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Masopustní průvod
prošel 26. ledna 2008
Přerovem. Slunečné, 
ale chladné počasí, 
vylákalo do ulic naší
obce několik desítek 
pestrobarevných masek,
které letos procházely 
v opačném směru – 
z Nového Přerova do 
Starého. Všem, kteří 
sedmihodinový pochod
přežili bez nastuzení 
a kocoviny, gratulujeme.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitel-
stva Přerova n. L. pro volební období 2006
až 2010 konaného dne 12. 12. 2007 od
19.00 hod. ve školní jídelně základní školy.

Přítomni: p. Červák, pí Gregárková, pí Ko-
dešová, p. Vašát, pí Jarešová, p. Baumruk
Omluven: p. Kolenský

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
98. volbu návrhové komise a ověřovatelů
zápisu – p. Vašát, pí Gregárková
99. podání žádosti o dotaci z Programu ob-
novy venkova v roce 2008 na akci Oprava
dešťové kanalizace
100. vyhlášení inventur k 31. 12. 2007. In-
ventarizaci majetku obce provede komise ve
složení: předseda – L. Kodešová, členové –
P. Baumruk, I. Gregárková
101. rozpočtové opatření č. 5 – zvýšení vý-
dajů v kapitole Požární ochrana o částku
30 000 Kč na výměnu převodovky v hasič-
ském autě (cisterna)

102. rozpočtové opatření č. 6 – zvýšení příj-
mů o 254 467 Kč – přijetí investiční dotace
ze SFŽP ČR – jedná se o doplatek dotace na
akci Odbahnění rybníka
103. rozpočtové opatření č. 7 – závěrečné
104. provizorní rozpočet na rok 2008 do
schválení definitivního rozpočtu
105. stočné na 2008 ve výši 30 Kč/m3 odve-
dené splaškové vody, rozdíl do kalkulované
ceny 33,16 Kč dotuje obec
106. OZV číslo 3/2007 o stanovení systému
shromažďování odpadů
107. OZV číslo 4/2007 o místním poplatku
za provoz systému sběru, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
108. výši poplatků pro uzavírání smluv na
svoz odpadů od 1. 1. 2008
109. výši poplatků pro osoby nezpoplatně-
né podle OZV č. 4/2007
110. vystoupení ze Svazu měst a obcí ČR

• bere na vědomí a souhlasí:
111. s informací o plnění úkolů z minulého
zasedání zastupitelstva obce

112. s informací o dílčím přezkoumání hos-
podaření obce
113. s informací o obcí podaných žádostech
o dotace pro rok 2008
114. s informací o současném stavu práce
na projektu vodovodu
115. s informací o současném stavu práce
na územním plánu obce
116. s informací o provedené kontrole do-
držování povinností stanovených předpisy
o požární ochraně 
117. s informací o programu schůze starostů
mikroregionu dne 6. 12. 2007

• ukládá:
•• starostovi:
118. uplatnit reklamaci opravy cesty k pla-
vební komoře
119. vyvolat jednání s p. Čečilem a objednat
opravu komunikace k Bomberu a úseků ko-
munikace Na Pískách do 22. 12. 2007
120. objednat u Závlah s. r. o. bagr pro od-
vodnění komunikace

Zápis z jednání zastupitelstva 

Aktuální zpráva k výstavbě vodovodu od starosty obce: 28. 1. 2008 bylo mailem doručeno ze stavebního úřadu 
v Lysé nad Labem rozhodnutí o umístění stavby Skupinový vodovod. Rozhodnutí nabude právní moci 

nejdříve 15 dnů po zveřejnění, pokud se některý z účastníků neodvolá. 

Navržené termíny veřejných jednání zastupitelstva obce v roce 2008. 
Schůze se konají v jídelně základní školy. 12. března, 23. dubna, 25. června, 24. září, 10. prosince (změna vyhrazena)

Vánoční koncert s Voxem Nymburgensis a Dykytou V sobotu 15. 12. 2007 se v sále U Kotápišů v uskutečnil tradiční vá-
noční koncert souboru Dykyta, tentokrát za účasti výborného a oblíbeného smíšeného pěveckého sboru Vox Nymbur-
gensis. Návštěvníci tohoto koncertu mohli v příjemném prostředí svátečně vyzdobeného sálu alespoň na chvíli zapome-
nout na předvánoční shon, vychutnat si adventní atmosféru a rozjímat při poslechu pastorel, koled a vánoční mše sklada-
tele Zdeňka Lukáše a okusit něco z připravovaných vánočních dobrot. Celý koncert nastudoval a řídil Jan Mikušek, jako
sólistka se představila všem známá a stále lepší sopranistka Silvie Vašátová. Jen škoda, že místa v sále byla zaplněna více
přespolními návštěvníky než Přerováky, ač pozvánky a plakáty byly zveřejněny všemi dostupnými médii a způsoby. Pořa-
datelé se na Vás budou těšit při dalších pořadech v následujícím roce, volných židlí zbylo ještě dost. Soubor písní a tanců
Dykyta nabízel k prodeji DVD záznam výročního jarního koncertu, o který byl velký zájem. Prodej těchto záznamů bude
pokračovat i na dalších akcích souboru a na adrese Přerov nad Labem 391. (Fotografie Josef Gregárek)
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Změna v zastupitelstvu
V prosinci 2007 odstoupila z funkce zastupitelky Lenka Kodešová, na její místo
nastoupila náhradnice z volební strany KDU-ČSL Miroslava Trbušková.

