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Maškarní ples a výlov rybníka v centru obce – dvě zcela rozdílné akce, které obě
ilustrují živý společenský a spolkový život v Přerově nad Labem. 
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitel-
stva Přerova n. L. pro volební období 2006
až 2010 konaného dne 12. 3. 2008 od
19.00 hod. ve školní jídelně základní školy.

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

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení pí Jarešová,
p. Baumruk.
2. Volbu předsedkyně kontrolního výboru
pí Miroslavy Trbuškové.
3. Garanta z řad zastupitelů obce pro oblast
dopravy, školství a kultury p. Petra Baum-
ruka.
4. Inventarizaci majetku, závazků a pohle-
dávek k 31. 12. 2007.
5. Jmenování likvidační komise ve složení:
V. Kerda, J. Kratochvíl, J. Sluka, M. Trbuško-
vá, P. Baumruk.
6. Zprávu o výsledku přezkoumání hospo-
daření obce za rok 2007.
7. Rozpočet obce na rok 2008, rozpočet je
schválen včetně příjmů a výdajů uskutečně-
ných v době rozpočtového provizoria.
8. Upravený rozpočtový výhled.
9. Směrnici obce číslo 1/2008 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
10. Záměr pronajmout pozemkovou parce-
lu č. 968/8 o výměře 663 m2.
11. Studii proveditelnosti – Úprava veřejné-
ho prostranství v obci Přerov nad Labem.
12. Dodatek ke knihovnímu řádu obecní
knihovny Přerov nad Labem o přístupu k ve-
řejnému internetu na detašovaném praco-
višti.

• bere na vědomí a souhlasí:
13. s jmenováním zapisovatelky paní Dany
Matějčkové,
14. s rezignací na členství v ZO paní Lenky
Kodešové,
15. složení slibu zastupitelky pí. Miroslavy
Trbuškové,
16. s informací o plnění úkolů z minulého
zasedání,
17. s informací o tvorbě územního plánu ob-
ce a termínu pracovní schůzky zastupitelů
a zpracovatele ÚP, kde budou předány při-
pomínky občanů,
18. s informací o stavu přípravy stavby sku-
pinového vodovodu,
19. s vyplácením odměn členům ZO podle
nařízení vlády č. 79/2008 Sb.,
20. s informací postupu prací na přípravě
akce „rekonstrukce zdravotního střediska“,
21. s informací o získané dotaci na obnovu
kulturní památky – kamenného kříže u Do-
valilů z rozpočtu Středočeského kraje pro
rok 2008.

• ukládá:
22. předsedovi kontrolního výboru vytvořit
příslušný výbor do příštího zasedání ZO,
23. starostovi při výběru dodavatele projek-
tové dokumentace na skupinový vodovod
hlasovat pro nejvýhodnější nabídku,
24. starostovi vyvěsit záměr obce pronaj-
mout parcelu č. 968/8 o výměře 663 m2,
25. zastupitelstvu obce řešit otázku větší
bezpečnosti na místních komunikacích.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitel-
stva Přerova n. L. pro volební období 2006
až 2010 konaného dne 24. 4. 2008 od
19.00 hod. ve školní jídelně základní školy.

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

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
26. Návrhovou komisi ve složení – pí Trbuš-
ková, pí Gregárková.
Členy kontrolního výboru zastupitelstva ve
složení – pí Lenka Kodešová, Luděk Jirouš;
Závěrečný účet obce za rok 2007 ve složení:
27. Výsledek hospodaření obce za rok 2007
v plném členění podle rozpočtové skladby; 
28. Vyúčtování finančních vztahů ke státní-
mu rozpočtu;
29. Zprávu o výsledku přezkoumání hospo-
dařená obce.
Zpráva o hospodaření Základní školy bude
přednesena a schválena na veřejném zase-
dání v červnu. 
Závěrečný účet obce Přerov nad Labem byl
zveřejněn od 7. dubna 2008, nebyly vznese-
ny žádné připomínky, projednání bylo uza-
vřeno vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
30. Dohodu o poskytnutí dotace na rekon-
strukci čistírny odpadních vod a vakuové
stanice ve výši 2 799 726 Kč ze Státního ze-
mědělského intervenčního fondu.
31. Dohodu o poskytnutí dotace z Fondu
obnovy památek Středočeského kraje na rok
2008 ve výši 55 tisíc Kč.
32. Přijetí dotace z Programu obnovy ven-
kova 2008 KÚ Středočeského kraje na opra-
vu dešťové kanalizace ve výši 134 tis. Kč.
33. Přijetí dotace z Fondu sportu a volného
času KÚ Středočeského kraje na rok 2008 ve
výši 72 tis. Kč.
34. uzavření smlouvy o dílo mezi Mikrore-
gionem Polabí a firmou in PROJEKT LOUNY
na zhotovení projektu pro stavební povole-
ní na skupinový vodovod. Celková cena je
1 663 620 Kč, podíl obce Přerov nad Labem
je 715 357 Kč.

35. Poskytnutí příspěvku Centru sociálních
a zdravotních služeb Poděbrady 1300 Kč na
dopravu do divadla.
36. Poskytnutí příspěvku na letní tábor ve
výši 3 000 Kč.
37. rozpočtové opatření č. 1
•• zvýšení příjmů:
– daň z příjmu právnických osob za obce:
108 240 Kč, 
– dotace na rekonstrukci ČOV a podtlakové
stanice: 2 799 726 Kč
– dotace na rekonstrukci dětského hřiště:
72 000 Kč
– dotace na obnovu křížku: 55 000 Kč
– dotace na opravu dešťové kanalizace: 
134 000 Kč
•• zvýšení výdajů:
– daň z příjmu za obec: 108 240 Kč
– rekonstrukce ČOV: 2 910 807 Kč
– služby spojené s rek. ČOV: 20 000 Kč
– rekonstrukce dětského hřiště: 108 000 Kč
– obnova křížku: 55 000 Kč
– oprava dešťové kanalizace: 108 000 Kč
– příspěvek Centru sociálních a zdravotních
služeb na dopravu do divadla: 1 300 Kč
– sociální péče mládeži: 3000 Kč
38. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
zdravotního střediska

• bere na vědomí a souhlasí:
39. se jmenování zapisovatelky pí Dany Ma-
tějčkové,
40. s informací o plnění úkolů z minulého
zasedání,
41. s vyvoláním jednání na odboru dopravy
KÚ Středočeského kraje o možnosti zřízení
dalších autobusových zastávek na křižovatce
U Indiána a naproti poště. 

• nesouhlasí:
42. s koupí pozemku pod komunikací před
parcelou číslo 1741/13 o výměře 216 m2 za
cenu 172 800 Kč (800 Kč/m2),
43. s prodejem nemovitosti čp. 16.

• ukládá:
•• starostovi:
44. vyhledat firmy, které se zabývají insta-
lací zpomalovacích retardérů, zjistit ceny
a technické možnosti,
45. zjistit využívání veřejných prostranství
v majetku obce a zpoplatnit je podle OZV
č. 2/2007,
46. vyvolat jednání s TJ Sokol a rozhodnout
zda vybudovat víceúčelové sportovní hřiš-
tě na zámecké zahradě nebo vedle areálu TJ
Sokol.

•• zastupitelstvu:
47. Informovat rodiče o nebezpečném po-
hybu dětí na místních komunikacích. Děti
poučit o základních pravidlech silničního
provozu.

Zápis z jednání zastupitelstva 

Navržené termíny veřejných jednání zastupitelstva obce v roce 2008. 
Schůze se konají v jídelně základní školy: 25. června, 24. září, 10. prosince (změna vyhrazena)
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Vítání občánků
V neděli 8. června 2008 od 14.00 hodin budou přivítáni noví občánci Přerova
nad Labem, kteří se narodili od července 2007 do konce dubna 2008. Vítání ob-
čánků se uskuteční ve Skanzenu v Bednárně. Prosíme, potvrďte Váš zájem
o účast na vítání občánků u paní Matějčkové. 

Neparkujte před školou
Upozorňujeme na zákaz zastavení u školy. Značka zákaz zastavení je zde umís-
těna z důvodu bezpečnosti dětí. Žádáme Vás o respektování tohoto zákazu.

Slavnostní mše Církve československé husitské
Zveme věřící i další zájemce o duchovní život  na slavnostní nedělní mši Církve
československé husitské, která se uskuteční dne 6. července v den výročí upále-
ní Mistra Jana Husa. Začátek je v 9.00 hodin v kapli CČH. Pravidelné mše se ko-
nají  každou neděli od 9.00 hodin.

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

Poděkování sponzorům
Děti ze školní družiny děkují manželům Trojkovým a Dovalilovým za sponzor-
ský dar – funkční počítač s hrami, které obohacují naši zájmovou činnost. Vel-
mi, velmi děkujeme. Děti ze školní družiny Přerov nad Labem

Maškarní ples  TJ Sokol Přerov n. L. uspořádal dne
23. února 2008 maškarní ples, kterým se pro letošní
rok ukončila plesová sezóna v naší obci. Mnohdy se
ze zdvořilosti říká: „to nejlepší nakonec“ a asi nebu-
deme daleko od pravdy, že tento ples se opravdu
povedl. Dospělí ukázali obrovskou fantazii při tvor-
bě masek, které kromě zaslouženého obdivu sklidi-
ly mnohdy velký potlesk za naprosto originální ta-
neční kreace či improvizované scénky. Tentokrát
jsme měli všichni možnost vyhodnotit nejlepší mas-
ku a bylo opravdu z čeho vybírat. První cenu si za-
slouženě odnesla Baletka, která celý večer velmi ori-
ginálně a na skoro profesionální úrovni tancovala
a často sklízela potlesk na otevřené scéně :-). Větši-
na z nás, kteří nad ránem opouštěli sál, se shodli na
jednom – že už teď se těšíme na příští maškarní
ples. Nashledanou v roce 2009!

Krátké zprávy
Červen 2008
• 31. 5.  Dětský den 
• hřiště TJ Sokol Přerov nad Labem, 
• pořádají Maminky dětem.

Září 2008
• 6. 9.  Rozloučení s prázdninami • 
• Zámecká zahrada, pořádají
• Maminky dětem.

Říjen 2008
• Drakiáda, pořádají Maminky 
• dětem (termín bude stanoven).

Listopad 2008
• 1. 11.  Haloweenská párty 
• Taneční sál U Kotápišů, 
• pořádají Maminky dětem.

