přes Mochov (398),
spojení přes Čelákovice je nespolehlivé, dochází ke zpož-
dění vlaků, chybí zde noční spoje z Prahy (návštěva kul-
turních a sportovních akcí)
• 9× stížnost na nevhodný spoj 430 v 6.22 hod. namísto
přímého spojení do Prahy 
• 3× požadavek na vybudování chodníku k Oboře
• 2× požadavek na úpravu zastávky U Klingerů

Navrhované řešení:
1. Obnovit přímý spoj Přerov n. L.–Praha, Černý Most 
v 6 hodin.
2. Linku 398 odklonit přes Přerov n. L. ve směru do Prahy
v 5.30, 6.30, 7.30.
3. Linku 398 odklonit přes Přerov n. L. ve směru do Kos-
telní Lhoty v 15.30, 16.30 a 0.00 (v pracovní dny i v sobo-
tu).
4. Zrušit linku 430.
5. Začlenit akci vybudování chodníku/cyklostezky k Obo-
ře přednostně do některého projektu.
6. Zastávka U Klingerů – na straně směr Čelákovice –
upravit povrch štěrkem a vybudovat slíbený přístřešek.

Dalším bodem je vybudování nových zastávek v obci.
Při délce obce téměř 3 kilometry jsou dvě zastávky nedo-
stačující. Požádali jsme o pomoc odbor dopravy středo-
českého krajského úřadu. Na 12. 8. 2008 bylo do Přerova
svoláno místní šetření, kterého se zúčastnili zástupci od-
boru dopravy KÚ, odboru dopravy MěÚ Lysá nad Labem,
Policie ČR, správce komunikací, dopravce a ROPID. 

Nejprve byla posouzena žádost o rozšíření počtu zastá-
vek v obci. Bylo konstatováno, že vzhledem k rozlehlosti
obce je to požadavek oprávněný.

Požadovali jsme zřízení zastávky u křižovatky na Čeláko-
vice s pojmenováním Starý Přerov, ponechání zastávky
u kostela s přejmenováním Skanzen, vybudováním nové
zastávky Pod Hůrou a přejmenování zastávky U Klinerů
na vhodnější Nový Přerov.

Závěr místního šetření:
1. zastávku Starý Přerov by bylo možné zřídit jen při sou-
časném zrušení zastávky u kostela, protože vzdálenost
mezi nimi je menší než 500 m (nepomohlo ani označení
obou zastávek „na znamení“). Protože zrušení zastávky

u kostela obec neakceptovala, zastávka Starý Přerov ne-
bude realizována.
2. zastávka u kostela – dnes Přerov nad Labem – bude
přejmenována na Přerov nad Labem, skanzen.
3. bude vybudována nová zastávka Pod Hůrou. Nástup
směrem na Semice bude proti drogerii Lenka a v opač-
ném směru proti bytovce.
4. zastávka U Klingerů bude pojmenována Nový Přerov.

Náš úřad zadal vypracování projektové dokumentace
na novou zastávku a předá jej ke schválení stavebnímu
úřadu. Pokud bude do poloviny října schválen, budou
změny zapracovány již do prosincových jízdních řádů. Ji-
nak až do jarních, v březnu nebo dubnu 2009.

Ve věci změn a úprav jízdních řádů bylo jednání krátké.
Vyplynulo z něj, že koncepce dopravy ROPID spočívá
v tzv. páteřních linkách a na ně navazujících spojích.
V našem případě se jedná o linku 398, která je páteřní
a jakékoliv odklonění nebo přesun je vyloučené. Je mož-
né dělat změny na přípojích. Pokud by Přerov nad Labem
požadoval nějaké spoje navíc (přímá linka Přerov nad La-
bem–Praha), musel by je financovat z vlastních zdrojů.

Bylo nám doporučeno navrhnout změny jízdních řádů
a pokud to bude možné, budou podobně jako v případě
autobusových zastávek posouzeny a zahrnuty do budou-
cích změn. 

Chtěli bychom se pokusit zlepšit návaznost linky 411
Lysá nad Labem–Český Brod a linky 398 znovu zavede-
ním zastávky Přerov nad Labem, obora. V žádném přípa-
dě od řešení těchto problémů neustoupíme, ale žádáme
o shovívavost, protože je to jednání dlouhodobé.

Pokud se jedná o přístřešek na zastávku v Novém Přero-
vě, je již vyroben a připraven a je jen třeba jej zabudovat
na zastávku stejně jako upravit nástupní plochu. Tuto akci
by měli provést zaměstnanci Obecního úřadu.

Doprava v naší obci
Petr Baumruk
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Vážení občané,
v minulém roce řada z Vás využila svozu organického odpadu, který pořádá obecní úřad a zajišťují pracovníci obce. Po
zkušenostech z minulého roku Vám nabízíme více svozových dnů. Na příští rok 2009 plánujeme zajištění pravidelného
svozu organického odpadu a to každé první pondělí v měsíci, podrobněji budete informování v příštím Zpravodaji a vše-
mi informačmi zdroji. Žádáme občany, aby neodkládali starý nábytek, koberce, sedací soupravy… na Vrše, k Bezedně, ani
na jiná místa v obci či v jejím okolí. Využijte, prosím, svoz velkoobjemového odpadu.

• Svoz organického odpadu podzim 2008
Termíny: pondělí dopoledne 13. 10., 20. 10., 27. 10., 3. 11., 10. 11., 24. 11. Pozor, svoz nebude po Posvícení – tj. 17. 11. Pyt-
le si můžete vyzvednout u budovy obecního úřadu za kontejnery na sklo. Pytle s organickým odpadem umístěte před své
domy. Do pytlů je možno dát listí a drobné zbytky rostlin. Zeminu z místních komunikací a větší části rostlin do 1 metru,
např., zbytky keřů, trvalek, letniček apod. prosím nechte volně ložené vedle pytlů (v minulém roce byly některé pytle ve-
lice těžké a větší části rostlin se z pytlů špatně vysypávaly). Organicky odpad nesmí obsahovat plasty, kameny, stavební
suť apod.

• Svoz větví stromů a keřů
V pondělí 10. 11. bude probíhat svoz větví ze stromů a keřů, umístěte před své domy. Tento odpad bude odvezen k roz-
štěpkování a poté bude uložen na kompost.