Statistika počtu občanů k 31. 12. 2007 (II. pololetí)
Počet narozených dětí: 6; počet zemřelých občanů: 8; počet přihlášených obča-
nů k trvalému pobytu: 14; počet občanů odhlášených z trvalého pobytu: 11;
počet obyvatel k 31. 7. 2007: 1030 (+1 proti 30. 6. 2007).

Pozvánka na myslivecký ples 
Na ukončení lovecké sezony pro proběhne dne 2. 2. 2008 v sálu U Kotápišů
Myslivecký ples, na který bychom chtěli pozvat občany. Bude zde bohatá zvěři-
nová tombola (bažanti, zaječí, kachní, jedno prase divoké a jedna srna). Během
plesu proběhne dražba 2 ks spárkaté zvěře. Příznivce myslivosti a dobré zábavy
zve Myslivecké sdružení a Honební společenstvo Přerov n. L. Vstupné 100 Kč. 

Jaro v přerovském skanzenu
Velikonoční výstava v přerovském skanzenu Jaro na vsi vypukne 15. března
2008 (otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin – mimořádně otevřeno
o Velikonočním pondělí 24. 3., a mimořádně zavřeno v úterý 25. 3. 2008). Bude
jako již tradičně prezentována v celém areálu skanzenu.

Poškozený zámecký potok
Několik lidí upozornilo komisi pro životní prostředí na nešetrné vyčištění zá-
meckého potoka. Obecní úřad s touto aktivitou na pozemku Českého rozhlasu
nemá nic společného. OÚ poslal upozornění s fotodokumentací na poškození
koryta potoka na zámecké zahradě odboru životního prostředí v Lysé.

Pošta nebude zrušena; chcete pracovat na poště?
Přerovem se začala šířit fáma, že bude zrušena místní pošta. Pravda je, že Česká
pošta uvažuje o zrušení sobotního provozu a o prodloužení otevírací doby v ně-
který den v týdnu. Česká pošta shání pro Přerov nové zaměstnance.

Mikulášská zábava Po netrpělivém očekávání a volání: „Mikuláši, čerte, anděle“ se ozval cinkot řetězů. Otevřely se dve-
ře a do sálu U Kotápišů plného dětí vstoupil Mikuláš, tři hrůzostrašní  čerti a krásný anděl. Mnoho dětí se rychle uchýlilo
do náručí svých rodičů. Mikuláš s andělem rozdával sladkosti. Některé z vystrašených dětí jim řekly básničku či zazpívaly
pisníčku. Čerti budili hrůzu! V pytli však nakonec nikoho neodnesli. Podvečer byl zakončen diskotékou proloženou soutě-
žemi.  (Fotografie Josef Gregárek)

Krátké zprávy
Únor 2008
• 2. 2.  Myslivecký bál
• (viz krátké zprávy)
• 23. 2.  Maškarní bál 
• Taneční sál U Kotápišů, 
• pořádá: TJ Sokol Přerov n. L.

Březen 2008
• 8. 3.  Maškarní bál pro děti 
• Taneční sál U Kotápišů, 
• pořádají Maminky dětem.

Duben 2008
• 30. 4.  Běh pohádkovým lesem, • 
• pořádají Maminky dětem.

Červen 2008
• 1. 6.  Dětský den 
• 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 
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Informace 
Obecního úřadu 

1. Odvoz popelnic v roce 2008 – nálepky na nádoby
Svozové nálepky na popelnice budou vydávány ve stře-
du 27. února a 5. března 2008 během úředních hodin
(8.00–11.30, 13.00–17.00) a o sobotách 1. a 8. března
2008 mezi 8.00–12.00. Kdo nebude mít po 10. březnu
na popelnici nalepenou známku pro rok 2008, tomu Re-
mondis popelnici nevyveze.
Výměna poškozených popelnic vždy po předchozí doho-
dě v uvedených sobotách od 12.15 do 12.45 před dět-
ským zdravotním střediskem vedle hasičské zbrojnice.

2. Pokud chcete dostávat pravidelné zprávy z Obecního
úřadu elektronickou poštou, zašlete prosím žádost na
adresu dana.matejckova@prerovnl.cz. 

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

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

Přímé telefonní číslo na starostu Přerova nad Labem Luď-
ka Červáka je 724 22 48 32.

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

Pondělí 15.00–18.00

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

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

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

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

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

Pondělí 7.00–12.30 17.30–18.30*
Středa 7.30–12.30
Čtvrtek 13.30–15.30
Pátek 8.00–11.30

* pouze sudý týden

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

Pondělí 8.00–15.00
Úterý 8.00–15.30
Středa 8.00–15.00
Čtvrtek 8.00–14.00
Pátek                     –

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

Pondělí 17.00–22.00
Úterý 17.00–22.00
Středa 17.00–22.00
Čtvrtek 17.00–22.00
Pátek 17.00–22.00
Sobota, neděle, svátek 8.00–22.00

Neposkytují návštěvní službu.