Kulturní kalendář 

Dětský maškarní ples V sobotu 8. března 2008 se konečně do-
stalo i na děti, které mohly předvést své krásné masky. Ples přilá-
kal děti v doprovodu rodičů, praŕodičů či dalších příbuzných. Pro
děti byly připraveny soutěže s mnoha pěknými cenami. 
Co by to bylo za ples bez vyhlášení nejhezčích a nejoriginálněj-
ších masek. I letos bylo opravdu z čeho vybírat a všechny masky
byly velice pěkné. Porota to měla s výběrem těch nejhezčích ma-
sek opravdu obtížné. Úspěšná byla též taneční soutěž, která byla
zahájena dětskou volenkou. Taneční parket se na chvíli zaplnil
i dospělými tanečníky. Poděkování patří sponzorům – obecnímu
úřadu, TJ Sokol Přerov nad Labem a manželům Horejcovým. Ma-
minky dětem

Zhubněte zdravě, 
bez diet a navždy. 
Poradentví ZDARMA.

www.hubni.eu

tel.: 776 08 53 08
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Jak funguje kanalizace v Přerově (1. 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.

• Popis funkce kanalizace
Podtlaková kanalizace nazývaná také vakuová a pracuje na principu podtlaku v plynotěsném potrubí. Tam se splaškové
odpadní vody posunují pomocí vzduchu – podtlaku směrem od sběrné šachty do podtlakové stanice. Rychlost proudění
odpadní vody v potrubí je až 5 m/s.
Hlavní součást podtlakové kanalizace tvoří podtlaková stanice, potrubí kanalizace a sběrné šachty u domů. Podtlaková
stanice je řízena automaticky řídícím systémem a její součástí jsou vakuová čerpadla (zajišťují podtlak v potrubí), podtla-
kové tanky (shromažďuje se v nich odpadní voda a šíří se z nich podtlak do potrubí) a tlaková čerpadla, která čerpají od-
padní vodu z tanků do čistírny odpadních vod (ČOV).
Sběrné šachty má každý u svého domu a zajišťují přepuštění odpadních vod přitékajících z domu do potrubí podtlakové
kanalizace. K tomu slouží podtlakový ventil a řídící jednotka. Sací potrubí z akumulačního prostoru sběrné šachty má prů-
měr 50 mm a tvrdé předměty větší velikosti tímto sáním neprojdou. Na těchto místech jsme za dobu provozu nalezli a od-
sávali zajímavé předměty od velké okurky přes kartáče až po hračky.

• Co patří a co nepatří do kanalizace?
V obci Přerov nad Labem je splašková oddílná kanalizace (to znamená, že kanalizace odvádí pouze odpadní vody z do-
mácností – nikoliv dešťové vody!!!), která má dle platných zákonů a vyhlášek svůj provozní řád a kanalizační řád. Ten říká,
co lze a co nelze do kanalizace vypouštět. Odpadní vody mají charakter splaškových odpadních vod, takže do kanalizace
nepatří např. oleje a tuky, ředidla, barvy a podobné kapaliny, ale nepatří tam ani bioodpady z domácností tj. zbytky jídel,
slupky z brambor, z okurek apod. Na bioodpad se vztahuje režim odpadového hospodářství a v případě, že je v obci po-
třeba tento odpad likvidovat (patří sem i tráva, listí apod.) je nutné zajistit svoz tohoto druhu odpadu.
S tímto problémem souvisí instalace drtičů odpadů z provozu kuchyní. Drtiče a jejich masové používání v návaznosti na
splaškovou kanalizaci jsou nežádoucí a narušují biologickou funkci čistírny odpadních vod. Ve vaší obci nám prozatím
tento případ na ČOV problémy nedělá, avšak v případě, že zjistíme problémy v biologickém procesu ČOV souvisejícím
s užíváním drtičů v domácnostech, budeme nuceni provést příslušná opatření související s zákazem instalace drtičů.

VVýýzzvvaa  pprroo  ssppoolluuoobbččaannyy – dopravní obslužnost obce: Vážení spoluobčané, obecní zastupitelstvo obdr-
želo stížnost na dopravní obslužnost ve směru Přerov nad Labem–Mochov–Praha. Aby bylo reálné ja-
kékoliv změny v tomto směru prosadit, musíme mít konkrétní údaje. Proto se obracím na všechny ob-
čany, pokud mají k tomuto problému požadavky, aby je předali na obecní úřad, do schránky Zpravo-
daje, na adresu obecni.urad@prerovnl.cz nebo petr.baumruk@prerovnl.cz. Forma by měla být asi např.
– dojíždím do zaměstnání v Horních Počernicích, pracovní doba od 6.30 do 15.00 a 12.30 do 20.00.
Děkujeme za spolupráci. Petr Baumruk

Jarní úklid
Letošního čištění příkopů od odpadků se chopili hasiči,
sportovci z TJ Sokol a myslivci. Pomoci přišlo i několik
spoluobčanů a dětí. Letos se uklidily 1,3 tuny odpadu,
oproti minulému roku došlo k poklesu o více jak polovi-
nu. V minulém roce to byly neuvěřitelné 3 tuny. Odpad
byl odvezen do Benátek nad Jizerou na skládku. Sklád-
kovné po dohodě zaplatila Údržba silnic. Dále hasiči od-
vezli hromady klestí ze zámecké zahrady a od výjezdu
na Čelákovice na Vrše, kde byly spáleny při Čarodějnicích
(viz obrázek na této straně). Maminky společně s dětmi
a školní družinou vyhrabaly dětské hřiště. Na úklidu obce
a přilehlého okolí se podílela i základní škola při příleži-
tosti Dne Země. Všem, kteří pomohli zlepšit pořádek oko-
lo nás, děkujeme. 

Irena Gregárková

Poděkování za pomoc v nouzi
Je mi 62 let. Ráno na autobusové zastávce U Kostela se mi
udělalo špatně – omdlela jsem. Když jsem se probrala,
skláněla se nade mnou dívenka, která mě uvedla do
správné polohy a poskytla mi první pomoc. Další mladí,
kteří stáli kolem, mi přivolali sanitku a zatelefonovali mé
rodině. Všichni se ke mě chovali velmi pěkně a byli poho-
toví. Děkuji všem za pomoc, zvláště pak Denise Kodešo-
vé, která vše profesionálně zorganizovala.

Jana Pěčková

Fotografie: Tomáš Gregárek
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Vážení občané, 
zastupitelstvo obce Přerov nad Labem Vás chce pravidel-
ně informovat o investičních záměrech a dotacích.

Jak jistě všichni víte, obce Semice, Starý Vestec, Bříství
a Přerov nad Labem v rámci Mikroregionu Polabí připra-
vují podklady pro stavbu společného vodovodu. Pro nás
zastupitele je to stavba s prioritou číslo 1. Jak všichni víte,
99 % všech studní u nás má vodu závadnou. Jsme pře-
svědčeni, že základní povinností samosprávy je, zabezpe-
čit občanům k životu pitnou vodu.

V současné době je stavebním úřadem vydáno územ-
ní rozhodnutí. Starostové mikroregionu v dubnu vybrali
projekční firmu, která připraví projekt ke stavebnímu po-
volení. Až bude zažádáno o stavební povolení, pak se
může teprve žádat o dotace z EU. Během několika týdnů
přijdou domů majitelům dotčených pozemků doporu-
čené dopisy se smlouvou o věcném břemeni. V rámci
urychlení celého projekčního procesu Vás žádáme o rych-
lé vyřízení. 

V Nymburském deníku dne 22. dubna 2008 dokonce
na titulní straně vyšel článek, který odráží názory „někte-
rých“ místních občanů. Nevíme, jestli si tito „někteří“ ob-
čané uvědomují, že dnešní posunutí vodojemu o několik
metrů stranou, znamená zrušení územního rozhodnutí
a tím de fakto zastavení stavby. OÚ nechal zpracovat stu-
dii vlivu vodojemu na krajinný ráz Hůry. Odborníci se
shodli, že stavba na současném místě nebude rušit kra-
jinný ráz. Celkové projekční práce na konci letošního roku
budou obec stát okolo 1 milionu korun. Dnes pochybo-
vat o smyslu stavby, by bylo velice nezodpovědné.

Obec žije i veselejšími tématy, než je zdlouhavá a kom-
plikovaná stavba vodovodu. Za vydatné pomoci paní
Hany Veselé jsme od krajského úřadu získali dvě dotace.
Na rekonstrukci dětského hřiště v areálu mateřské školy
ve výši 72 tisíc Kč a na opravu kamenného kříže (u Dova-
lilů) 55 tis. Kč. Na celkovou realizaci musí OÚ ze svého
rozpočtu přispět alikvotní část finančních prostředků.
OÚ byl úspěšný při žádosti o poskytnutí dotace na vyčiš-
tění povrchové kanalizace. Na tuto akci nám krajský úřad

uvolní 134 tis. Kč. Zase poměrnou část bude financovat
OÚ z vlastních zdrojů. Na tuto akci bude vybrán dodava-
tel stavby, formou výběrového řízení.

Opravdu velkou radost máme ze získání dotace na re-
konstrukci čistírny odpadních vod a podtlakové stanice
ve výši 2799 tis. Kč. Naše čistička má za sebou již 11 let
provozu. Všechny železné armatury a lávky jsou vystave-
ny velmi agresivnímu prostředí. Hrozilo nebezpečí úrazu
obsluhy. Vše potřebné bude nahrazeno modernější a vý-
konější technikou. Železné konstrukce mají být nahraze-
ny nerez materiály. Práce bude dokončena ve čtvrtém
čtvrtletí letošního roku. V současné době probíhá přípra-
va na výběr dodavatele stavby. Z obecního rozpočtu půj-
de na tuto opravu jen 10 % celkových nákladů.

Koncem března tohoto roku jsme požádali o dotaci
krajský úřad odbor dopravy o poskytnutí dotace na ná-
kup ukazatelů okamžité rychlosti pro 3 stanoviště v Přero-
vě nad Labem z důvodu snížení rychlosti projíždějících
vozidel obcí. Zatím o této dotaci nebylo rozhodnuto.

V polovině dubna OÚ podal žádost o dotaci na rekon-
strukci zdravotního střediska z EU fondů. Žádost obsaho-
vala kompletní stavební dokumentaci se stavebním povo-
lením v právní moci. Vlastní projekt nám zpracovává fir-
ma YALE PERRY – EU Projekt a.s. Výsledek budeme vědět
pravděpodobně na začátku měsíce července. Pokud by-
chom v tomto termínu neuspěli, budeme žádat v dalším
podzimním termínu. Tento projekt představuje již hodně
našeho úsilí a nemalou sumu peněz na požadované pro-
jekty. Tyto prostředky se nakonec obci vrátí jen se získá-
ním dotace.

Finanční prostředky získané z dotací jsou přísně účelo-
vé, tzn. že z těchto prostředků, které jsme získali na kon-
krétní projekt nelze například opravit střecha na OÚ nebo
opravit místní komunikaci.