• Sběr nebezpečných a objemných odpadů
V sobotu 1. 11., sběrové místo Nový Přerov a u hasičské zbrojnice. Přesný čas přistavení svozového vozu bude upřesněn na
plakátech. Co patří do nebezpěčného odpadu: barvy a jejich zbytky, obaly od barev; chemikálie obsahující nebezpečné
látky (včetně léků), obaly od nich a jejich zbytky; lednice a mrazáky; nechlorované minerální motorové, převodové a ma-
zací oleje; olověné akumulátory; opotřebené pneumatiky osobní, nákladní, traktorové; elektrické spotřebiče – pračky,
sporáky, rádia, vysavače, televizory, počítače, PC monitory; výbojky, zářivky; odpad lepenky; materiály obsahující azbest;
absorpční činidla, olejové filtry, čistící tkaniny; odpad kabelů; baterie, monočlánky, Ni-Cd akumulátory; kyseliny, hydroxi-
dy; agrochemické odpady, fotochemikálie; rozpouštědla a odmašťovací přípravky; brzdové a nemrznoucí kapaliny; od-
padní lepidla; upotřebené tuky a vosky; nádoby od sprejů. Objemný odpad je domovní a živnostenský odpad, který
vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, například nábytek, koberce,
matrace, sanitární keramika, velké obaly, sudy

• Úklid na zámecké zahradě
Pokud budete mít čas a chuť pomozte nám s průběžným úklidem velkého množství listí na zámecké zahradě. Od října bu-
dou na veřejném dětském hřišti umístěny prázdné pytle na listí, které budou po naplnění odváženy ve svozových dnech.
Budou zde k dispozici dvoje hrabičky, prosím neodnášet! Koncem měsíce listopadu se bude konat na dětském hřišti akce:
„Ukládáme zámeckou k zimnímu spánku“, společně s dětmi uklidíme zbytek listí.

Obecní úřad děkuje všem, kteří pomáhají s údržbou a úklidem veřejných prostranství. Přeji Vám krásný podzim.

Svoz odpadů a pomoc při úklidu 
Irena Gregárková

I letos zahajuje svoji činnost

Mateřské centrum Přerováček
Srdečně zveme všechny maminky na mateřské dovolené s dětmi 0–4 roky. 

Otevřeno každý čtvrtek 8–11 hod. (vestibul pod školkou). 

Přijďte se podívat, zacvičit a zazpívat si s dětmi, popovídat si s ostatními maminkami. 
Bližší informace o programu sledujte na www.prerovacek.estranky.cz 

(stránky budou spuštěny v průběhu října). Poprvé otvíráme 9. 10. 2008

Všechny srdečně zveme
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Křížek ve Starém Přerově. Rekonstrukce se dočkal také zlomený kříž u křižovatky U Kotápišů. Protože jeho stav byl už váž-
ný a hrozil úplný rozpad (a protože se jako v případě kapličky sv. Vojtěcha jedná o státem chráněnou kulturní památku),
byla boží muka na několik měsíců přemístěna do restaurátorské dílny akademického sochaře Jana Kracíka. Na své místo
se vrátila na konci září. Obnova byla provedena z dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje, finančně přispěl
obecní úřad a drobní dárci. V příštím roce proběhne obnova další zanedbané památky: křížku u Školek Montano. 

Informace o projektu
vodovodu 

Zábava pro 
přerovské děti 

V současné době probíhají práce na projektové doku-
mentaci ke stavebnímu povolení. Projekt provádí firma
Inprojekt Louny. Předání projektu se časově zpozdilo
z důvodu požadavku vodoprávního úřadu, který vyža-
duje zajištění náhradního nebo záložního zdroje vody.
Proběhlo jednání s firmou Povodí Labe, která vlastní vrt
v Přerově nad Labem, tento vrt je 100 m hluboký s kvalit-
ní vodou. Vrt se musel vyčistit a v současné době se pro-
vádí čerpací zkouška na vydatnost. Dále se musí vyjasnit
nesrovnalosti s přístupovou komunikací k plánovanému
vodojemu.

A pro Vás občany příznivá zpráva. Došlo ke změně sta-
vebního zákona, který umožňuje dotovat z EU přivedení
vodovodního potrubí až k hranicím Vašich parcel (po-
zemků). Stavební povolení bude zahrnovat i tyto odboč-
ky od hlavních vodovodních řadů. Mezní termín předání
projektové dokumentace na stavební úřad je 28. 2. 2009.
Na začátku roku 2009 se bude vybírat firma na zpraco-
vání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí. Je
předpoklad, že výzva k předložení žádosti pro dotaci z EU
proběhne v dubnu 2009.                        Vít Vašát

V sobotu 31. 5. 2008 uspořádaly Maminky dětem Dětský
den v areálu TJ Sokol. Pro děti bylo připraveno sportovní
dopoledne, kde si mohly vyzkoušet řadu sportovních dis-
ciplín. Ty nejlepší získaly pěkné ceny! Na ostatní děti če-
kala sladká odměna.

Poté se odvážnější děti mohly vyvézt plošinou a spatřit
Přerov z pěkné výšky. O spoustu legrace a osvěžení se po-
starali hasiči, kteří poskytli hasící stříkačky.

Poděkován patří našim sponzorům: TJ Sokolu Přerov
nad Labem a firmě Rothlehner. 

Loučení s letošními prázdninami se uskutečnilo za krás-
ného letního dne v zámecké zahradě. Na děti čekalo od-
poledne plné her a soutěží pořádané přerovskými ma-
minkami. S akcí nám ochotně a nápaditě pomohla místní
mládež. Všechna stanoviště sklidila u dětí úspěch a za od-
měnu je čekalo malé překvapení. Poděkování patří všem
rodičům a mládeži, kteří se podíleli na přípravě a průbě-
hu akce. Přejeme dětem mnoho krásných dnů ve školce
a škole. Akci sponzoroval Obecní úřad Přerov nad Labem.

Fotografie: Josef a Tom
áš G

regárkovi
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Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám výsledky dotazníkové ankety, kterou jsme chtěli zjistit Váš zájem o zřízení víceúčelového hřiště v naší
obci. Děkujeme všem, kteří si udělali čas a dotazník ankety vyplnili. 

• Výsledky ankety:
Celkem bylo rozdáno 398 dotazníků, zpět se vrátilo 107 vyplněných dotazníků tj. 27 %. 