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

6. Důležitá telefonní čísla

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

• Poruchy elektřina (ČEZ Distribuce) 840 850 860
• Poruchy plyn (Středočeská plynáren.) 737 200 889
• Odvoz směsného i tříděného odpadu 

(Remondis) 325 551 448
• Splašková kanalizace a čistička 

odpadních vod Přerov nad Labem 723 912 325
723 912 370

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

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

• Sdružení dobrovolných hasičů Přerov nad Labem
602 460 750 (Tomáš Vodička)
607 956 081 (Luboš Svoboda)

• Policie Nymburk 325 508 111
• Policie Lysá nad Labem 325 565 022

Zdravotnické služby
• Nemocnice Nymburk 325 512 601–7
• Poliklinika Nymburk 325 551 271
• Zdravotní středisko Přerov nad Labem 325 565 283
• Zubní ordinace Přerov nad Labem 325 565 178

Fotografie: Tom
áš G

regárek
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V tomto zpravodaji Vám předkládáme pracovní hypotézu
možného dalšího rozvoje Vaší obce. Tato pracovní hypo-
téza má sloužit především jako podklad pro Vaše vlastní
přemýšlení o tom, co by se podle Vás mohlo ve Vaší obci
odehrát v následujících zhruba dvaceti až třiceti letech.

Pracovní hypotézu připravil tým, který připravuje
územní plán pro Vaši obec; ve středu 13. února v 18.00
v sále U Kotápišů Vám tým tuto pracovní hypotézu před-
staví s komentářem a zároveň bude možné diskutovat
o dalších možnostech rozvoje správního území obce.

Územní plán by měl být – jak již bylo řečeno v prv-
ní informaci o územním plánu – průmětem co nejširší
shody o společné budoucnosti v obci. Proto je důležité
– především na počátku jeho přípravy – dostatečně pro-
brat všechny možnosti, šance i hrozby, kterým může Vaše
obec v následujících letech čelit.

Na základě výsledků diskuse v obci zformuluje zastu-
pitelstvo návrh zadání územního plánu obce; tento ná-
vrh zadání projde veřejnoprávním projednáním (kdy se
k němu budou moci vyjádřit dotčené orgány státní sprá-
vy, správci sítí, občané i další subjekty, které mají své záj-
my ve správním území obce) a stane se základním pod-
kladem pro návrh územního plánu obce.

Návrh územního plánu obce bude projednán a závě-
ry z tohoto projednání se stanou podkladem pro vypra-
cování výsledného – upraveného – návrhu územního
plánu obce. Tento upravený návrh územního plánu bude
znovu veřejnoprávně projednán a po tomto projednání
se stane závazným dokumentem, určujícím pravidla dal-
šího rozvoje celého správního území Vaší obce.

Nyní tedy k pracovní hypotéze možného rozvoje Vaší
obce v následujících letech (čísla v textu znamenají odka-
zy k obrázku – schematu, znázorňujícímu potenciální roz-
vojové lokality Vaší obce.

Stávající poměrně stabilizovaná struktura obce nabí-
zí sice jisté možnosti výstavby rodinných domů, ale další
výraznější zahušťování zastavěného území obce není již
příliš žádoucí. Uvnitř současné zástavby je nutno spíše
zlepšovat kvalitu veřejného prostoru – ulic, náměstí, par-
ků – s jasným cílem zvýšit kvalitu obytného standardu
stávajících částí obce. Rehabilitaci (a zároveň citelné do-
pravní zklidnění) si zaslouží především historické jádro
obce – veřejné prostory a zástavba kolem nich, to zna-
mená návesní prostor před radnicí, zástavba okolo ryb-
níka a jedinečný areál zámku a zámeckého parku; dále
pak bezprostřední okolí hlavní průjezdní komunikace
a především veřejné prostory v přímé vazbě na tuto ko-
munikaci.

Pracovní hypotéza – podklad pro zadání předpokládá
jednak doplnění stávajících proluk v zastavěné struktuře
obce [1] a jednak pokračování již započaté výstavby /
parcelace [2]. V obou těchto případech lze předpokládat
výstavbu nových zhruba 15 rodinných domů.

Podklad pro zadání vymezuje pro další výstavbu ro-
dinných domů tři větší, soustředěnější lokality, navazující
přirozeně na stávající strukturu obce.

Při stávajícím jižním okraji zástavby se jedná o vypl-
nění relativně velké proluky – doplnění stávající struktu-
ry a uliční sítě a další rozvoj zástavby jižním směrem [3];
jednalo by se o zhruba 40 rodinných domů.

Ve vazbě na stávající zástavbu na severovýchodním
okraji obce je navržena lokalita pro výstavbu zhruba 15
rodinných domů [4] – i ve vazbě na podobné záměry
v navazujícím správním území obce Semice.

Třetí lokalita pro výstavbu rodinných domů [5] je vy-
mezena při severním okraji stávající struktury obce, v po-
měrně výhodné poloze z hlediska odkanalizování celé lo-
kality (blízkost ČOV); jedná se prakticky o jediné území
západně, resp. severně od stávající struktury obce, kde je
možno uvažovat o další výstavbě – zbývající část tohoto
území leží uvnitř hranice stoleté vody (Q 100). Bylo by
zde možno předpokládat výstavbu zhruba 30 rodinných
domů.

Další větší lokalitou, navrženou pro výstavbu rodin-
ných domů, je lokalita [6] navazující na dnes probíhající,
případně započatou novou výstavbu, ve vazbě na střed
obce. Základním předpokladem rozvoje této lokality je
zajištění nového dopravního napojení [15] tohoto úze-
mí tak, aby nebylo dále zatěžováno nadměrně průjezdní
dopravou stávající obytné území ve středu obce. V této
lokalitě by se jednalo o výstavbu zhruba 10 nových rodin-
ných domů, spíše na větších pozemcích; lze předpoklá-
dat, že by tato lokalita sloužila spíše jako výhledová rezer-
va, která by se začala rozvíjet až po využití předcháze-
jících tří lokalit [3, 4, 5].