Evropská unie a Krajský úřad Středočeského kraje na-
bízejí okruhy dotačních titulů a naše obec si vytvořila pro-
gram rozvoje obce podle této nabídky. Nabídka z „evrop-
ských fondů“ bude poskytována jen do roku 2013.

Dotace a investice v roce 2008
Vít Vašát

Výlov rybníku V sobotu 2. dubna 2008 proběhl na ryb-
níku v centru Přerova nad Labem výlov, který byl z tech-
nických důvodů přesunutý z loňského podzimu na letoš-
ní jaro. 
Výlov začal již ráno kolem 6 hodiny. Počasí se celkem vy-
dařilo až na poměrně nízkou teplotu, avšak ani ta neod-
radila místní obyvatele od návštěvy této akce. Všichni ne-
trpělivě čekali na zátah, první trochu zklamal, ale druhý
byl mnohem úspěšnější. Dle pana Műllera, který se staral
o sčítání vylovených ryb, bylo vyloveno: 744 kaprů II, 200
kaprů III, 180 amurů, 185 candátů, 11 štik, dále byly k vi-
dění další druhy ryb mj. karasi, úhoři. Tyto ryby byly od-
vezeny do přerovských rybníků Bezedny a Babinecké,
kde budou chytány členy místního rybářského spolku.Fo
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V minulém zpravodaji jsme Vám předložili pracovní hy-
potézu možného dalšího rozvoje Vaší obce. Tato hypoté-
za se stala podkladem zejména pro diskusi, která proběh-
la na veřejné schůzi zastupitelstva dne 13. února. Na zá-
kladě pracovní hypotézy i následné diskuse o ní přijalo
zastupitelstvo obce návrh zadání nového územního plá-
nu obce, který se začne v následujících dnech a týdnech
projednávat.

Připomeňme tedy úvodem, co bude nyní následovat.
Návrh zadání územního plánu obce bude podle zákona
veřejnoprávně projednán, přičemž se k němu v zákon-
ných lhůtách mohou vyjádřit všichni – dotčené orgány
státní správy, správci sítí, občané, majitelé pozemků. Vý-
sledné zadání – se zapracovanými připomínkami z veřej-
noprávního projednání – bude schváleno zastupitel-
stvem a stane se výchozím podkladem pro návrh územ-
ního plánu Vaší obce. Návrh územního plánu bude
projednán s dotčenými orgány státní správy a podle po-
kynů, vzešlých z tohoto projednání, bude vypracován
upravený návrh územního plánu. Tento upravený návrh
bude opět veřejnoprávně projednán, to znamená, že se
k němu mohou vyjádřit opět všichni, nejen dotčené orgá-
ny státní správy. Po tomto projednání (řízení o územním
plánu) získá Vaše obec nový územní plán – po jeho ko-
nečném schválení zastupitelstvem obce. (Pro zájemce:
podrobně je celý proces popsán v §§ 43–54 zákona číslo
183/2006 Sb. – stavební zákon.)

Za zopakování možná – vzhledem k dotazům na úno-
rové veřejné schůzi – stojí ještě několik bodů z první in-
formace o připravovaném územním plánu Vaší obce:

Územní plán představuje – zjednodušeně řečeno –
soubor pravidel, kterými se řídí rozvoj celého správního
území obce. Tato pravidla by měla odrážet co možná nej-
širší shodu o společné budoucnosti v území (proto má
velký význam informovanost a spoluúčast co nejvíce ob-
čanů i dalších subjektů, majících svoje zájmy v obci), ale
také obsahují regulativy dané ochranou zájmů, které za-
stávají dotčené orgány státní správy (zde se jedná přede-
vším o ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu
přírody, památkovou péči, hygienické limity a další).

Projednaný a schválený územní plán obce je zákon,
který neznamená jen jistá (často zdánlivá) omezení – re-
gulativy, ale dává i jistotu, že – budu-li postupovat podle
něj – mohu (například na zakoupeném pozemku) posta-
vit skutečně to, co chci, případně vím, co může a co ne-
smí být postaveno na sousedních pozemcích (jsem-li na-
příklad majitelem rodinného domu).

Územní plán stojí na dvou základních pilířích: funkční
a prostorové regulaci. Funkční regulativy stanovují zása-
dy a možnosti pro umisťování jednotlivých základních
funkcí v území; jedná se především o ochranu standardu
obytných území (zejména před negativními vlivy výroby
a dopravy) a vymezení dostatečných ploch pro podnika-
telské aktivity tak, aby nenarušovaly charakter obce. Pro-
storové regulativy pak popisují podrobnější podmínky
pro výstavbu jednotlivých typů objektů, opět s cílem uch-
ránit typický charakter zástavby obce.

Rozvoj některých lokalit – zejména rozsáhlejších lokalit
pro novou zástavbu rodinných domů – může být (na zá-
kladě ustanovení v územním plánu obce) podmíněn po-
řízením regulačního plánu. Regulační plán pak prohlu-
buje základní principy a zásady, obsažené v územním
plánu obce; regulační plán se dá svojí podrobností při-
rovnat k dokumentaci pro územní rozhodnutí. Výhodou
tohoto postupu je, že celá rozvojová lokalita získá jasné
podmínky dalšího rozvoje – a to i v případě roztříštěného
vlastnictví pozemků v této rozvojové lokalitě.

Celý systém (územní plán, regulační plány vybraných
lokalit) pak může být podle potřeby doplňován speciali-
zovanými urbanistickými studiemi – příkladem jedné
z nich je například v loňském roce zpracovaná studie
zeleně a regenerace veřejných prostranství. Urbanistické
studie se neprojednávají podle zákona a nejsou tedy zá-
vazné (na rozdíl od územního plánu a regulačních plá-
nů), ale jsou užitečnými podklady pro rozhodování za-
stupitelstva obce a pro žádosti o účelové dotace.

A nyní k vlastnímu návrhu zadání nového územního
plánu Vaší obce, jehož grafická část doprovází tento text.

Největší počet rozvojových lokalit k prověření návr-
hem územního plánu je určeno pro další výstavbu rodin-
ných domů. Prioritou by mělo být především vyplňování
proluk uvnitř stávajícího zastavěného území obce (loka-
lity 1), případně dokončení již započatého rozvoje (lo-
kality označené 2 a 4). Pak návrh zadání ještě přináší
k prověření dvě větší rozvojové lokality – jednu doplňují-
cí stávající strukturu obce na jihu Starého Přerova (lokali-
ta 3) a jednu propojující na severu stávající zástavbu Sta-
rého a Nového Přerova (lokalita 5) – v rámci rozvoje této
lokality by bylo možné také založit nové pěší propojení
Nového a starého Přerova, mimo stávající průjezdní ko-
munikaci, která právě v této části obce nenabízí bezpeč-
nou možnost pro pohyb pěších.

Územní plán může vymezit – kromě rozvojových loka-
lit, obsažených ve vlastním návrhu – i lokality / území,
s nimiž se počítá pro výhledový rozvoj. Tyto lokality ve vý-
hledu nejsou součástí závazné části územního plánu, je
to především informace, že tímto směrem by se měl ubí-
rat patrně další rozvoj obce po vyčerpání všech dostup-
ných rozvojových lokalit – je ale nutno, aby se tato místa
ve výhledu staly lokalitami v návrhu (změnou územního
plánu, příp. novým územním plánem v budoucnosti). 

Návrh zadání přináší celkem pět lokalit k prověření ná-
vrhem územního plánu obce, které by se mohly stát tě-
mito lokalitami ve výhledu – vesměs určenými pro pří-
padný další rozvoj zástavby rodinných domů (lokality V1,
V2, V3, V4 a V5).

Kromě výše popsaných lokalit pro výstavbu rodinných
domů přináší návrh zadání i dvě lokality k prověření pro
rozvoj nové zástavby bytových domů (lokality 7 a 9), při-
čemž v obou případech bude nejdůležitější stanovení ta-
kových regulativů v územním plánu, aby případná nová
zástavba byla co nejcitlivější ke stávající struktuře obce.

Další místa, obsažená v návrhu zadání k prověření,
jsou určena k rozvoji vybavenosti obce. Jedná se jednak

Třetí informace o územním plánu Přerova
Ivan Plicka
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o dvě lokality pro případnou výstavbu domu s pečova-
telskou službou, resp. domu seniorů (lokalita 6 a lokalita
8), jednak o lokalitu pro vybudování víceúčelového spor-
tovního hřiště v souvislosti s regenerací zámeckého par-
ku (lokalita 10) a jednak o lokalitu, která by měla sloužit
k rozšíření stávajícího sportovního areálu na sever od
obce (lokalita 13).

V návrhu zadání jsou také lokality, určené k prověření
návrhem územního plánu, které by mohly rozšířit plochy
pro podnikání – jedná se o lokality pro rozšíření areálů
zemědělského hospodaření (lokality 11 a 12) a lokalitu
pro vybudování farmy pro chov koní (lokalita 16). Pod-
miňující investicí pro další rozvoj areálů zemědělského
hospodaření v jihovýchodní části obce by mělo být vybu-
dování uspokojivého dopravního napojení těchto areálů,
které by nahradilo dnešní trasu, vedoucí středem obce
(alternativami je lokalita 14, případně lokalita 15).

Nedílnou součástí územního plánu bude rovněž řeše-
ní dopravy a technické infrastruktury – jednak s ohledem
na zlepšení standardu stávající zástavby obce a jednak ve
vztahu k novým rozvojovým lokalitám. V oblasti dopravy
je velkým tématem vyřešení dopravní obsluhy rozlehlých
areálů zemědělského hospodaření v jihovýchodní části
obce; dnes tato doprava významným způsobem zatěžuje

střed obce a snižuje jeho obytný standard. Nabízí se dvě
možnosti: jednak vybudování plnohodnotné místní, ob-
vodové komunikace ve stopě stávající účelové komunika-
ce (lokalita 14), jednak případné vybudování nové komu-
nikace ve stopě historické cesty – nového, alternativního
dopravního napojení obce (lokalita 15).

Pro dopravu, související se zemědělským hospodaře-
ním (a její odvedení pokud možno mimo zastavěné úze-
mí obce), ale i pro turistickou dopravu (pěší, cyklistickou)
a zvýšení prostupnosti krajiny bude mít rovněž velký vý-
znam obnova historické cestní sítě. Z hlediska rozšíření
možností zejména turistické dopravy je možno uvažovat
rovněž o podpoře osobní lodní dopravy po Labi – napří-
klad vybudováním přístaviště.

Poslední lokalitou, obsaženou v návrhu zadání, je ná-
mět na vybudování případného odstavného parkoviště
pro autobusy návštěvníků skanzenu tak, aby neparkova-
ly ve středu obce a neznehodnocovaly jeho prostředí –
lokalita případného odstavného parkoviště je navržena
ve vazbě na stávající čerpací stanici pohonných hmot (lo-
kalita 17) a částečně zasahuje do sousedního správního
území.