• Odpovědi na anketní otázky (souhrn výsledků):
1. Souhlasím s vybudováním víceúčelového hřiště na zámecké zahradě na místě bývalého hokejového stadionu a teniso-
vého kurtu, východně od veřejného dětského hřiště.
Ano – 96 dotazníků tj. 90 % (274 občanů, z toho 76 dětí ve věku 0–28 let)
Ne – 7 dotazníků tj. 6,5 % (24 občanů, z toho 5 dětí)
Nezaškrtnuto – 4 dotazníky tj. 3,5 % (10 občanů z toho 1 dítě)
Pokud nebyla zodpovězena otázka na počet členů v domácnosti, započítávala se jedna osoba na domácnost. V sedmi do-
taznících bylo doporučeno vybudovat víceúčelové hřiště u sportovního areálu TJ Sokol nebo v areálu školy.

2. Jaká varianta více odpovídá Vaší představě o celkovém vzhledu hřiště:
Většina zvolila variantu: Okolo hřiště by měla převažovat zeleň (kromě nutného prostoru sportoviště by měla být plocha
hřiště hojně zaplněna trávníkem a zelení). 

Využití hřiště Počet dotazníků Doplňky na hřišti Počet dotazníků
Minifotbal 54 Lavičky 90
Vybíjená 45 Koše 89
Basketbal 46 Veřejné WC 73
Volejbal 67 Stromy a keře 69
Tenis 64 Informační tabule 42
Nohejbal 6 Provozní řád 2
Stolní tenis 2 Pitná voda 2
Floorbal 4 Sprcha 3
Minigolf 2 Hlídač 1
Fotbal 1 Šatny/kabiny 4
Házená 1 Občerstvení 4
Kuželky 1 Oplocení 3
Skateboard 3 Správce 2
Kolečkové brusle 3 Přístřešek 1

Popelníky 1
Osvětlení 1

Založím sportovní kroužek či oddíl: 11 dotazníků Ano 

Dotazníky byly očíslovány z důvodu, aby nedošlo k jejich zkopírování. Cílem bylo, aby každá rodina mohla odpovědět
pouze jednou. Dotazníky jsou uloženy na Obecním úřadě a jsou k dispozici k nahlédnutí.

Výsledek ankety k víceúčelovému hřišti 
Irena Gregárková

Fotografie: Tom
áš G

regárek

Fotografie: archiv Petra Baum
ruka



V naší obci působí vedle katolické církve i náboženská
obec československé církve husitské. Její modlitebnou je
dům občanské zástavby č. p. 96 proti skanzenu. Grafic-
kým znakem je kombinace kalicha a kříže.

Vznik Církve československé poznamenal zlom z 19. do
20. století a zejména pak světová válka 1914–1918. Pře-
lom století přinesl snahu změnit zpátečnické názory círk-
ve s ohledem na dobové vědecké poznatky a změny k re-
spektování Ježíšových mravních požadavků.

Náš národ se dočkal samostatnosti a panovala nelibost
ke všemu, co připomínalo minulý postoj katolického klé-
ru. Vatikán byl poslední, kdo uznal samostatnost Českos-
lovenska až v roce 1929. Proto se žádalo počeštění bohos-
lužby a kázání. Protože reforma katolické církve ztroskota-
la, prohlásil se český katolický patriarchát roku 1920 za
samostatnou církev československou. Zprvu se utvářela
jako tradiční katolická struktura, ale posléze se otevřela li-
beralismu ve všech sférách společenského života. Hlásí se
k historickému křesťanství, ale není pod patronátem ani
církve katolické, ani srbské, ani ruské, ani anglikánské. Je
to národní církev nesoucí odkaz husitských a českobratrs-
kých předků. Proto byl název doplněn v roce 1958 o pří-
vlastek – husitská.

V jejím krédu se objevila snaha po dokončení „české
náboženské reformace“. Nadále je pro tuto církev nepři-
jatelný konfliktní postoj mezi jednotlivými církvemi. Hlav-
ním krédem je naplňování současného mravního snažení
a vědeckého poznání duchem Kristovým. 

Navenek se jeví neokázalostí. Modlitebna je vybavena
lavicemi nebo židlemi, v čele je prostý dřevěný kříž. Střed

Soukromé muzeum historických bickyklů a motorek pana Tomáše Moravce bylo otevřeno 1. 6. 1986. Zakladatelem sbírky
je sběratel a cyklistický závodník pan Jaroslav Vavřík (1913–1997). Jeho sbírka byla mnohokrát úspěšně vystavována v Če-
chách i v zahraničí... Například v Miloticích u Kyjova, v Muzeu Hlavního města Prahy, v Národním technickém muzeu
v Košicích a Spišské Nové Vsi.

Muzeum nyní vystavuje více než 60 jízdních kol a 50 motocyklů s řadou unikátů:
• Kolo Slavia No.001, úplně první exemplář, jenž v Čechách vyrobila v roce 1895 firma Laurin a Klement Mladá Boleslav 
• Kolo Diana Speciál z roku 1894, vyrobené německou firmou Cycles Bielefeld, má převod vyřešen vloženým cévovým ko-
lem na pomocné vidlici 
• Vysoké závodní kolo – kostitřas – Rudge bylo vyrobeno v anglickém Coventry v roce 1885 
• Obchodní rozvážecí kolo Seid a Neumann bylo vyrobeno v Drážďanech v roce 1910 

Na kolech najdete řadu technických zajímavostí jako např. převod kardanovým hřídelem vedeným v pravé zadní trubce
kola Durkopp z roku 1918 nebo patentovanou teleskopicky odpruženou sedlovku na kole Václava Procházky z roku 1914.
V muzeu najdete též řadu dobových doplňků jako zvonky, výrobní štítky, zámky, světla, pumpičky, duše, sedla, brýle, pla-
káty a fotografie apod.

Otevírací doba během roku: Od dubna až do října, od úterý do neděle 9–12 a 13–17 hod. V prosinci bude otevřeno
od úterý do neděle 10–16 hod. Bezbariérový přístup, občerstvení, veteran bazar. 

Muzeum Moto-Velo zve občany Přerova nad Labem na den otevřených dveří v neděli 14. 12. 2008.

tvoří bohoslužebný stůl s kalichem, svícnem a Biblí. Do-
provod bohoslužby obstarává harmonium nebo varhany.

V Přerově nad Labem se věřící scházení k pravidelným
bohoslužbám v neděli v 9.00 hodin.