V případě nové výstavby rodinných domů by bylo
vhodné navázat na historicky se vyvíjející strukturu zá-
stavby obce a vyvarovat se schematického parcelování
a vymezování nové uliční sítě; zároveň by bylo žádoucí
– zejména v případě lokalit 4, 5 a 6 – aby se jednalo o spí-
še rozlehlejší parcely. Rovněž je nutno zvýšenou pozor-
nost věnovat kvalitě veřejného prostoru, včetně koncepce
veřejné zeleně.

Kromě další výstavby rodinných domů předpokládá
podklad pro zadání i výstavbu bytových domů, byť spíše
v omezeném rozsahu. Jako nejvhodnější se jeví lokalita
[7] ve vazbě na stávající bytový dům jižně od školního
areálu; zde by bylo možno postavit zhruba 40 nových
bytů.

Další lokalita pro výstavbu bytového domu [9] dopl-
ňuje dnes neukončenou zástavbu jednoho z významných
veřejných prostorů; v rámci výstavby zhruba 10 nových
bytů v této lokalitě by bylo žádoucí i zvýšit rozhodujícím
způsobem standard veřejného prostoru v bezprostřední
blízkosti nového bytového domu.

Zcela specifickým druhem bydlení, které by rovněž
mělo najít své místo v nové výstavbě obce, je dům pro
seniory (dům s pečovatelskou službou). Jako vhodná lo-
kalita se pro něj jeví nezastavěné území západně  od škol-
ního areálu [8]. Tato lokalita spojuje přednosti bydlení
na okraji obce s těsným kontaktem s přírodním prostře-
dím, s přednostmi bydlení v dobrém kontaktu se středem
obce. Součástí tohoto záměru by mohlo být i vybudování

Druhá informace o územním plánu Přerova
Ivan Plicka
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víceúčelového sálu, který by sloužil i potřebám celé obce
i školy.

Součástí již zmiňované rehabilitace celého území
zámku a zámeckého parku může být i výstavba nového
víceúčelového hřiště [10]. Pro další rozvoj sportovních
ploch je dále navržena lokalita, rozšiřující stávající fotba-
lový areál [13].

Lze předpokládat, že zemědělské hospodaření a s ním
související podnikatelské aktivity se budou i nadále v obci
rozvíjet. Poměrně rozlehlé areály zemědělského hospo-
daření a s ním spojené výroby jsou dnes vhodně umís-
těny v okrajové poloze; předkládaný podklad pro zadání
potvrzuje jejich umístění s tím, že předpokládá jejich dal-
ší rozvoj [11, 12]. Jako podmínku dalšího rozvoje v tom-
to území vidí ale návrh rekonstrukci / zkvalitnění stávající
obslužné komunikace, která by skutečně plnohodnot-
ně napojila stávající i nové zemědělské výrobní areály
na silnici, vedoucí z obce jižním směrem (silnice III/2724)
a zajišťující její napojení směrem k dálnici D11 (přes silni-
ci II/611); tato (staro)nová komunikace by mohla zůstat
případně i účelovou komunikací, rozhodně by ale měla
odvést veškerou dopravní obsluhu zemědělských výrob-
ních areálu mimo střed obce.

Jednoznačné odvedení dopravní zátěže, spojené s do-
pravní obsluhou zemědělských výrobních areálu, ze stře-
du obce by umožnilo změnit i dosti významně dopravní
režim v návesním prostoru před radnicí a v území na něj
bezprostředně navazujícím: celé toto území by se mohlo
stát neprůjezdnou oblastí, vyhrazenou pro pěší, s povo-
leným vjezdem pouze pro obyvatele a případně návštěv-
níky tohoto území. Tento zásah by – spolu s již zmíně-
nou rehabilitací zámeckého areálu – jednoznačně zvýšil
obytný standard významných veřejných prostorů v sa-
mém středu obce, včetně polohy kostela a dalších veřej-
ných budov na tyto prostory navazující.

V rámci již zmiňované rehabilitace středu obce vyme-
zuje návrh i možnou lokalitu pro vybudování odstavné-
ho parkoviště pro autobusy [14], dopravující do obce ná-
vštěvníky místního skanzenu.

Součástí nového územního plánu by měl být rovněž
návrh rehabilitace – obnovy původní cestní sítě. To by
umožnilo jednak vyloučit zemědělskou dopravu téměř,
nebo zcela ze zastavěného obytného území obce, a jed-
nak by to zcela zásadním způsobem napomohlo k vytvo-
ření sítě turistických cest – pro pěší i cyklistickou turistiku.

Z hlediska možných kapacit tato pracovní hypotéza
– podklad pro diskusi o zadání územního plánu obce
– předkládá možnost výstavby zhruba 125 rodinných
domů a 50 bytů, což představuje (v návrhovém horizon-
tu územního plánu, tedy horizontu cca 2030) přírůstek
(i s ohledem na přírůstky / úbytky obyvatel v současně
zastavěném území) asi 400 až 500 obyvatel.

ÚP – názor občana
Petr Baumruk

V únoru se uskuteční první veřejné projednání návrhu
územního plánu naší obce. Proč bychom se měli o něj za-
jímat? Já osobně půjdu s několika náměty, které určitě
trápí ostatní spoluobčany.