Za zpracovatelský tým 
nového územního plánu obce – Ivan Plicka

Myšlenka napojit obce Přerov nad Labem, Semice, Starý
Vestec a Bříství na vodovod v Lysé nad Labem vznikla tu-
ším v roce 2005. Tehdy také začala první jednání mezi
obcemi. Postupně vznikl předběžný plán trasy. Na zákla-
dě tohoto plánu byla zadáno vypracování projektové do-
kumentace pro územní rozhodnutí. Projektovými prace-
mi byla pověřena firma Stavokomplet s.r.o., která spravu-
je vodohospodářský majetek města Lysá nad Labem. 

Po vypracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí bylo zažádáno u stavebního úřadu v Lysé nad
Labem o vydání územního rozhodnutí. V této době neby-
ly vyřešeny tři důležité momenty. Jak se projeví v rozho-
dování stavebního úřadu návrh Ministerstva životního
prostředí na vyhlášení Přerovské hůry chráněnou lokali-
tou Natura 2000, návrh Ministerstva kultury na vyhláše-
ní Přerovské hůry za chráněnou archeologickou lokalitu
a zda bude Krajský úřad požadovat při stavbě vodovodu
zjišťování vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Po ne-
změrném úsilí představitelů všech zainteresovaných obcí
a dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí se po-
dařilo tyto otázky vyřešit tak, že mohlo být vydáno územ-
ní rozhodnutí, které nabylo právní moci. Pokud by došlo
k vyhlášení Přerovské hůry za chráněnou archeologickou
lokalitu, byl by celý projekt v troskách a muselo by se za-
čínat od začátku. Navíc by byly zbytečně vynaloženy pro-
středky obcí vydané na projektovou dokumentaci.

Po zažehnání všech těchto problému bylo vyhlášeno
výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení. Vítězem výběrového řízení se
stala firma In projekt Louny. Po zpracovaní projektové do-

kumentace a vyřešení problematiky vlastnictví pozemků
v trase vodovodu bude zažádáno o stavební povolení.
V současné době se prověřují možnosti financování to-
hoto projektu. Vzhledem k výši finančních prostředků
potřebných k vybudování vodovodu je zřejmé, že obce
nebudou schopny zaplatit tento projekt výlučně ze svých
omezených finančních prostředků. Zatím nejnadějněji
vypadá možnost spolufinancovat projekt buď z prostřed-
ků Evropské unie nebo Ministerstva zemědělství. Vzhle-
dem ke složitosti žádostí prostřednictvím kterých je mož-
né získat evropské peníze, bude nejspíše třeba najmout
specializovanou  firmu, která za nás tuto žádost zpracuje
a bude se zabývat řízením celého projektu i výběrem sta-
vební firmy.

Z výše uvedeného vyplývá, že všichni už máme velký
kus nelehké práce za sebou, ale ještě je toho hodně před
námi. Chápu, že některým občanům se může zdát, že
příprava postupuje příliš pomalu. I já bych si přál rych-
lejší průběh celého projektu. Avšak vzhledem ke složitos-
ti zákonů i přístupu k finančním prostředkům považuji
dosud odvedenou práci za velký úspěch. 

Doufám, že celý projekt bude dokončen v nejkratším
možném termínu. Občany prosím o trpělivost, protože
v projektech tohoto rozměru je třeba vše perfektně při-
pravit tak, aby realizace a vyhodnocení celého projektu
proběhlo v pořádku a nebyly žádné důvody pro případ-
né vracení získaných finančních prostředků, což by moh-
lo velmi negativní způsobem ovlivnit normální chod
obce. Starostům obcí zapojených do tohoto projektu pře-
ji pevné nervy a chuť do další práce, která je před námi.

Historie a budoucnost projektu vodovodu 
Jiří Havelka, starosta Lysé nad Labem a předseda Mikroregionu Polabí









V minulém čísle Přerovského zpravodaje jsme slíbili zjistit
bližší podrobnosti k možnému vyhlášení Přerovské hůry
kulturní památkou a Evropsky významnou lokalitou Na-
tura 2000. Tímto článkem svůj slib plníme.

Ministerstvo kultury, v jehož pravomoci je rozhodnout
o vyhlášení či nevyhlášení kulturní památky, nám odpo-
vědělo poměrně stroze – mluvčí Marcela Žižková v únoru
uvedla: „Ve věci prohlášení Hradiště Na Přerovské hůře za
kulturní památku bylo zahájeno správní řízení ve smyslu
ustanovení § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památko-
vé péči, ve znění pozdějších předpisů. V současné době
jsou v tomto řízení shromažďovány podklady nezbytné
pro rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že tyto podklady do-
sud nebyly všechny shromážděny a vyhodnoceny, nelze
předjímat, jak ve věci bude rozhodnuto.“ 

Kulturní památka na vrholu Přerovské hůry má být vy-
hlášena k ochraně archeologických nálezů na místě kelt-
ského a slovanského hradiště, které se zde rozkládalo po
několik staletí. Zasahuje na parcely zjednodušené evi-
dence č. 1343, 1344, 1345, 1346, 1347/1, 1347/2, 1348,
1349, 1350/1, 1350/2, 1350/3, 1350/4, 1351/1, 1351/4,
1351/5, 1351/6, 1351/7, 1352/1, 1352/2, 1353, 1354,
1355, 1356, 1360/1, 1360/5, 1361, 1897/1 a 1898. 

Těsně před odesláním zpravodaje do tisku se na we-
bové stránce ministerstva objevila veřejná vyhláška, kte-
rá vyzývá majitelku pozemku 1360/1 Annu Bártovou, aby
ve lhůtě do 15 dnů zaslala Ministerstvu kultury ČR své vy-
jádření k zahrnutí tohoto pozemku do kulturní památky
Hradiště na Přerovské hůře. Výzva je přístupná na elek-
tronické úřední desce na adrese www.mkcr.cz.

V listopadu loňského roku schválila Vláda České re-
publiky nařízení, kterým navrhuje vyhlášení přírodní pa-
mátky soustavy Evropsky významných lokalit Natura
2000. Toto chráněné území má nést označení Polabské
hůry a vedle jižního svahu Přerovské hůry má zahrnovat
i část hůry Semické a celý Vršek s Starého Vestce (Břístev-
skou hůru). V případě Přerovské hůry se má chráněné
území překrývat s významným krajinným prvkem, který
vyhlásil odbor životního prostředí Městského úřadu v
Lysé nad Labem v roce 2005.

Nejprve je třeba vysvětlit, co to znamená Evropsky vý-
znamná lokalita? Natura 2000 je soustava chráněných
území, které vytvářejí na svém území podle jednotných
principů všechny státy Evropské unie. Cílem této sousta-
vy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin
a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského po-
hledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené
svým výskytem jen na určitou oblast. 

Lokalitami soustavy Natura 2000 nemají být jen rezer-
vace s přísnou ochranou, kde je vyloučeno hospodaření
či dokonce jakýkoliv lidský zásah. Často jsou to naopak
území, kde se díky tradičnímu a citlivému hospodaření
dochovala cenná společenstva nebo vzácný rostlinný či
živočišný druh. Takový způsob hospodaření se stává dů-
ležitým nástrojem ochrany. V lokalitách soustavy Natura
2000 jsou tedy zakázány jen takové činnosti, které mají
negativní vliv na výskyt předmětů ochrany. Proto také ve-

škeré plány a projekty, které mohou ovlivnit Evropsky vý-
znamné lokality nebo ptačí oblasti, podléhají samostat-
nému posuzování vlivů projektů z hlediska zachování
předmětu ochrany.

Evropsky významná lokalita Polabské hůry má mít roz-
lohu 24,8865 ha a je vyhlašována pro ochranu evropsky
unikátních druhů biotopů – „polopřirozených suchých
trávníků a křovin na vápnitých podložích“ a „extenzivní
sečených luk nížin až podhůří“. K projednávání vyhlášení
ochrany této lokality se pro zpravodaj vyjádřila Pavla Pe-
terová z Agentury pro ochranu přírody a krajiny: „Návrh
lokality byl projednán na veřejné prezentaci 12. 12. 2007
na Městkém úřadě v Lysé nad Labem. Prezentace k dopl-
ňování národního seznamu a k vypořádání připomínek
se zúčastnili pouze zástupci obcí, z obyvatel se nedosta-
vil nikdo. Připomínky od obcí Lysá a Semice nebyly žád-
né. Připomínka obce Přerov nad Labem byla řešena sa-
mostaně. Bylo vyhověno připomínce k vyjmutí pozemků
určených k zástavbě, které jsou zasíťované a součástí
zpracovánaného územního plánu. Hranice lokality byla
upravena na hranice významného krajinného prvku.“

Stojí za připomenutí, že „naturová“ rezervace na po-
labských hůrách není první Evropsky významnou lokali-
tou na území Přerova. První, jejíž vyhlášení se začalo při-
pravovat už před více jak 5 lety, je 361 hektarů velká re-
zervace Káraný-Hrbáčkovy tůně, která v katastrálním
území Přerova zahrnuje celý lužní les mezi silnicí na Čelá-
kovice a Labem (Netušil). Podrobnosti k tomuto chráně-
nému území najdete na www.natura2000.cz.

Na údržbu lokalit soustavy Natura 2000 bude možné
získat finanční příspěvek od státu. Opět se k tomu vyjád-
řila tisková mluvčí AOPK Pavla Peterová: „K vámi zmí-
něnému odškodnění za omezení v hospodaření předpo-
kládáme, že kompenzována budou. V lokalitách soustavy
Natura 2000 mohou nastat dva typy případů, kdy budou
vznikat oprávněné nároky hospodařících vlastníků nebo
uživatelů vůči státu. První případ nastane, když stát bude
požadovat, aby hospodáři určité činnosti omezili – aby
kosili louky kvůli ochraně vzácných rostlin jen jednou
a nikoli třikrát ročně, aby rybníkáři udržovali sníženou
rybí obsádku a hospodařili extenzívně, a podobně. Dru-
hý případ nastane, budou-li požadovány činnosti nad
rámec běžného hospodaření (např. vytvoření oplocenky
pro ochranu přirozeného zmlazení v lesích proti zvěři).
V obou těchto typech případů by měl stát újmu či mimo-
řádné výdaje uhradit. Úhrady by měly být prováděny na
smluvním základě.“ 

Hradiště a Natura 2000 na Přerovské hůře 
Petr Vilgus
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Vážení spoluobčané,
v těchto dnech uvažujeme o vybudování víceúčelového
hřiště v naší obci. Rádi bychom Vás informovali o našem
záměru odpověďmi na již vzniklé otázky.