Církev československá husitská se představuje 
Petr Baumruk

Muzeum Moto-Velo v Přerově nad Labem

Přerovský zpravodaj 3_200810
Fotografie: Petr Baum

ruk
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Jak funguje kanalizace v Přerově (2. díl)

Pavel Mrzena

Společnost Vacuum Global, s.r.o. provozuje podtlakovou kanalizaci a ČOV v obci Přerov nad Labem na základě uzavřené
smlouvy o provozování s obcí a na základě oprávnění (živnostenský list) a povolení a souhlasu Krajského úřadu.

• Dodatečné připojení na kanalizaci
Dodatečné připojení na kanalizaci není technicky problém. Pravidla pro připojení jsou uložena na obecním úřadu a je tře-
ba se na obecním úřadu o pravidlech informovat. Vlastníkem kanalizace je obec Přerov nad Labem, která tato pravidla
v minulosti vytvořila. Vlastní připojení provádí naše společnost podle platné ČSN EN 1091.

• Provoz
Denní provoz kanalizace a ČOV zajišťují dva pracovníci pan Fridrich a pan Knapp. Pravidelné měsíční odběry vzorků na
odtoku z ČOV, technickou asistenci pro ČOV a servis řídích systémů pro nás zajišťuje firma DN Servis s.r.o. Teplice a ser-
vis, opravy a údržbu na stokové síti a podtlakové stanici zajišťuje smluvně firma SYLAK, a.s. Chrudim.
Vzhledem k tomu, že obec Přerov nad Labem zatím nemá veřejný vodovod, je množství odpadních vod stanoveno plat-
nou vyhláškou ve výši 4 m3/osobu a měsíc, tj. cca 130 l/osobu/den. Skutečný průtok na ČOV za rok je o něco vyšší než vy-
počítané množství podle tabulek. Čistírnou odpadních vod proteče za rok 56 000 m3 odpadní vody.
Každá nemovitost, která je připojená na kanalizaci, má uzavřenou smlouvu s naší společností, na základě které vyplýva-
jí povinnosti pro obě strany. V případě zjištění jakýchkoliv problémů je třeba volat na tel. obsluhy tj. 723 912 325 pan
Knapp, 723 912 370 pan Fridrich.
Výše stočného je vypočítána jako regulovaná cena na základě kalkulace skutečně vynaložených nákladů na provoz. Vybí-
rání stočného provádí naše společnost a platby probíhají na základě uzavřených smluv podle požadavku producenta
(vlastníka nemovitosti) čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

• Čistírna odpadních vod
Vzhledem k tomu, že byla kanalizace a ČOV uvedeny do provozu v roce 1997 (je to nejstarší podtlaková kanalizace v ČR),
je nutné zajistit opravy a rekonstrukce zejména na ČOV. Z toho důvodu byla provedena revize na ČOV a zjištěno, že je tře-
ba vyměnit zejména již nevyhovující pomocné kovové konstrukce (lávky, zábradlí, úchyty, schodiště apod.), provést vý-
měnu provzdušňovacích elementů, potrubních rozvodů a instalovat oximetr. Celková cena opravy se předpokládá 1,6
mil. Kč vč. DPH. Pro provedení opravy si budeme muset vyžádat od vodohospodářského orgánu souhlas se zvláštním re-
žimem provozu po dobu opravy, předpokládá se odstávka ČOV po dobu několika dnů. Tato odstávka však nebude mít
vliv na vypouštění odpadních vod z domácností. 
Kaly z ČOV podléhají pravidelným rozborům a likvidují se prozatím v tekutém stavu bez odvodnění. Do budoucna plá-
nujeme zřízení odvodňovací linky a pak se množství odváženého kalu sníží 5 až 8 krát. Kal bude možné využívat v země-
dělství.

• Referenční stavby
Pro zajímavost vám předkládám zajímavé reference našeho německého partnera firmy Roediger Vacuum GmbH Hanau
ve světě v podtlakových kanalizacích, které najdete na našich webových stránkách www.vacuumglobal.cz:
1. Odkanalizování Palm Island v Dubai – jedná se o v moři uměle navezený ostrov ve tvaru palmy, který je celý odkanali-
zován podtlakovou kanalizací RoeVac – tedy stejnou jakou máte v Přerově nad Labem.
2. Odkanalizování závodního okruhu Formule I v Šanghaji v Číně, který je celý odkanalizován kanalizací RoeVac.

V České republice je v provozu 20 systémů podtlakových kanalizací RoeVac a celkem je takto odkanalizováno cca 20 000
obyvatel a nainstalováno 4000 sběrných šachet.

Fotografie: Josef G
regárek
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Jiří Buřič – senátní kandidát za ODS

Vážení občané Přerova nad Labem,
jmenuji se Jiří Buřič a díky pochopení redakční rady Va-
šeho Zpravodaje se mi dostalo možnosti a v neposlední
řadě i cti, pozdravit Vás a současně Vám prostřednictvím
této tiskoviny oznámit, že po vítězství v primárních vol-
bách ODS v senátním obvodu č. 42, budu za uvedenou
stranu kandidovat v letošních říjnových volbách do Sená-
tu Parlamentu ČR. 

V tomto roce budu již 17 rokem členem ODS, což mimo
jiné znamená, že jsem jedním ze zakládajících členů této
strany v Kolíně. Podtrhuji, že jsem nikdy nebyl členem
žádné jiné politické strany a že mému lidskému i politic-
kému přesvědčení jsou, na rozdíl od obdivného vztahu
ke všem způsobům boje za svobodu a demokracii, od-
porné jakékoli formy totalitní a nedemokratické vlády,
mezi které počítám nacismus i komunismus, nemluvě
o jiných druzích extremismu. Ve své politické kariéře jsem
zažil, jak už to v demokracii bývá, vzestupy i pády. Staro-
stou Kolína jsem byl již v prvém komunálním volebním
období po roce 1989. Od roku 1995, kdy jsem místo
starosty města opustil, jsem pracoval jako osoba samo-
statně výdělečně činná, přičemž jsem nikdy nerezignoval
na veřejnou práci – byl jsem nepřetržitě členem Městské-
ho zastupitelstva v Kolíně, protože jsem do tohoto orgá-
nu byl opakovaně zvolen v komunálních volbách. V roce
2003 jsem se vrátil na kolínskou radnici, když jsem byl
zvolen místostarostou Kolína. Po vítězství ODS v loňských
komunálních volbách jsem byl po dvanácti letech znovu
zvolen do funkce starosty prosperujícího města Kolín.