Jako celé řadě „novopřerováků“ se mi nelíbí postavení
této části obce. Připadá mi jako „přívěšek“ k Starému Pře-
rovu. Kromě ulice Na Pískách je to jen řada domů okolo
úzké komunikace, chybí chodníky, stezka pro cyklisty.
Kdyby se rozšířil o obytnou zónu „V Koláčku“, přibylo by
obyvatel v klidné lokalitě, podnikatelé by jistě zareagova-
li zřízením obchodu.

Na druhé straně při vstupu od Obory chybí u úzké ko-
munikace rovněž chodník a cyklostezka.

Přitom je to důležitá spojnice k dopravní obslužnosti
směrem do Prahy a Poděbrad. Nejen pro cesty za prací,
zábavou, ale i pro turisty.

Řešením situace ve středu obce se zabývá již zveřejně-
ná studie. Přesto si nemohu odpustit poukázat na nut-
nost odklonit těžkou nákladní dopravu, zemědělskou
techniku z komunikace okolo kostela přes Městečko smě-
rem ke Školkám Montano. Právě Městečko by mělo být
centrem obce.

V neposlední řadě bych apeloval, abychom nějakým
způsobem pomohli obnovení dalšího přirozeného centra
obce – okolí pivovaru. Samotný objekt pivovaru je cenný
a i když je to soukromý majetek, obec se podílela v minu-
losti jeho využíváním na jeho současném stavu. Hostinec,
sál, byty v obci velmi chybí. 

Nový Přerov má centrum „Na Plácku“. Pomohlo by
mu odklonění dopravy. Vím, že dvojitá zatáčka je jediná
překážka, která brání některým řidičům v dosahování ješ-
tě větších rychlostí na rovince směrem ke středu obce.
Napřímení komunikace za zahradu pana Jungra by ale
pomohlo této části obce.

Přijdu na veřejné projednávání a doufám nebudu
sám, kdo myslí na budoucnost naší obce.

Těšíme se na Vaše názory na setkání 
ve středu 13. února v 18.00

v sále U Kotápišů. 
Za zpracovatelský tým Ivan Plicka.

Fotografie Petr Vilgus
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Představujeme: 
Předseda finančního 

výboru Vít Vašát
Rozmlouval Petr Vilgus

Jméno: Ing. Vít Vašát (51 let)
Stav: ženatý, dvě děti

Pět věcí, které Vít Vašát považuje za nejdůležitější
(z dotazníku v předvolebním Zpravodaji):
• Věcnost, výhodnost pro obec, transparentní postup,
slušné jednání, informovanost občanů.

Jak dlouho žijete v Přerově nad Labem?
V Přerově nad Labem žiji již 25 let. Pocházím z Opavska.
Pocházím ze zemědělské rodiny, od mládí jsem poznával
velice tvrdou práci v zemědělství. 
Studoval jsem na zemědělské škole v Opavě a na Vyso-
ké škole zemědělské v Brně. Tam jsem se ke konci školy
seznámil s manželkou, v té době měla po maturitě a šla
studovat vysokou školu do Prahy. První dva roky jsme žili
na svobodárně Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského Sedlec–Líbeznice. V roce 1983 jsme
se přestěhovali do Přerova.

Jak se Vám líbí v naší obci?
V Přerově se mi velice líbí. Protože pocházím z neúrodné
vrchoviny otevřené severnímu proudění, kdy na „Martina
napadlo 50 cm sněhu, který vydržel do Josefa“, vždy jsem
obdivoval rovinatou krajinu s množstvím řek, tůní a luž-
ních lesů. Můžu říct, že takové nádherné lužní lesy, jaké
jsou u nás v Přerově, nikde jinde v republice neuvidíte.
Navíc obec je blízko hlavního města se všemi úřady, ins-
titucemi a mezinárodním letištěm. 
Přerov v současné době neohrožuje žádné znečištění
ovzduší, kontaminace spodních vod nebo nebezpečí po-
vodní. Žádný takový handicap Přerov nemá. 

Jste předsedou finančního výboru zastupitelstva – co
to vlastně znamená?
Finanční výbor má tři členy – pan Ing. Ivan Zajíček, pan
Jakub Jaksch a já. Finanční výbor sestavuje roční rozpočet
obce a dává jej ke schválení zastupitelstvu. Dbá na účel-
nost vynakládaných prostředků a navrhuje operativní
opatření. Naším cílem je ušetřit co nejvíce peněz pro
spolufinancování velmi výhodných dotovaných investic.

Podobně jako paní místostarostka Gregárková, také vy
vykonáváte svou funkci „při zaměstnání“. Je náročné
skloubit každodenní povinnosti v ÚKZÚZ s prací pro
obec?
Práce pro obec je velice vyčerpávající a skloubit ji se za-
městnáním není snadné. Nevím, jak dlouho budu scho-
pen vydržet toto tempo. Když však něčeho chcete dosáh-

nout, musíte tím tématem žít. V tom mám velký příklad
v práci naší paní místostarostky. 

Je pro Vás práce v zastupitelstvu výzvou nebo rutinou?
Není to ani výzva, ani rutina. Je to odpovědnost k velké-
mu množství občanů, kteří mě dali svůj hlas ve volbách.