Jak vznikl nápad na vybudování tohoto hřiště?
Ze strany některých občanů jsme slyšeli připomínky, že
místní mládež i dospělí nemají možnost sportovního vy-
žití v naší obci. Dalším důvodem je, že škola nemá dosta-
tečně velkou tělocvičnu na míčové hry, takže alespoň za
příznivého počasí by mohly děti ze školy hřiště využívat.
Dalším důvodem, proč bychom rádi hřiště zbudovali
v dohledné době, je možnost čerpání dotace. Na různých
seminářích k dotacím, kterých se průběžně jako zastupi-
telé zúčastníme, jsme byli o této možnosti informováni.

Jak vysoká dotace by byla na hřiště poskytnuta?
Dotace je poskytována ve výši až 92,5 %. Tato možnost
čerpání tak vysoké dotace je omezená několika následují-
cími lety - a to pouze do roku 2013. 

Kde zvažujete hřiště vybudovat?
Obec mnoho pozemků nemá, jednou z možností je vy-
užít plochu na zámecké zahradě, kde byl v minulosti ho-
kejový stadion a později tenisový kurt. Tento pozemek je
stále veden jako sportoviště a bude navržen k sportovní-
mu využití v územním plánu. Informovali jsme se na sta-
vebním úřadě a z jejich strany byl vysloven předběžný
souhlas s umístěním stavby. Hřiště by se mohlo vybudo-
vat ještě před schválením Územního plánu.

Neměla by zámecká zahrada raději sloužit jako park?
V současné době již zde jedno hřiště je, v minulém roce
bylo otevřeno jako dětské veřejné hřiště. Ač je toto hřiště
otevřeno po celý den, nejsou větší problémy s vandalis-
mem. Což zřejmě ovlivňuje blízkost soukromých nemovi-
tosti, jejíž majitelům není lhostejné dění kolem nich. Dále
bychom navázali na tradici sportoviště na tomto místě. 

Je ještě nějaká jiná možnost kde umístit hřiště?
S druhou možností přišli zástupci TJ Sokol Přerov nad La-
bem. Mají představu vybudovat víceúčelové hřiště v blíz-
kosti současného areálu TJ Sokol. Je zde též obecní po-
zemek, ale na něm se bude moci stavět až po schválení
územního plánu.

Jak takové víceúčelové hřiště vypadá?
Hřiště by sloužilo pro míčové hry (volejbal, basketbal, no-
hejbal atd.) a byl by zde jeden tenisový kurt. 
Celé hřiště by bylo oploceno sítí, aby nedocházelo k pa-
dání míčů za hřiště. Povrch hřiště by byl ze speciální pry-
že nebo z umělého trávníku. Možností je mnoho, bude
ještě záležet na tom, v jakém rozsahu bychom se rozhod-
li hřiště vybudovat. Pokud bychom se rozhodli vybudovat
hřiště na zámecké zahradě, bude také záležet na maji-
telích okolních nemovitostí, se kterými bychom spolu-
pracovali při přípravě projektu. Hřiště by bylo usazeno do
terénu s pomocí zahradního architekta, aby došlo k čás-
tečnému odclonění okolních domů i parku. 

Kdo se bude o hřiště starat?
Hřiště by bylo ve vlastnictví obce, která by zajistila člově-
ka, který by měl na starost uzamykání a kontrolu hřiště.
Dále by se obec musela starat o pořádek na hřišti a v jeho
okolí. Vzhledem k tomu, že povrch u těchto hřišť se dělá
umělý, jsou tato hřiště nenáročná na údržbu. Informovali
jsem se v obci, která již toto hřiště má a náklady na údrž-
bu nejsou vysoké.

Jaké zde bude zázemí?
K hřišti by musela být přivedena elektřina, která chybí
i na současném dětském hřišti. 
Bude na zváženou, jestli hřiště připojit i na kanalizaci a na
vodovod, aby zde mohly být zřízeny toalety. Dále je nut-
no zvážit potřebnost vybudování sprch se šatnami.

Proč neuděláte chodníky a nespravíte komunikace?
Je pravdou, že chodníky a komunikace jsou v obci potře-
ba více, ale jak všichni víte, čeká nás v dohledné době vý-
stavba vodovodu, kterou bychom nově zbudované ko-
munikace opět narušili. Tento rok nám zbývá ještě nějaký
čas, který bychom mohli věnovat projektu na výstavbu
hřiště. V období, kdy zahájíme výstavbu vodovodu a ná-
slednou úpravu celé obce, nám pravděpodobně čas na
takové akce, jako je výstavba hřiště, zbývat nebude. 

Kdy se rozhodnete o umístění hřiště?
Až shromáždíme co nejvíce připomínek od Vás občanů.
Dále musíme zjistit, jaký zájem o hřiště bude z Vaší stra-
ny. Zájem o hřiště projevila škola, která by hřiště využíva-
la i při hodinách tělesné výchovy.

Víceúčelové hřiště na Zámecké? 
členové zastupitelstva obce Přerov nad Labem

ERnet – restaurant na konci internetu
V tomto příspěvku do Přerovského zpravodaje bych rád oznámil a připomenul, že se bude konat již 3. valná hromada
sdružení ERnetFree. Rád bych pozval všechny členy a příznivce sdružení ERnetFree na valnou hromadu, která se bude ko-
nat 2. srpna v restauraci u Kotápišů. Pro zajištění dostatečného množství pochutin a občerstvení, potvrďte prosím svou
účast na adrese ernetfree@ernetfree.net. Více informací naleznete na FERnetu, na adrese forum.ernet. Na programu bude
mimo jiné i volba nové rady sdružení ERnetFree, proto vám předem děkuji za hojnou účast. S pozdravem

Miroslav Kolenský ml., ERnetFree, chief of executive, IBM CR, IT specialists
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Došlo ke změně velitele hasičů – Tomáše Vodičku nahra-
dil Tomáš Kratochvíl a strojníka Luboše Svobodu Luděk Ji-
rouš. Dále došlo ke změně v zásahové jednotce:

Tomáš Kratochvíl (velitel), Luděk Jirouš (velitel strojní-
ků), Luboš Svoboda (strojník), Tomáš Vodička (strojník),
Milan Valenta (strojník), Jan Fejtek (strojník), Lukáš Ho-
lan (hasič), Jakub Kadeřávek (hasič), Jan Koštíř (hasič).

Činnost našich hasičů bylo možno prověřit dvěma zásahy
při požárech:
23. 2. 2008 – Náš hasičský sbor zasahoval jako první
u požáru kanceláří a šaten v Přerově nad Labem, který
vypukl ve 3.22. Při hašení se zúčastnily další požádní
jednotky z Lysé nad Labem, Sadské a Nymburku. Doha-
šování probíhalo až do odpoledních hodin. 
13. 4. 2008 – Zasahovali jsme u druhého požáru během
tří týdnů. Objektem se stala stodola u rodinného domu
pod Hůrou. Zasahovaly 4 hasičské sbory z Přerova n. L.,
Lysé n. L., Sadské a Numburku. Škoda byla odhadnuta na
250 000 Kč. Uchráněno bylo domácí zvířectvo, auto
i uskladněné uhlí. Nutno dodat, že u požáru jsme byli
opět první!
19. 3. 2008 – v Přerově proběhl svoz železného odpa-
du, který jsme zorganizovali a tímto chceme poděkovat
všem, co se na něm podíleli.
19. 4. 2008 – proběhlo námětové cvičení na dálkovou
dopravu vody v Kounicích. Vše proběhlo podle plánu.

Byla provedena údržba PPS 12 R – přívěsná přenosná
motorová stříkačka. Požární přívěs je určen k používání
u jednotek požární ochrany.

Fotografie z činnosti přerovských hasičů najdete zde::
www.hasici-prerovnl.snadno.eu
hasici-prerovnl.rajce.idnes.cz

• Daňové příjmy (v tis. Kč)
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1550
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné 

výdělečné činnosti 160
Daň z přijmů fyzických osob 

z kapitálových výnosů 95
Daň z příjmů právnických osob 2050
Daň z přidané hodnoty 3050
Poplatky ze znečišťování ovzduší 6
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 490
Poplatky ze psů 10
Poplatek za užívání veřejného prostranství 30
Poplatek z ubytovací kapacity 2
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 150

Novinky u hasičů

Rozpočet obce 2008 

Odvod z výtěžku provozování loterií 50
Správní poplatky 130
Daň z nemovitostí 700
Daňové příjmy celkem 8473

• Nedaňové příjmy
Pronájem zemědělských pozemků 68
Pitná voda 120
Pronájem rybníka 4
Základní škola – pronájem 92
Bytové hospodářství – pronájem 78
Nebytové hospodářství – pronájem 120
Příjem z pronájmu pozemku – věcné břemeno 10
Pronájem pozemků 13
Sběr a svoz komunálních odpadů 52
Platby od Ekokomu 10
Úroky z finančních operací 30
Nedaňové příjmy celkem 597

• Dotace 175

Příjmy celkem 9245

• Výdaje (v tis. Kč)
Provoz veřejné silniční dopravy 550
Pitná voda 640
Odvádění a čištění odpadních vod 607
Základní škola 2370
Knihovna 15
Kultura 25
Zachování a obnova kulturních památek 70
Ostatní záležitosti kultury 37
Ostatní tělovýchovná činnost 20
Využití volného času dětí 220
Ostatní zájmová činnost 9
Bytové hospodářství 20
Nebytové hospodářství 25
Veřejné osvětlení 180
Pohřebnictví 33
Územní plánování 150
Mikroregion Polabí 25
Územní rozvoj 725
Sběr a svoz komunálních odpadů 632
Péče o vzhled obce 149
Sociální péče 160
Hasiči 230
Obecní zastupitelstvo 770
Správa 1690
Pojištění 60
Výdaje celkem 9412

Příjmy obce 9245
Výdaje obce 9412
Rozdíl -167
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Daňové příjmy 7 742 000,00 8 510 551,00 8 500 003,76 
Nedaňové příjmy 611 000,00 771 726,00 768 091,07 
Kapitálové příjmy 43 200,00 43 200,00 
Přijaté transfery 307 661,00 2 470 201,00 2 470 201,00 
Příjmy celkem 8 660 661,00 11 795 678,00 11 781 495,83 