Se ženou Lubomírou jsme rodiči syna Jonáše a naše
manželství funguje již třicátý třetí rok. Bydlím v rodinném
domu po předcích a mám-li po svých pracovních povin-
nostech čas, věnuji se rodině, psímu příteli, domácímu
kutilství a motorce.

Budu-li zvolen do Senátu Parlamentu ČR je samozřej-
mé, že zřídím senátorské kanceláře jak v Kolíně, tak v Po-
děbradech a dnes, po změně zákona o volbách do Parla-
mentu ČR, kterým se stanovily nové hranice volebního
obvodu č. 42, i v Čelákovicích. Zde bych kromě přítom-
nosti svého asistenta nebo asistentky, byl svým voličům
k dispozici minimálně jednou za měsíc. V Senátu Parla-
mentu ČR bych chtěl pracovat buď ve Výboru pro územ-
ní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, kde bych
jistě uplatnil své dlouholeté zkušenosti z komunální poli-
tiky nebo ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bez-
pečnost. S naprostou samozřejmostí chci splnit slib, který
jsem dal Vašemu panu starostovi – nadále s ním být
v kontaktu a být tak připraven kdykoli mu pomoci v jeho
nelehké práci, kterou pro Vaši obec vykonává. To samé
však platí i pro Vás, občany obce. Dospějete-li k závěru,
že bych Vám mohl být jakkoliv nápomocen při řešení Va-
šeho libovolného problému, neváhejte a obraťte se na
mně přímo nebo prostřednictvím Vašeho pana starosty.

Považuji za slušnost i za povinnost oznámit tímto psa-
ním svoje úmysly všem těm, kteří půjdou v říjnu letošní-
ho roku projevit hlasováním svůj názor v senátních vol-
bách. Obracím se proto těmito řádky i na Vás, občany
Přerova nad Labem a dovoluji si tak, požádat Vás o pod-
poru mé kandidatury v senátním obvodu č. 42. Ve středu
24. září 2008 jsem se zúčastnil zasedání zastupitelstva
Vaší obce a po svém představení jsem odpověděl na ně-
které dotazy zastupitelů a veřejnosti. Stejně tak mi další
otázky a to i takové, které by se týkaly mého působení na
kolínské radnici, mohou být zaslány na níže uvedenou
mailovou adresu, případně adresovány do složky „Disku-
ze“ na mých webových stránkách, www.buric-ods.cz. Sli-
buji, že všechny otázky budou zodpovězeny. Závěrem si
dovoluji připomenout, že moje účast na jednání zastu-
pitelstva nebude první návštěvou Vaší obce. Byl jsem
zde již na červnovém zasedání zastupitelstva, ale hlaso-
vá indispozice mi znemožnila odpovídající vystoupení.
S Vaší místostarostkou Irenou Gregárkovou a předsedou
finančního výboru Vítem Vašátem, spolupracuji na změ-
ně současného stavu ve věci pozemků na území Vaší ob-
ce, které jsou ve vlastnictví Českého rozhlasu a kde sou-
časný stav představuje překážku v investičním rozvoji Vaší
obce. Věřím v úspěch našeho společného činění.

Přeji Vám hodně zdraví, radosti, štěstí a spokojeného
žití ve Vaší krásné obci, kterou Přerov zcela nepochybně
je! V dokonalé úctě a s díky za Vaší další podporu!

Jiří Buřič, mobil: 602 132 695
email: buricj@quick.cz, web: www.buric-ods.cz

V o l b y  2 0 0 8
Krajské zastupitelstvo + Senát

Přerováci, přijďte k volbám!
V krajských volbách určíte složení 

středočeského zastupitelstva. 
Nepropásněte šanci spolurozhodnout 

o budoucnosti našeho kraje na další 4 roky! 
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Jiří Kuhn – kandidát do středočeského kraj-
ského zastupitelstva za KDU-ČSL

Při jednom setkání jsem se seznámil s ředitelem nymbur-
ského gymnázia RNDr. Jiřím Kuhnem. Dlouze jsme spolu
hovořili o mnohých tématech z oblasti školství, komunál-
ní politiky a samosprávy.

Při té příležitosti jsem tomuto velice příjemnému člově-
ku se širokým pracovním a společenským záběrem a s ve-
likým sportovním duchem položil několik otázek.

Jak se stane z doktora přírodních věd kantor?
Je to obráceně, nejdříve jsem byl kantorem a pak jsem te-
prve skládal rigorózní zkoušku. Jsem absolvent Matema-
ticko-fyzikální fakulty UK v Praze a na této škole jsem také
posléze získal doktorát. 

V nymburském okrese a okolí je Vaše gymnázium pova-
žováno za velice uznávanou střední školu. Jaké to je, být
ředitelem této prestižní školy?
Hodně zavazující. Na Gymnáziu pracuji jako ředitel již od
roku 1993, tedy 15 let. Měl jsem tak to štěstí, že jsem na
škole byl v letech, kdy celé české školství procházelo zá-
sadní „polistopadovou“ transformací. Díky tomu, že jsem
obklopen výbornými spolupracovníky, tak je to práce
skutečně příjemná a naplňující.

Zajisté je velice náročné učit, šéfovat profesorskému sbo-
ru, starat se o provoz a údržbu tak velkého zařízení. Tu-
ším, že to zabere hodně času a sil.
Jak jsem řekl, pokud má člověk jasný cíl a podporu okolí,
daří se uskutečňovat zásadní změny a úspěšně pracovat
na rozvoji školy. Za poslední roky jsme skutečně udělali
spoustu práce a je to vidět nejen na vybavení školy. Vel-
kou pozornost věnujeme např. i dalšímu vzdělávání uči-
telů, aby naši kantoři byli připraveni zvládnout všechny
změny, kterými nyní školství prochází.
Hodně složité je samozřejmě získat potřebné finanční
zdroje na uskutečňování našich záměrů. V tomto směru
je naše škola mimořádně úspěšná. Daří se nám získávat
prostředky jak z fondů Evropské unie, tak i z dotačních
programů vypisovaných jinými subjekty. A v tomto přípa-
dě máte pravdu, s tím je skutečně spousta práce navíc…

Sport a mládí patří k sobě. Zeptám se za potenciální zá-
jemce o studium na Vaší škole. Jaké sportovní využití na-
bízí gymnázium pro své studenty?
Sport je jednou z priorit našeho školního vzdělávacího
programu. Podporujeme nejen naše studenty, kteří jsou
špičkovými sportovci, ale hlavní těžiště naší práce v této
oblasti leží v podpoře „standardního“ studenta. Na škole
pracuje mnoho sportovních kroužků – volejbal, basket-
bal, florbal, gymnastika, tanec,… Kromě toho naše Rodi-
čovské sdružení vlastní dvě horské chaty v Rokytnici nad
Jizerou a tak mají všichni naši studenti možnost každo-
ročně na týden vyrazit na lyže. 