Co cítíte jako svůj dosavadní největší úspěch v komu-
nální politice?
Předsedu finančního výboru zastupitelstva dělám dlouhá
léta a naším největším úspěchem (společně s mým před-
chůdcem Jardou Urbanem) jsou zdravé a fungující finan-
ce obce. Není to úspěch nás dvou, ale všech třech staro-
stů a všech moudrých zastupitelů. 
Řeknu vám jednu historku: za starostování pana Janou-
cha přišel na obecní úřad ředitel velké stavební firmy,
který se dověděl, že jsme podali žádost o dotaci na stav-
bu kanalizace a čistírny odpadních vod. Jednoduše nám
řekl: „Tady mi to podepište, zařídím Vám dotaci i realiza-
ci stavby.“ 
Kdo by takto jednoduché a snadné stavění nechtěl? Za-
stupitelstvo tehdy nabídku odmítlo především díky panu
Novákovi st. A víte, jak dopadly obce, které na to přistou-
pily? V polovině stavby byly vyčerpány prostředky, firma
zanikla, na obcích zůstaly závazky, následně byly nuceny
k prodeji obecního majetku a skončilo to velkou ostudou. 
Myslím si, že v té době nás pokoušel sám ďábel. Od té
doby vím, že v komunální politice neexistují levná řešení.
Každý přešlap se za čas krutě vrátí.

Patříte k hlasitým podporovatelům výstavby vodovodu
v obci. Proč je to tak důležité, když většina lidí má vodu
ve studních?
Výstavba vodovodu je nezbytnou investicí číslo jedna.
Uvedu nejméně pět důvodů:
1. Samospráva má povinnost zabezpečit občanům pit-
nou vodu, přičemž 99 % občanů ji nyní nemá.
2. Pokud nebude v budově základní školy zabezpečena
pitná voda do 31. 8. 2008, podle sdělení hygienické služ-
by bude škola uzavřena.
3. Bez vody bude problém se zapojením nově budované-
ho zdravotního střediska.
4. Úpravna vody pro obecní úřad, zdravotní středisko, zá-
kladní a mateřskou školu + školní kuchyň představuje in-
vestici 2 miliony korun.
5. Až po vybudování vodovodu v celé obci je už možno
začít s budováním chodníků a celkovou úpravou obce. 
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Je to krok pro zkvalitnění života občanů. Na zastávky se
dají získat dotace. Když si to pan Baumruk vezme za svůj
úkol, jsem pro.

V Přerově panuje mezi zemědělci nešvar, že se zabah-
něnými traktory vjíždějí na veřejné komunikace, které
tak znečišťují. Jak lze tento problém řešit?
Zákon o provozu na pozemních komunikacích hovoří jas-
ně – silnici je po znečištění třeba uvést do původního
stavu, jinak přijde pokuta. Problém je v tom, že žádný ři-
dič traktoru v kabině lopatu nemá, takže nepočítá s tímto
úkonem. Myslím si, že tam chybí práce jejich nadříze-
ných a dopravní policie. Zpracovatel územního plánu
navrhuje v okolí naši obce zřídit systém polních cest tak,
aby traktor nemusel vjet na veřejnou komunikaci. 

Přerov dlouhodobě doplácí ze svého rozpočtu milio-
nové částky na provoz poloprázdné ZŠ. Jak tento pro-
blém řešit?
To je skutečně velký problém Přerova. Není to otázka eko-
nomická, ale i politická. Dá se to zabezpečit v součinnos-
ti dvou faktorů, dostatkem lidí a důvěry.
Obec zabezpečí podmínky pro rozvoj bydlení dle územ-
ního plánu. Obec odkoupí pozemky od majitelů, vybu-
duje komunikace a sítě, rozparceluje a prodá novým zá-
jemcům. Dohodne se s nimi na trvalém pobytu. Taková
praxe je běžná třeba v Německu. V Přerově je také hodně
neobydlených starých domů, které slouží k rekreaci. Tyto
domy jsou ve velice špatném stavu, ale ceny těchto ob-
jektů jsou na úrovni novostaveb. Nabídka nových parcel
vycházejících z územního plánu tyto staré objekty zlevní.
Dá se uvažovat u neobydlených (rekreačních) domů také
o progresivní zvýšení daně z nemovitosti.
Druhým faktorem je otázka důvěry. I když se dítě v Přero-
vě narodí, navštěvuje třeba mateřskou školu, není záru-
ka, že absolvuje místní ZŠ. Je to stejné jako když chcete
uložit v bance velkou sumu peněz. Budete určitě vybírat
z několika možností a vyberete dle vlastního uvážení tu
nejlepší banku. U školní docházky je to obdobné. Rodiče
v 6 letech přivedou své ratolesti, to nejdražší co mají,
a chtějí pro ně nejlepší výuku a výchovu. A tady přichází
nabídka školy se svými personálními, výukovými, zájmo-
vými, společenskými, technickými... možnostmi. Teď při-
chází moment, zda je nabídka pro rodiče dostačující.
Tady už je práce školy, jak zlepšit vlastní výuku a mimo-
školní činnost, aby získala více žáků. Ministerstvo školství
nabízí v operačním programu Vzdělání pro konkurence-
schopnost dotace do těchto oblastí: zvyšování kvality ve
vzdělání, implementace školních vzdělávacích progra-
mů, zlepšení organizačních forem výuky, metodická výu-
ka cizích jazyků. Ty školy, které využijí této obrovské sumy
2 miliard eur zvednou svoji úroveň a tím získají i více dětí.