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkční požitky 1 500 000,00 1 540 000,00 1 538 810,19 
1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 350 000,00 160 000,00 157 433,38 
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 90 000,00 95 000,00 94 695,66 
111 Daně z příjmů fyzických osob 1 940 000,00 1 795 000,00 1 790 939,23 
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 750 000,00 1 955 000,00 1 953 071,26 
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 96 000,00 96 000,00 
112 Daně z příjmů právnických osob 1 750 000,00 2 051 000,00 2 049 071,26 
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 690 000,00 3 846 000,00 3 840 010,49 
1211 Daň z přidané hodnoty 2 770 000,00 2 960 000,00 2 958 451,27 
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 770 000,00 2 960 000,00 2 958 451,27 
122 Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 770 000,00 2 960 000,00 2 958 451,27 
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 000,00 3 300,00 3 300,00 
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,40 0,40 
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,60 0,60 
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 405 000,00 425 000,00 423 348,00 
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 410 000,00 428 301,00 426 649,00 
1341 Poplatek ze psů 6 000,00 10 300,00 10 270,00 
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00 39 000,00 38 798,00 
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 3 650,00 3 649,00 
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 100 000,00 177 800,00 177 774,00 
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 127 000,00 230 750,00 230 491,00 
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 40 000,00 130 000,00 128 975,00 
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 40 000,00 130 000,00 128 975,00 
1361 Správní poplatky 105 000,00 150 200,00 150 140,00 
136 Správní poplatky 105 000,00 150 200,00 150 140,00 
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 682 000,00 939 251,00 936 255,00 
1511 Daň z nemovitostí 600 000,00 765 300,00 765 287,00 
151 Daně z majetku 600 000,00 765 300,00 765 287,00 
15 Majetkové daně 600 000,00 765 300,00 765 287,00 
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 7 742 000,00 8 510 551,00 8 500 003,76 
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170 000,00 261 400,00 261 291,20 
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené za účelem prodeje) 1 890,00 1 890,00 
211 Příjmy z vlastní činnosti 170 000,00 263 290,00 263 181,20 
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 96 000,00 90 371,00 90 319,00 
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 320 000,00 330 500,00 327 124,80 
213 Příjmy z pronájmu majetku 416 000,00 420 871,00 417 443,80 
2141 Příjmy z úroků (část) 25 000,00 56 400,00 56 310,90 
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 505,00 1 502,67 
214 Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku 25 000,00 57 905,00 57 813,57 
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků org. s příj. vzt. 611 000,00 742 066,00 738 438,57 
2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 20 000,00 
2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 9 660,00 9 652,50 
232 Ostatní nedaňové příjmy 29 660,00 29 652,50 
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy 29 660,00 29 652,50 
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 611 000,00 771 726,00 768 091,07 
3122 Přijaté příspěvky na poř dlouhodobého majetku 43 200,00 43 200,00 
312 Ostatní kapitálové příjmy 43 200,00 43 200,00 
31 Příjmy z prod. dlouhodobého majetku a ostatních kapitálových příjmů 43 200,00 43 200,00 
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 43 200,00 43 200,00 
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 8 353 000,00 9 325 477,00 9 311 294,83 
4112 Neinvestiční přijmy ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dot. vztahu 187 661,00 187 661,00 187 661,00 
4116 Ostatní neinvestiční přijmy ze státního rozpočtu 120 000,00 221 233,00 221 233,00 
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 307 661,00 408 894,00 408 894,00 
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 6 840,00 6 840,00 
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz. úrovně 6 840,00 6 840,00 
4134 Převody z rozpočtových účtů 1 800 000,00 1 800 000,00 
413 Převody z vlastních fondů 1 800 000,00 1 800 000,00 
41 Neinvestiční přijaté transfery 307 661,00 2 215 734,00 2 215 734,00 
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 254 467,00 254 467,00 
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 254 467,00 254 467,00 
42 Investiční přijaté transfery 254 467,00 254 467,00 
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 307 661,00 2 470 201,00 2 470 201,00 
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 8 660 661,00 11 795 678,00 11 781 495,83 

Závěrečný účet obce za rok 2007
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Běžné výdaje 7 384 000,00 8 826 180,60 8 778 304,71 
Kapitálové výdaje 1 096 000,00 719 370,00 718 997,00 
Výdaje celkem 8 480 000,00 9 545 550,60 9 497 301,71 

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 674 000,00 493 313,00 493 313,00 
501 Platy 674 000,00 493 313,00 493 313,00 
5021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 60 335,00 60 335,00 
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 548 000,00 512 442,00 512 442,00 
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 6 220,00 6 220,00 
502 Ostatní platby za provedenou práci 564 000,00 578 997,00 578 997,00 
5031 Povinné pojištění na sociální zabezp. a přísp. na st. pol. zaměstnan. 412 000,00 338 570,00 335 349,00 
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 160 000,00 133 431,00 132 013,00 
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 866,00 866,00 
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 572 000,00 472 867,00 468 228,00 
50 Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojistné 1 810 000,00 1 545 177,00 1 540 538,00 
5134 Prádlo, oděv a obuv 35 530,00 35 522,00 
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13 000,00 12 265,00 12 143,10 
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 000,00 116 200,00 116 176,40 
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 4 900,00 4 900,00 
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 74 000,00 135 426,00 135 291,60 
513 Nákup materiálu 197 000,00 304 321,00 304 033,10 
5151 Studená voda 316 000,00 444 700,00 444 694,00 
5153 Plyn 71 000,00 126 980,00 126 633,83 
5154 Elektrická energie 201 000,00 205 415,00 205 355,50 
5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 19 100,00 19 047,00 
515 Nákup vody, paliv a energie 595 000,00 796 195,00 795 730,33 
5161 Služby pošt 4 000,00 6 646,00 6 641,00 
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 32 000,00 26 500,00 26 432,68 
5163 Služby peněžních ústavů 85 000,00 66 110,00 66 044,00 
5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 2 740,00 2 730,00 
5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 23 130,00 23 062,50 
5169 Nákup ostatních služeb 1 104 000,00 1 368 042,00 1 332 797,90 
516 Nákup služeb 1 270 000,00 1 494 168,00 1 458 708,08 
5171 Opravy a udržování 951 000,00 199 451,00 199 377,60 
5172 Programové vybavení 1 070,00 1 070,00 
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 000,00 12 085,00 12 081,00 
5175 Pohoštění 8 000,00 7 225,00 7 174,50 
517 Ostatní nákupy 971 000,00 219 831,00 219 703,10 
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 000,00 3 000,00 
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 205 000,00 205 000,00 198 120,00 
5194 Věcné dary 4 000,00 7 100,00 7 083,50 
519 Výdaje související s neinv. náklady, příspěvky, náhrady a věcné dary 209 000,00 215 100,00 208 203,50 
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 242 000,00 3 029 615,00 2 986 378,11 
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 160 000,00 157 650,00 157 650,00 
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 39 000,00 72 138,60 72 138,60 
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 199 000,00 229 788,60 229 788,60 
52 Neinvestiční transfery podným subjektům a neziskovým organizacím 199 000,00 229 788,60 229 788,60 
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 25 000,00 21 020,00 21 020,00 
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 25 000,00 21 020,00 21 020,00 
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 095 000,00 2 095 000,00 2 095 000,00 
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 095 000,00 2 095 000,00 2 095 000,00 
5349 Ostatní převody vlastním fondům 1 800 000,00 1 800 000,00 
534 Převody vlastním fondům 1 800 000,00 1 800 000,00 
5361 Nákup kolků 800,00 800,00 
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 104 587,00 104 587,00 
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 193,00 193,00 
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 105 580,00 105 580,00 
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 2 120 000,00 4 021 600,00 4 021 600,00 
5410 Sociální dávky 13 000,00 
541 Sociální dávky 13 000,00 
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 13 000,00 
5 Běžné výdaje (třída 5) 7 384 000,00 8 826 180,60 8 778 304,71 
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 178 500,00 178 500,00 
611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 178 500,00 178 500,00 
6121 Budovy, haly a stavby 620 000,00 5 000,00 5 000,00 
6122 Stroje, přístroje a zařízení 476 000,00 475 870,00 475 497,00 
6123 Dopravní prostředky 60 000,00 60 000,00 
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 096 000,00 540 870,00 540 497,00 
61 Investiční nákupy a související výdaje 1 096 000,00 719 370,00 718 997,00 
6 Kapitálové výdaje (součet za třídu 6) 1 096 000,00 719 370,00 718 997,00 
Výdaje celkem (třída 5+6) 8 480 000,00 9 545 550,60 9 497 301,71 

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 180 661,00 2 250 127,40 2 284 194,12 
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Do Brandýsa 
– na koni, na kole, 

na lodi!

Soubor DYKYTA 
jubilující 
– 20 let

Má-li se ve stručnosti definovat „rodinné zlato“ města
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pak je to bezpochyby
jeho historie a poloha, která Vám umožní být z Prahy za
čtvrt hodiny na kole, koni, u vody, na golfovém greenu
nebo na jednom z desítek tenisových kurtů. Město navíc
v současnosti připravuje ve spolupráci s okolními obcemi
projekt Labské cyklostezky propojující po levém břehu
město s Lázněmi Toušení a na druhé straně s Kostelcem
nad Labem. K řece byste se měli od příštího roku dostat
i na nově projektovaném dvou a půl kilometrovém okru-
hu pro kolečkové bruslaře. Po něm se na kole nebo koleč-
kových bruslích dostanete od řeky Labe do lesoparku
Houštka, kde na Vás bude čekat v květnu obnovený letní
amfiteátr s pravidelnými venkovními koncerty. Letos
v květnu zde proběhne například dobročinný festival
Hopsa hejsa do Brandejsa anebo v září v rámci svatovác-
lavských oslav koncert skupiny Kryštof. Kdo má rád koně,
může v přilehlém areálu Hluchov zažít některý z atraktiv-
ních parkurových závodů. A jelikož řeka Labe je již vlastně
od samého vzniku souměstí Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav „středobodem“ města, máme zájem obnovit
i turistickou lodní dopravu v úseku mezi Mělníkem, Bran-
dýsem nad Labem a Nymburkem. V současnosti je zpra-
cována studie, na základě které se povedou s ostatními
možnými partnery včetně Středočeského kraje jednání,
jak sdružit finanční prostředky na nákup lodě a vybudo-
vání vhodných přístavišť. Nedaleká Proboštská jezera
u Staré Boleslavi se po dotěžení zvětší na dvojnásobek
své plochy, což do budoucna umožní pohyb malých pla-
chetnic i kotvení kajutových lodí. A tak věřme, že kromě
církevní tradice Staré Boleslavi i habsburské tradice Bran-
dýsa nad Labem, to bude právě turistická a rekreační at-
raktivita města, která dotvoří novou renesanci souměstí. 