O Vás je známo, že jste milovníkem sportu. Ty berle jsou
následkem sportovního klání? Máte svůj oblíbený sport?
Mým sportem je volejbal! Aktivně jsem ho hrál myslím
dost slušně, mnoho let jsem pracoval jako trenér mláde-
že. Nicméně ty berle s tím souvisí jen okrajově.

V minulých volbách jste kandidoval do zastupitelstva kra-
je a nejinak je tomu i letos. Co Vás ke komunální politice
vede a jaké máte cíle?
V komunální politice se nějakou dobu pohybuji. V před-
chozím období jsem byl členem městské rady v Nymbur-
ce, v tomto volebním období pracuji v obecním zastupi-
telstvu. Do krajského zastupitelstva kandiduji zejména
proto, že bych rád zúročil své dlouholeté zkušenosti
z oblasti školství. Kraj je totiž zřizovatelem středních škol
a určitým způsobem zasahuje i do rozpočtů obecních
škol. Z pozice zastupitele bych tak měl možnost přímo
ovlivnit nastavení vztahů mezi zřizovatelem a školami.
O to se již od vzniku krajů aktivně snažím zvenčí. Pracuji
totiž již několik let jako místopředseda republikové rady
Asociace ředitelů gymnázií ČR. 

Středočeský kraj dává každoročně do oblasti sportu a vol-
nočasových aktivit velké finanční prostředky.
To máte pravdu. Grantová řízení Středočeského kraje prá-
vě pro oblast sportu a volného času jsou Krajem poměrně
štědře dotovaná. Žadatelé tak získávají finance nejen na
drobnější opravy a rekonstrukce svých sportovišť, ale zej-
ména na podporu realizace konkrétních akcí – sportov-
ních turnajů, školních programů primární protidrogové
prevence, pořádání letních táborů, rozvoj hřišť, …

Naše obec také uspěla s dotací na sport.
V tomto směru zcela jistě zasloužíte pochvalu, že jste se
do programu se svým projektem zapojili. Ne každá obec
je tak aktivní. Protože jsem místopředsedou Komise pro
sport Rady Středočeského kraje, procházejí mi rukama
žádosti o podporu při rozhodování o tom, komu bude
dotace přiznána. Komise má nastavena kriteria, podle
kterých rozhoduje. To, že Vaš projekt uspěl, svědčí o kva-
litě jeho zpracování a o dobrém záměru předkladatele.

Mám informace, že krajské dotace využívají většinou
města a vesnice jižně od Prahy. Jaké možnosti pro získání
prostředků mají např. školy a podobná zařízení?
Ve Středočeském kraji jsou skutečně oblasti, které jsou
při předkládání projektů hodně aktivní. Z některých okre-
sů přichází řada výborných a nápaditých projektů. Mys-
lím, že konkrétně organizacím a subjektům působícím
v našem okrese by výrazně prospělo, kdyby si prošly we-
bové stránky Středočeského kraje a podívaly se na všech-
ny možnosti, jak finanční prostředky na podporu své čin-
nosti získat. To se týká např. škol, které mohou žádat na
podporu realizace programu primární prevence, na vý-
měnné zahraniční projekty, v poslední době např. na
ekologickou výchovu – kraj dotuje nádoby na tříděný od-
pad. V následujícím období mají školy velkou šanci získat
nemalé finanční prostředky také z programu EU „Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost“. Tato možnost je právě
pro školy na menších obcích zajímavá, protože obecní
pokladna jim prostředky v takové výši zcela jistě nemůže
poskytnout. Velkou výhodou je i nulová spoluúčast žada-
tele, čímž se tento program liší od podobných jiných pro-
gramů. Školy, které uspěly v prvním kole výzvy, tak z ev-
ropských peněz inovují své vzdělávací programy, pořizují
za tím účelem nezbytné vybavení do svých tříd, atd. 

Pane doktore, děkuji za vyčerpávající odpovědi a přeji do
budoucna hodně úspěchů.

Rozmlouval Vít Vašát
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Večerní ordinace 18.00–19.00 pouze po předchozí vzá-
jemné telefonické dohodě s poplatkem 60 Kč (objedná-li
se pacient na večerní ordinaci a nedostaví se, bez před-
chozí telefonické omluvy, zaplatí při příští návštěvě poku-
tu 100 Kč).

PO 7.00–12.30 Přerov nad Labem
7.00–7.45 odběry
12.30–13.30 návštěvy
13.30–15.30 Přerov nad Labem

ÚT 7.00–12.00 Semice
7.00–7.45 odběry
12.00–13.00 návštěvy

ST 7.00–12.00 Přerov nad Labem
7.00–7.45 odběry
12.00–13.00 návštěvy

ČT 7.00–12.30 Semice
7.00–7.45 odběry
12.30–13.30 návštěvy
13.30–15.30 Přerov nad Labem

PÁ 7.30–11.00 Přerov nad Labem
7.30–8.15 odběry
11.00–12.00 návštěvy

MUDr. Ivan Kitzberger

Nové ordinační hodiny 
MUDr. Ivana Kitzbergera – Přerov, Semice

Benefiční fotbalový zápas, za pomoci přerovských krásek
a fotbalových vysloužilců „Staré Gardy", se konal v pátek
o svátku „Svatého Antonína" na hřišti u Babince dne 13.
června 2008.

Sestava hrající za „Přerovské krásky“: Fialová Ludva
(Fiala Ludvík), Milaniaková Jitka, Svašková Marcela, Balí-
ková Veronika, Damcová Kateřina, Koutská Jana, Jarolí-
mová Jitka, Horejcová Kateřina, Jarolímová Hana (posléze
zraněna, neboť jim v útoku dělala problémy jako Sionko
na Euru), Vojáčková Kristýna, Šenkýřová Raduna (Šenkýř
Radek), Jakubcová Simona, Veselá Ivana, Jírová Martina,
Piknerová Marcela.