Ovšem dětí je dlouhodobě v Přerově velmi málo...
Schválením územního plánu bude možno realizovat by-
tovou výstavbu v podobě rodinných domů „řadovek
a bytovek“. Problém je však v tom, jak donutíte nového
obyvatele Přerova, aby se stal občanem Přerova – tj. aby
zde měl trvalý pobyt? Celý systém přerozdělování obec-
ních rozpočtů provádí Ministerstvo financí. Základním
a nejjednodušším kriteriem je počet trvale přihlášených
občanů v obci. Ti obyvatelé, kteří zde bydlí a nejsou trva-
le hlášeni do obecního rozpočtu nepřinášejí žádný pří-

V současné době je stavba vodovodu v územním řízení.
Věřím, že se nenajde člověk nebo instituce, který by chtěl
pro nás tak důležitou investici zastavit. 

Jaké další konkrétní věci byste rád prosadil během to-
hoto volebního období?
1. Mimo vodovodu je další důležitou investicí rekonstruk-
ce zdravotního střediska. Na konci roku 2007 jsme podali
žádost o stavební povolení. Nyní budeme připravovat
vlastní projekt k dotacím. Výzva k zasílání projektů bude
od 1. 3. 2008. Když to dobře dopadne, na konci léta mů-
žeme začít stavět. 
2. Zateplení fasády, výměna oken na budově ZŠ, MŠ
a OÚ. V současné době připravujeme energetický audit
budov a následně stavební projekt a stavební povole-
ní. Oprava střech se bude muset provádět bez dotací
nebo s malou dotací z fondu obnovy venkova.
3. V loňském roce jsme požádali o dotaci na opravu stá-
vající dešťové kanalizace. Jsem přesvědčen, že dotaci do-
staneme, i když nebude asi velká.
4. Obec požádala o dotaci na opravu a částečnou rekon-
strukci čističky odpadních vod. 

Připravuje se územní plán obce. Proč se k jeho tvorbě
přistoupilo?
Jsem přesvědčen, že minulé zastupitelstvo v tomto smě-
ru trochu zaspalo. Tradovala se informace, že je územ-
ní plán velice drahý, že na to obec nemá. V loňském roce
jsme však z několika uchazečů vybrali špičkovou projekč-
ní firmu za přiměřenou cenu. 
V současné době se připravují podklady k zadání projek-
tu. Nyní je důležité, aby se všichni občané seznámili
s tímto dokumentem. Obecní úřad v součinnosti s pro-
jekční firmou připravuje na únor „veřejné slyšení“. Územ-
ní plán se musí stát věcí všech občanů, ne jenom sou-
časného obecního zastupitelstva. 

Přerov je nedaleko Prahy. Kdyby dnes přišla developer-
ská firma s plánem na výstavbu velkoskladu nebo to-
várny na území Přerova, souhlasil byste s tuto investici?
Byl bych zásadně proti.

Na Přerovské hůře se chystá vyhlášení přírodní památ-
ky soustavy Natura 2000 a kulturní památky v prostoru
hradiště. Cítíte to jako problém pro rozvoj obce nebo
jako její ocenění?
Na konci loňského roku proběhlo jednání s Agenturou
pro ochranu přírody a krajiny a Národním památkovým
ústavem. Důležité je, aby ochrana hůry nenarušila vý-
stavbu vodovodu. Musím říct, že oceňuji zájem těchto in-
stitucí o zachování vzácné suchomilné flóry na svazích
a vykopávek v prostoru bývalého hradiště na vrcholové
planině. Dohodli jsme se, že práce na vodovodu budou
probíhat s velkou časovou rezervou za součinnosti obce
a zainteresovaných institucí, tak aby nedošlo ke škodám.
Musím ocenit přistup těchto odborníků, že dokážou tole-
rovat pro nás tak důležitou investici. Mám, ale obavy, aby
tyto informace nepřilákaly tzv. hledače pokladů. Myslím
si, že tito lidé tam mohou nadělat velké škody.

V souvislosti s přípravou územního plánu se opět začal
diskutovat návrh Petra Baumruka na zřízení nových
autobusových zastávek. Podpořil byste jej?
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jem, ale zatěžují (zdražují) služby pro občany, především
odvoz a likvidace tuhých domovních odpadů a čištění
odpadních vod.

Jak bude vypadat Přerov na konci volebního období?
Teď chcete od mě slyšet něco vzletného. Skutečně nevím,
zeptejte se za 3 roky.

Jaká je vaše vize Přerova za 10 nebo 20 let?
Malé obce to mají velice těžké. Přál bych si obec s lepší
úrovní rozpočtu. Úroveň rozpočtu všech měst a obcí včet-

ně Prahy je jen 12 % státního rozpočtu, 88 % obhospo-
dařují ministerstva a různé fondy. To je velice málo. Přál
bych nastávajícím starostům, když se rozhodnou pro vel-
kou investici, aby byla z našich přerovských ušetřených
peněz. Přál bych si naší obec dobře občansky vybavenou
se spoustou spokojených obyvatel.

Vážený pane Vašáte, děkuji Vám za rozhovor a přeji
Vám úspěch ve Vašich plánech do budoucna. 

Autobusové zastávky v Přerově nad Labem mi leží na srd-
ci. Jednak z toho důvodu, že s přibývajícím věkem a hor-
šícím se zdravotním stavem víc chápu starší spoluobčany,
kteří musí kamkoliv dojíždět, studenti musí jezdit do škol. 

Již jednou jsem popisoval vzdálenosti v naší obci.
V porovnání s jinými obcemi jsou vzdálenosti mezi za-
stávkami nesrovnatelně větší. Je to dáno tím, že Přerov
nad Labem je dlouhý téměř 3 km. 