Miroslav Šnaiberk, 
místostarosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi  

„Já mám dykytou sukni vyšitou…“ – tahle písnička zazně-
la před 20 lety na prvním vystoupení letošního jubilan-
ta – souboru písní a tanců DYKYTA z Přerova nad Labem. 
To byli dva blázni, kteří se na podzim roku 1986 přistě-
hovali i s malým Pepíčkem do Přerova nad Labem. Měli
hodně práce a starostí, ale to jim nestačilo. Chtěli si hrát,
zpívat a tancovat, jak byli už dávno zvyklí. Ale ne jen tak
sami doma, považte, oni to chtěli dělat veřejně! K tomu
ale potřebovali SOUBOR. Kdo by to byl řekl, co to dá prá-
ce v Čechách, v Polabí – konzervatoři Evropy – sehnat pár
nadšených muzikantů a tanečníků? Ale podařilo se a po
mnoha nácvicích došlo i na první vystoupení nového
souboru písní a tanců – Dykyty. 
Jak šel čas, přibývalo koncertů, dokonce později zahranič-
ních zájezdů, byla léta tučná úspěchy i hubenější, někteří
členové vytrvali až dodnes, jiní odešli a další zase začali
s nadšením hrát, zpívat i tančit, přibyli noví členové – děti
souboráků - a zase třeba odešli za jinými svými sny, jak
už to tak život nepřebrané nosí. Uskutečnili jsme několik
ročníků folklórního festivalu Polabský kolovrat, pomohli
s obnovou krásného tanečního sálu U Kotápišů a rádi se
dodnes zúčastňujeme kulturního života v Přerově nad La-
bem. Mladí Přerováci, zkuste přijít mezi nás, i když je to
tancování a muzika někdy velká dřina, ale jindy zase vel-
ká legrace. Poslední výroční koncert za účasti Students-
kého orchestru Bez fraku a současných i bývalých Dyky-
ťáků byl toho výmluvným dokladem. Jen domácí diváci
by se neměli nechat v počtu zahanbit těmi přespolními. 
A tak si do dalších 20 let přejeme hodně Vaší přízně, kte-
rá nám dodá vědomí, že neděláme svou věc zbytečně, že
máme a máte z krásné muziky, zpívání a tancování všich-
ni radost a že se tu budeme, když Pán Bůh dá, s Vámi se
všemi scházet ještě hodně a hodně dlouho.

Karla Sluková, 
Dykyta

Dykyta dvacetiletá... (Fotografie: Josef Gregárek)Běh pohádkovým lesem... (Fotografie: Josef Gregárek)
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Rizika pálení odpadů
Domácí kotelny přispívají stále více k riziku vzniku rakovi-
ny a srdečních či dýchacích onemocnění. Na venkově je
mnohdy čistota ovzduší v topné sezoně stejná nebo i hor-
ší než v průmyslových oblastech. Domácí kamna, krby
a kotle nelze vybavit drahou technologií pro dokonalé
hoření a čištění spalin, a tak záleží na každém z nás, kolik
jedů vypustíme do vzduchu.

Čím škodí pálení odpadů?
Při pálení odpadů vzniká mnoho jedovatých látek. Jen
namátkou: Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné,
ale poškozují také hormonální a imunitní systém a ovliv-
ňují nervovou soustavu. V místnostech, kde se topí odpa-
dy, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace. V důsledku
nedokonalého spalování vznikají rizikové polycyklické
aromatické uhlovodíky (PAH). Formaldehyd je rakovinot-
vorný a spolu s aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou
dráždí oči a plíce. Benzen je látka rakovinotvorná. Styren
je karcinogenní, jeho vlivem dochází při vysokých hladi-
nách k poškození očí a sliznice, dlouhodobé působení
ovlivňuje nervový systém a je příčinou bolestí hlavy, úna-
vy, slabosti a deprese. A v neposlední řadě – při spalová-
ní vzniká také zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy.

Koho pálením odpadů nejvíce poškodíte?
Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na
jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší
osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním one-
mocněním. Mějme k nim ohled. Věcí, které do Vašeho
kotle nepatří, je mnoho. Zaměřme se na ty, které se tam
ocitají nejčastěji:
• plasty – pálením PVC vzniká velké množství dioxinů.
Pálením polystyrenu (PS) vzniká mj. jedovatý styren. Spa-
lováním polypropylenu (PP), polyetylenu (PE) či PET láh-
ví podporujete vznik polyaromatických uhlovodíků. 
• staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo
natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo – jeho pále-
ním vyprodukujete asi 50–500 krát více dioxinů než při
topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhod-
nější prodat do bazaru nebo odvézt do sběrného dvora) 
• zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí – tyto materiály lze
kompostovat, případně třídit, jinak patří do směsného
odpadu (zbytky jídla) a do kontejneru na odpad z obe-
cní/městské zeleně.
• celobarevné letáky, noviny a časopisy – při jejich spa-
lování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev,
které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopi-
sy patří do tříděného sběru – do kontejnerů na papír. Po-
kud Vás letáky obtěžují a nechcete je, stačí na schránku
umístit nálepku, kterou vyjádříte svůj nesouhlas s vhazo-
váním reklamy. Distributoři to pod rizikem sankce musí
respektovat.
• tetrapak (nápojové krabice) – jde o šestivrstvý obal
z papíru, hliníku a plastu. Jeho spalováním se mohou
uvolňovat chlororganické látky a těžké kovy. V mnoha
obcí se již třídí do určených kontejnerů. 

• nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) –
spálením je nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují,
se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr ne-
bezpečného odpadu zajišťuje každá obec.
• pneumatiky – jejich spalováním vznikají polyaromatic-
ké uhlovodíky a další jedovaté látky.

Co říkají zákony k pálení odpadu?
Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázá-
no. Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fy-
zické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému
stanoveného obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele
systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých možnos-
tí i třídění komunálního odpadu. Podle zákona o ovzduší
(č. 86/2002 Sb.) jsou fyzické osoby povinny jako palivo
pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čis-
té dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo
předepsané výrobcem. Obec může podmínky spalování
zpřísnit vlastní vyhláškou. Může například zakázat spalo-
vání listí a trávy.

Chcete-li nám i sobě pomoci, můžete se inspirovat ná-
sledujícími radami. Sami Vás jistě přijdete na další.
1. Nejlépe je odpad nevytvářet, myslete na to již při ná-
kupu. Omezte spotřebu zboží na jedno použití a ujistěte
se, že to, co kupujete, lze opravit, znovu naplnit či jinak
využít. 
2.  Snižujte množství odpadu. Darujte nepotřebné ošace-
ní, hračky či nábytek příbuzným, přátelům či charitativ-
ním organizacím. Knihy a časopisy dejte do antikvariátu,
ale můžete je zkusit nabídnout i domovům důchodců,
obecním knihovnám a dalším institucím. Je lepší věci
spravit než vyhodit. 
3. Máte-li zahradu, kompostujte biologické odpady. Zís-
káte tak živiny pro půdu, snížíte množství odpadu a s ním
spojené poplatky za jeho likvidaci. Ušetříte i tím, že si ne-
budete muset kupovat zemina v zahradnictví pro svou
zahradu. Do kompostu dávejte i rostlinný odpad z kuchy-
ně. Doplní ho o výživné látky. 
4.  Snažte se odpad třídit – základem je třídění papíru,
skla a plastů, a to již přímo u Vás doma. Třídit můžete
i kovy, hliník a textil. Zjistěte si ve Sběrných surovinách
v místě Vašeho bydliště, které vytříděné odpady vykupu-
jí. Není-li centrální sběr tří základních komodit ve Vaší
obci, zkuste se s obcí domluvit, aby se do třídění pustila.
5.  Používejte do kamen pouze schválené palivo. Pálíte-li
dřevo, dbejte na to, aby bylo pořádně vyschlé. S jeho vlh-
kostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Určitě jste
již slyšeli o dehtování kamen. Dřevo dostatečně vyschne
přes dvě zimy. Nespalujte chemicky ošetřené ani průmys-
lové dřevo. 
6.  Popel z kamen, pokud jste pálili něco jiného než čisté
suché dřevo, může obsahovat poměrně hodně toxických
látek. Proto ho nepoužívejte na zahradě.

Zdroj: www.hnutiduha.cz



Přerovský zpravodaj 2_200818

Letos už po devatenácté začíná sezóna v Polabském národopisném muzeu tradiční výstavou „Jaro na vsi“. V souvislosti
s mimořádně časnými velikonočními svátky byl skanzen otevřen už od 15. března. Díky příznivému počasí se podařilo
stihnout všechny technické, instalační a úklidové práce v celém areálu muzea včas a vcelku dobrá návštěvnost byla pra-
covníkům muzea odměnou. Ve všech sedmi chalupách si návštěvníci skanzenu mohli opět připomenout všelijaké jarní
zvyky a obyčeje a různé scénky z lidového života, vážící se k jaru – od maškar, přes vynášení smrtky, velikonoční koledo-
vání až k májům a svatojánskému čarování. Ve velkém sále a přísálí bednárny pokračovala letošní jarní výstava ukázkami
starých kraslic z muzejních sbírek i kraslicemi novodobými, zdobenými tradičními i současnými originálními technikami.
Také letos přerovské děti z keramického kroužku při ZŠ obohatily výstavu originálními ukázkami jarních dekorací a kraslic.

Jako každoročně začátkem května nahrazují postupně jarní výstavu sezónní úpravy expozic a sezónní výstavy. Ještě
před 8. květnem nahradila všechny kraslice nová, poměrně rozsáhlá výstava v chodbě u staré školy a v přísálí. Jednu její
část budou tvořit „Evropské skanzeny. (Ze soukromých cest J. Hrabětové)“, představené v mnoha obrázcích, literatuře
a propagačních materiálech. Druhá část bude věnována skanzenům v Čechách a na Moravě. Vedle 8 největších skanzenů
tu budou připomenuty i archeoskanzeny, technické památky, lidové chalupy upravené jako muzea a památníky i objekty
pro nejrůznější aktivity v co nejúplnějším přehledu a pro srovnání se skanzenem přerovským.
Po několika letech zmizí z výstavního sálu materiálově bohatá výstava o vesnických řemeslech a živnostech s trhem a sta-
rou hospodou a nahradí ji neméně atraktivní výstava o vesnických svatbách v minulosti. Její součástí budou ukázky sva-
tebních šatů z různých dob i výbava nevěst z první poloviny 19. a první poloviny 20. století.

Pro letošní letní sezónu připravuje polabský skanzen několik novinek. Kromě zmíněných výstav se připravuje pro prá-
vě dokončený špýchar, přenesený na začátku roku z Všejan na Mladoboleslavsku, nová expozice dávno zaniklého domá-
cího textilnictví. V jedné komoře špýcharu budou vystaveny předměty, které se používaly do začátku 19. století, kdy se ješ-
tě ve zdejším kraji pěstoval len (než ho nahradilo výnosnější obilnářství) k podomáckému jeho pracování, k tkaní látek
a k provaznictví. V bývalé dílně ve dvoře u myslivny jsou už připraveny nejrůznější předměty, stroje a zařízení k instalaci
staré truhlářské, kolářské a bednářské dílny, kde po technických úpravách mohou být předváděny také ukázky těchto tra-
dičních výrob. V plánu je i úprava dvory u myslivny, zejména obnovení starého původní dláždění, aby tu vznikl prostor
pro různé aktivity a také pro bezbariérový přístup do dolní části muzea. Ve výhledu pro další sezóny je pak stavba kovár-
ny z Jíkve, zvoničky a nakonec ještě přenesení jednoho velkého roubeného statku. Všechny stavební akce nerozlučně pro-
vází výsadba zeleně a úprava zahrádek včetně nového zákoutí s altánkem v sousedství nově opravené myslivny.