Sestava přerovských gardistů: Kadeřávek Zdeněk, Veselý
Pavel, Kalina Milan, Balík Luboš, Jarolím Radek, Jíra Jaros-
lav, Kolesnký Jan, Doskočil Radek, Jarolím František, Ne-
uhäusel Zdeněk ml.

Zápas řídil neúplatný hlavní rozhodčí Tomáš Galbavý. Na
pomezních čarách se hráčky a hráči hlídali sami. Zápas
měl rozmanitý průběh, hrálo se dle pravidel upravených
pro babský slet spojených s pravidly ragby a těžké atleti-
ky, někdy s použitím okamžitého násilného činu. Byla vi-
dět krásná snaha a někdy ladné pohyby přerovských krá-
sek. Utkání skončilo vítězstvím krásek, po poločasu 2:2,
s konečným výsledkem 4:3!!! Jak v naší národní lize! Po
utkání se šlo občerstvovat a u některých jedinců to trvalo
do kuropění. Akce proběhla v rámci hesla „Buď fit a nech
žít“! Na základě poskytnutých informací zapsal kronikář
Jarda Bašus. Pokud to tak nebylo ptejte se jinde!!!

Fotbalový zápas 
Garda vs. Krásky 

Cvičení Aerobik
se koná v tělocvičně základní školy 

každé pondělí a čtvrtek od 19.00 hod.
S sebou vezměte jen pití, ručník, sportovní

obuv a chuť do cvičení…
Těší se na Vás Irena Jarešová

Fotografie: Tom
áš G

regárek
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Informace z přerovské školy

Vážení rodiče a přátelé školy,

prostřednictvím Zpravodaje bychom Vás rádi informovali
o Základní škole a mateřské škole Přerov nad Labem,
okres Nymburk a o důležitých akcích, které pro školní rok
2008/2009 připravujeme. Školní rok 2008/2009 je ve vý-
chovně vzdělávacím procesu významný především tím,
že budeme ověřovat náš školní vzdělávací program MA-
XIM na 1. a 2. stupni základní školy (v 1.–3. roč. a 7. roč-
níku). Po provedené analýze podmínek školy, možností
a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy
upřesněno do podoby následujících vzdělávacích priorit:

1. Maximálně rozvíjet osobnost každého žáka – respekto-
vat individualitu každého jedince.
2. Poskytovat všem žákům kvalitní základní vzdělávání
zaměřené na životní praxi a na další studium. 
3. Poskytovat žákům se speciálními vzdělávacími potře-
bami a žákům nadaným takové základní vzdělávání, je-
hož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzděláva-
cím potřebám a možnostem.
4. Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve
školních i mimoškolních sportovních aktivitách.
5. Podporovat rozvíjení estetického cítění a dovedností ve
školních a mimoškolních aktivitách.
6. Rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském ja-
zyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních
technologiích a v sociálních vztazích.
7. Podporovat začlenění osobnostní a sociální výchovy
žáků jako samozřejmé a běžné součásti celého výchovně
vzdělávacího procesu. Podporovat a cíleně působit na
utváření sebedůvěry žáků a jejich smyslu pro úctu, sluš-
nost a toleranci. 
8. Vést žáky k pochopení vztahů člověka a životního pro-
středí a k jeho ochraně.

Tradičně budeme organizovat tyto akce: 
Školní zábava, Vystoupení pro rodiče a veřejnost, Vánoční
jarmark, Rozsvícení vánočního stromu, Den Země, Dět-
ský den, výchovně vzdělávací a poznávací pobyt v zahra-
ničí pro žáky školy, rodiče a veřejnost, prezentace výrob-
ků žáků školy na výstavách v Lysé a ve Skanzenu.

Vaše připomínky a dotazy s Vámi rádi projednáme telefo-
nicky i písemně, ale mnohem raději budeme, když za
námi do školy přijdete. Budeme pokračovat v trendu po-
stupné modernizace školy.

Irena Jarešová, ředitelka školy 

Charakteristika školy:
Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres
Nymburk je vesnická škola rodinného typu s dlouholetou
tradicí. Součástmi školy jsou základní škola, družina, ma-
teřská škola a školní jídelna. Škola je kapacitně plně vytí-

žena v součásti mateřská škola, v součásti školní družina
je kapacitně vytížena z cca 90 %. Kapacita základní školy
a školní jídelny je vytížena méně než z poloviny. 

Menší počet žáků ve třídách umožňuje integraci žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami – tj. žáků s vývojový-
mi poruchami učení, chování či s kombinovanými vada-
mi, případně žáků s lehkým mentálním postižením.

Ve škole máme 5 tříd (spojené ročníky na 1. stupni ZŠ
a chybějící 6. a 8. ročník na 2. stupni ZŠ) s cca 80 žáky.
Od 3. roč. vyučujeme cizí jazyk – anglický. Ve 4. a 5. roč.
a v 9. roč. se vyučuje podle vzdělávacího programu Zá-
kladní škola, v 1.–3. roč. a v 7. roč. se vyučuje podle ŠVP
MAXIM. V rámci všestranné péče o žáky poskytuje škola
prostřednictvím proškolených učitelek ambulantní a lo-
gopedické nácviky. Nadané žáky připravujeme na soutě-
že a olympiády.

Výuka probíhá v osmi kmenových učebnách (4 kmenové
učebny jsou zároveň učebnou přírodopisu, chemie a vý-
tvarné výchovy, učebnou dějepisu a zeměpisu, učebnou
českého jazyka s knihovnou, učebnou anglického jazy-
ka), v 1 odborné učebně (počítačová učebna), v učebně
fyziky a matematiky, v žákovských dílnách a školní ku-
chyňce. Součástí školy je tělocvična a školní hřiště.

Prázdniny:
• zahájení šk. roku – 1. 9. 2008
• podzimní – 27. 10. 2008 a 29. 10. 2008
• vánoční – 22. 12. 2008 až 2. 1. 2009
• pololetní – 30. 1. 2009
• jarní – 2. 3. 2009 až 8. 3. 2009
• velikonoční – 9. 4. 2009 a 10. 4. 2009
• ukončení školního roku – 30. 6. 2009
• hlavní – 1. 7. 2009 až 31. 8. 2009

Pedagogické rady: 
• zahajovací – 28. 8. 2008
• za I. čtvrtletí – 13. 11. 2008
• za II. čtvrtletí (I. pololetí) – 27. 1. 2009
• za III. čtvrtletí – 23. 4. 2009
• za IV. čtvrtletí (II. pololetí) – 16. 6. 2009

Třídní schůzky, setkání s rodiči: do 13. 11. 2008, do 27. 1.
2009, do 23. 4. 2009, do 16. 6. 2009 – termíny upřesní
třídní učitelé a budou o nich rodiče informovat v notýs-
cích a žákovských knížkách.

Škola je otevřena všem – rodiče a přátelé školy se mohou
přijít podívat na děti kdykoli během školního roku po do-
mluvě s třídním učitelem.

Průběžně budou opět pořádány společné akce pro rodi-
če, veřejnost a děti.



Přerovský zpravodaj 3_200816

Přerovský zpravodaj vydává občanské sdružení Přerováci nadlabáci se sídlem v Přerově nad Labem 75, IČO 270 14 495 (re-
gistrace MV pod č. j. VS/1-1/62367/05-R dne 24. 11. 2005), financován je Obecním úřadem v Přerově nad Labem. Reg. číslo
MK ČR E 16504. Šéfredaktor: Petr Vilgus. Redakční kruh: Ivana Cabrnochová, Luděk Červák, Vít Vašát a Irena Gregárková. Foto-
grafové: Tomáš Gregárek, Josef Gregárek a Petr Vilgus. Vzkazy pro redakci vhazujte do schránky v samoobsluze nebo zasílejte na
e-mail: prerovsky-zpravodaj@vilgus.com. Přerovský zpravodaj je občasníkem, vychází zpravidla jednou za tři měsíce. Za obsah
příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele ani obecního úřadu. Sazba a tisk
vlastní. Uzávěrka 1. října 2008. Toto číslo vyšlo 12. října 2008. Přerovský zpravodaj je distribuován zdarma do poštovních schrá-
nek v katastru Přerova nad Labem. Otázky k distribuci časopisu Vám zodpovíme na emailu redakce. Ceny inzerce: 1/1 strany –
210×297 mm – 2500 Kč, 1/2 strany – 148×210 mm – 1500 Kč, 1/4 strany – 105×148 mm – 1000 Kč.

P Ř E R O V S K Ý
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Poskytování informací o prospěchu a chování: Kromě
třídních schůzek se mohou rodiče informovat o prospě-
chu a chování dětí kdykoli po dohodě s vyučujícími.

Důležité upozornění k uvolňování dětí z vyučování: na
jednu až dvě vyučovací hodiny – učitel příslušného před-
mětu; na jeden a více dní – třídní učitel na základě pí-
semné žádosti rodičů podané v dostatečném předstihu
(poté dá třídní učitel na vědomí řediteli školy). Při pře-
dem známé nepřítomnosti přinese žák vždy písemnou
omluvenku od rodičů se žádostí o uvolnění z vyučování.
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatel-
ných důvodů, je zástupce žáka povinen nejpozději do 3
dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.

Provoz školní družiny:
• ráno – 6.30–7.25
• po vyučování – 11.30–16.00

Školní stravování: Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., přílo-
ha č. 2, jsou ceny obědů stanoveny podle data narození
dětí. Do věkových skupin jsou zařazeny na dobu jednoho
školního roku, ve kterém dosáhnou daného věku:
• 7–10 let – 23,00 Kč
• 11–15 let – 24,00 Kč
• zaměstnanci školy – 26,00 Kč

Odhlašování stravování se provádí u vedoucí školní jídel-
ny den před nepřítomností strávníka (tj. i v neděli) – na
mobil ŠJ telefonicky, nebo sms. První den nepřítomnosti
je možné oběd odebrat do přinesených nádob. V násle-
dujících dnech nikoli. Obědy se vydávají v době od 11.25
do 13.30. Školní jídelna zajišťuje pitný režim (součást
oběda).

Základní škola celoročně zajišťuje sběr papíru (sběro-
vým dnem je poslední pátek v měsíci od 7.00 hod. do
7.45 hod.), plastových lahví a víček (zavázané pytle se se-
šlápnutými lahvemi bez víček lze donést kdykoli a předat
panu školníkovi) a zpětný odběr elektrozařízení do plas-
tového boxu (svoz zajišťuje firma RETELA, s. r. o.). 

Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2009/2010: 
4. 2. 2009 od 13.00 hod.

Konzultace pro žáky: po domluvě žáka s vyučujícím
Konzultační hodiny výchovného poradce a školního
metodika primární prevence: po předchozí domluvě

Vyučovací hodiny:
1. 7.45–8.30
2. 8.40–9.25
3. 9.45–10.30
4. 10.40–11.25
5. 11.35–12.20
6. 12.30–13.20
7. 13.20–14.05
8. 14.15–15.00
9. 15.10–15.55

Volitelné předměty na 2. stupni ZŠ:
ŠVP: sportovní výchova
ZŠ: seminář a praktikum ze Ze 

Vyplnění volného času dětí: Dětem nabízíme v základní
škole a školní družině zájmové kroužky:
• Počítačový – Marcela Svašková
• Počítačový – Alena Malínská
• Keramický – Marie Drobná
• Pěvecký – Mgr. Alena Kolenská
• Angličtina hrou – Mgr. Eva Müllerová
• Začínáme s ruštinou – PaedDr. Alena Keřtofová
• Školní časopis Rosnička – Marcela Svašková
• Cvičení Body form – PaedDr. Irena Jarešová
• Zábavná práce s materiály – Zuzana Kratochvílová, 
• Hana Dovalilová, Jitka Milaniaková
• PC a fotografování – Petr Baumruk
• Kung Fu – Petra Lorenzová

Základní škola a mateřská škola, Přerov nad Labem
112, 289 16  Přerov nad Labem

Kontakty:
• základní škola: 325 565 280, 736 603 404
• sborovna: 325 565 426
• mateřská škola: 325 565 265, 739 650 103
• školní jídelna: 325 565 083, 739 379 745
• e-mail: zakladni.skola@prerovnl.cz
• web: www.prerovnl.cz

www.redakcerosnicka.estranky.cz