Co nového ve skanzenu 
Jana Hrabětová

S gumáky do rezervace Po vzoru minulých let jsme pro vás opět na jaro připravili malou
terénní exkurzi. Snažíme se vás při nich seznámit s přírodními zajímavostmi v regionu
a ukázat hodnoty, o nichž mnohdy jen tušíme.
Při severozápadní části města se nachází národní přírodní rezervace Hrabanovská černa-
va. Přestože je nejstarší rezervací v našem obvodu (byla vyhlášena v roce 1933) a vede ko-
lem ní naučná stezka mezi města Lysá n. L. a Čelákovice, málo kdo z nás se do ní podíval.
Pravda ovšem je, že v tomto území se musíme chovat a pohybovat s nejvyšší ukázněností.
Ale pro tentokrát uděláme výjimku a spolu s naším průvodcem Lukášem Němečkem, se
podíváme do říše slatina a mokřadů (pokud si jméno průvodce spojujete s výstavou foto-
grafií vzácných rostlin, která byla k vidění před cca 5 lety v archivu, pak máte dobrou pa-
měť). Zahájení exkurze jsme naplánovali na neděli 1. června 2008 v 15 hodin u Černých
vrat. Doporučujeme vzít vodě odolnou obuv! V případě nepříznivého počasí se o akci
rozhodne na místě srazu.

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Lysé nad Labem Stanislav Svoboda

Fotografie: Tom
áš G

regárek
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Projektový den Den
Země

Den Země se slaví každý rok 22. dubna na celém světě. Je
to svátek naší planety, která jako jediná ze všech planet
sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živo-
čichů i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu,
kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být,
prostor, ve kterém žijeme a mnoho dalšího.

Proto si naši žáci druhého stupně připravili projektový
den, ve kterém nám představili 4 živly: voda, země, oheň
a vzduch. Každá skupina představila živel po svém, a to
ve třech žánrech: oslavná báseň, pohybová skladba a dra-
matická próza. Zatímco skupina Země si vypůjčila námět
hry z historie, konkrétně o Galileovi, skupina Vzduch vy-
myslela pohádku úplně sama – o vichřici, která zabila
dítě. Voda předvedla hodinu chemie, kde se žáci dozvě-
děli něco o vodě. Velmi zajímavý byl jejich tanec. Báseň
skupiny Oheň byla zároveň také scénářem hry a poukáza-
li na dnešní zkaženou mládež, jak si udělala v blízkosti
stohu ohýnek a stoh začal hořet. Ještě, že měli tak šikovné
a pohotové hasiče. Celé představení nám uváděla skupi-
na s názvem Život. Na představení se přišla podívat také
naše mateřská škola, děti z prvního stupně a také někteří
občané naší obce. Představení se všem moc líbilo.

Život: Marie Zachariášová, Jakub Nol, Veronika Novotná,
Michaela Novotná Dominik Hájek;
Země: Martin Homola, Emilie Pišingerová, Matěj Šenkýř,
Pavel Neuhausel, Jan Čepička, Dominik Boček, Martin Ba-
lík, Jana Špitálská;
Vzduch: Marta Kotápišová, Kamila Bartáková, Pavel Vese-
lý, Alexandr Brych, Jiří Thiele, Martina Jírová, Marek Cabr-
noch, Tomáš Šenkýř;
Voda: Denisa Prášilová, Jana Baková, Jakub Kučera, Mar-
tin Hofhanzl, Jan Kodeš, Martin Pačes, Jiří Linhart, Martin
Kec;
Oheň: Daniel Kolenský, Lukáš Koutský, Jakub Svašek, Jiří
Strigač, Pavel Kukla, Adéla Mullerová, Vendula Zachari-
ášová, Bára Živnůstková.

Básně, které si skupiny připravily:

Vzduch
Jednoho dne narodil se ten náš milý vzdoušek.
Bez něho by na světě bylo jen pár soušek.
Vánek, vítr, uragán, k životu byl nabádán.
Rostliny se začaly rozvíjet, dusík začaly přebíjet.
Život na Zemi začal vzkvétat, ptáci zkoušeli létat.
Vítr, který fouká po Zemi, venku býti chce se mi.
Fouká, fouká celý den, zdá se mi o něm krásný sen.

Život a příroda
V krajině líbezné pozoruji zvláštní svět.
Svět jemuž se s obdivem snažím rozumět.
Chvílemi vše jasné zdá se mi.
A občas vidím, že ráj není jen v nebesích, ale i na Zemi.
Na loukách rozkvetlých pozoruji motýly,
jak křídla svá skládají, ale jen na chvíli.
Tu zase luční koníci do dálky skákají,
snad z pouhé radosti, kterou netají.
Za potokem, tam v lesní roklině,
sasanky kvetou tam pod skálou v bažině.
Pro tento svět stojí za to žít
a s láskou upřímnou ty krásy objevit.

Oheň
Plamen rudý, dřevo praská.
Buřty tmavý, to to mlaská.
Jeden kluk si zapaluje,
druhý ho v tom podporuje.
Hoděj cígo do slámy.
V hasičárně zvoní mobil,
Stará babka volá mi:
,,Někdo si tam zatopil!“
,,Hoří! hoří!“ vříská babka.
Jožka si promítá v hlavě,
že to budou velká jatka.
Místo činu hledá v mapě,
hasič přijde, kropí to.
Zakopne však, bolí to.
Omráčený hasič vstává,
jako pes na fenu hárá.
A tu klukům zrudla tvář,
jeden z nich je žhář.
Hasič vyndá kropítko,
slabé je jak chrastítko.
Druhý hasič pomáhá,
hadice už povadá.
Voda stříká z oblohy i hadice,
načepovat by se dalo i do varné konvice.
Začíná hustě kapat,
hasič žháře začal tahat.
Za nohy i za ruce,
kluk je máčen v kapuce.
Všechno konec dobrý má,
stoh pomalu zhasíná.
Policie ve služebním voze,
jeden z nich má šrouby v noze.
Policie chytá žháře,
zapisují je do adresáře.
Se jménem a adresou,
odpovědnost nenesou.
Zavřou jejich rodiče,
účetní a topiče.

Běh pohádkovým lesem
Ve středu 30. dubna 2008 se konal v našem nádherném lužním lese „Běh pohádkovým lesem“. Děti byly velice šikovné
a nebojácné a určitě se dozvěděly něco nového od pohádkových bytostí, které měly připravené otázky a lesní zkoušky. Na
děti, které dorazily do cíle, čekalo malé překvapení. Poděkování patří našim sponzorům: obecnímu úřadu, manželům Ho-
rejcovým a také všem kteří nám přispěli na dobrovolném vstupném. Dále děkujeme všem, kdo nám pomohli akci usku-
tečnit a udělat radost dětem. Pokud by jste rádi viděli fotografie z této akce, máte možnosti nahlédnou na webové strán-
ky obce (www.prerovnl.cz). Maminky dětem
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Světla a stíny naší obce
Bydlím ve vesnici jménem Přerov nad Labem.
V Přerově máme velikou školu, kam se chodí vzdělávat
skoro všechny děti z vesnice. Je dobré, že nemusíme ně-
kam daleko dojíždět. Přerov má také velký krásný zámek,
který je bohužel zavřený. Kdyby byl otevřený, jistě by naší
vesnici přinesl více turistů a tudíž více peněz. Máme tu
také skanzen, který ukazuje, jak lidé žili v pradávných do-
bách se starými stroji. Ve skanzenu se dá také koupit ně-
jaký ten suvenýr na památku.
Vedle skanzenu je stánek, kde se dají koupit zajímevé věci
za malou cenu. Je dobré, že v Přerově máme samoobslu-
hu, že nemusíme dojíždět do Lysé nebo Čelákovic. 
A na konec tu máme dvě hospody a dvě restaurace, kde
se dá dobře najíst.
Zubař v Přerově, kam chodí hodně lidí, je dobrý, ale je
dost pomalý. Hodně mě mrzí, že turisté nebo lidi, co tu
bydlí, dělají ve vesnici nepořádek a také, že tu máme
špatné cesty a silnice, dost to po nich drncá, jak v autě,
tak i třeba na kole a kolečkových bruslích a koloběžkách.
Také tu byl pivovar, ale když shořel, nebyly finance na
jeho opravu.

Pavel Kukla, 8. třída

Návrhy na územní plán
V hodině zeměpisu jsme dostali možnost vymyslet nějaké
návrhy do územního plánu obce, o kterém jsme se do-
zvěděli z Přerovského zpravodaje.
Paní ředitelka nám okopírovala stávající návrh územního
plánu a my jsme do něj navrhli a dokreslili to, co bychom
v Přerově chtěli mít. Například bychom chtěli zlepšit kva-
litu pozemních komunikací,vybudovat víceúčelové hřiště.
Také bychom si přáli více zeleně, cyklistické stezky, více
laviček, klubovnu, skate park, bazén a diskotéku. 
Nejvíce nás zaujal nápad víceúčelového hřiště, který, jak
jsme se dozvěděli, lze v Přerově uskutečnit.

žáci 9. třídy

Pojď se mnou také …na Hasičský kroužek, vede to Luděk
Jirouš. Je to každý pátek, začíná to v 16 hodin, končí v 18
hodin a odehrává se v hasičárně. Učíme se vázat všelijaké
uzle a rozbalovat hadice. Někdy nám podpálí hromadu
větví a my to pomalu hasíme, píšeme kroniku, jezdíme
i na závody a když máme dobrý čas, tak vyhrajeme cenu.
Jezdíme i na kolech a běháme, abychom si posílili svaly.
Daniel Jirouš, 3. třída (zpracovala Marie Zachariášová)

Redakce R o s n i č k a
časopis žáků Základní školy v Přerově nad Labem – www.redakcerosnicka.estranky.cz

Fotografie: Tom
áš G
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Učitelský sbor 
Základní školy a mateřské školy 
Přerov nad Labem Vás zve na

MÁJOVOU ZÁBAVU,

která se koná 24. května 2008 od 20.00 hodin
v tanečním sále U Kotápišů. K tanci a poslechu 

zahraje hudební skupina Pavouk a spol. 
s repertoárem různých žánrů folk – country – rock 

a především písničky na přání. 
V předtančení vystoupí žáci 1. stupně.

Vstupné 70 Kč. Je připravena bohatá tombola!