V naší obci nastala nová situace v rozmístění obytných
zón, služeb. Kolik obyvatel nakupovalo „u Krejčíků“, kolik
rodin bydlelo v okolí pivovaru.

Přitom pokud se pamatuji, některé autobusy (snad do
Českého Brodu?), zastavovaly u pošty a u Kotápišů. Takže
nic nového pod sluncem. 

V současné době se připravuje zadání pro stanovení
územního plánu obce. Proto při jednání se zpracovate-
lem Ing. Plickou jsem požadoval do územního plánu pří-
mo stanovit zastávky autobusů. Jednak proto, aby byl ně-
jaký podklad pro jednání a jednak proto, že projektant
nejlépe zhodnotí vhodnost umístění. V tomto směru jsem
uspěl.

Územní plán se bude veřejně projednávat, takže všich-
ni občané se budou moci s návrhem seznámit a bylo by
potřeba podpořit i nové rozmístění zastávek v obci.

Jak jsem již uvedl, je potřeba, aby odborníci posoudili
vhodnost umístění zastávek, ale občané by měli trvat na
zastávce „U Kotápišů“, „U pivovaru“ a „U Klingorů“. Je
možné v případě, že by do naší školy dojížděli děti z ji-
ných obcí, stanovit pro ně například výstupní zastávku
přímo u školy.

Zastávka „U kostela“ není vhodně umístěná. Komuni-
kace není dostatečně široká a dochází tam k nebezpeč-
ným situacím. Měla by ji nahradit zastávka „U Kotápišů“.
Ta by přivedla návštěvníky Přerova do obce okolo restau-
race, muzea Moto-Velo, okolo hospody „Na růžku“ (kte-
rou čeká rekonstrukce), podle zámku ke kostelu a do
Skanzenu. Po prohlídce můžou pokračovat k restauraci
„U skanzenu“, cukrárně a na další autobusovou zastávku
„U pivovaru“, ze které se mohou vrátit domů.

Umístění zastávky přímo u pošty by nebylo vhodné. Je
tam výjezd od bytovky pod poštou, výjezd od obytné
zóny nad mlýnem a pod Hůrou. Nejpříznivěji se jeví
místo před bytovkou pod mlýnem kterou označuji jako
„U pivovaru“ 

Název zastávky není důležitý, není důležité ani bude-li
to zastávka stálá nebo na znamení, účelová (na výstup
u školy) nebo sezónní. Důležité je, aby již byla.

Nové autobusové zastávky 
v Přerově nad Labem a územní plán

Petr Baumruk

ERnet – restaurant na konci internetu

Za posledních několik měsíců se opět udělal kus práce, síť ERnet pronikla až do Bříství. Největší překážkou byla dálnice. Za
přispění několika členů z ERnetFree jsme zřídili v Bříství první přípojné místo, na které se místní noví členové hned připo-
jili. Nabízíme kvalitní připojení a vkládáme do toho srdce. Momentálně se usilovně pracuje na novém 80Mb spoji, který
nám na jaře zajistí ještě kvalitnejší a rychlejší spojení se světem. 

Pokud chcete rychlý a kvalitní internet a máte zájem podpořit dobrou věc, připojte se. ERnet je více než připojení do
internetu. ERnetFree je tu pro všechny dobré lidi.

Miroslav Kolenský ml., www.ernetfree.net
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Nejvýznamnější „Přerovák“ Ludvík Salvátor
Kdo byl nejvýznamnějším Přerovákem? Samozřejmě se
jedná o těžkou otázku – každý vidí významnost v něčem
jiném. Jedním z kandidátů na tento titul je někdejší maji-
tel přerovského zámku Ludvík Salvátor.

Ludvík Salvátor (narozen 4. 8. 1847 ve Florencii, zem-
řel 12. 10. 1915 v Brandýse nad Labem) byl rakouským ar-
civévodou, významným cestovatelem, etnografem, geo-
grafem a spisovatelem. V německy mluvících zemích (Ra-
kousko, Německo) a na Baleárských ostrovech se jedná
o mimořádně populárního příslušníka habsburského
rodu, jehož fandové se sdružují do řady spolků.

Ludvík byl ve své době uznávaným vědcem, za svou
práci získal celou řadu mezinárodních ocenění a byl čle-
nem významných evropských vědeckých společností. Byl
čestným členem císařské Akademie věd ve Vídni a rytí-
řem rakouského řádu zlatého rouna.

V polabském Přerově nad Labem založil po roce 1895
jedno z prvních etnografických muzeí v Evropě.

Původ a dějiny rodu
Ludvík Salvátor pocházel z pobočné větve habsbursko-
lotrinského rodu vládnoucího v Toskánském velkovévod-
ství mezi léty 1737 do 1859. Byl druhorozeným synem
velkovévody toskánského Leopolda II. z jeho druhého
manželství s Marií Antonií Neapolskou.

Po napoleonských válkách poslední vládnoucí toskán-
ský velkovévoda Leopold II. zakoupil v roce 1860 české
panství Brandýs nad Labem, které od roku 1870 až do své
smrti v roce 1915 spravoval Ludvík Salvátor.

Po vypuknutí první světové války musel Ludvík Salvá-
tor uposlechnout rozkazu císaře Františka Josefa I. a vrátit
se ze středomoří do vlasti. Se svou družinou, která se sklá-
dala z pestré směsice příslušníků různých národů, se
usídlil na zámku v Brandýsu nad Labem. Následkem vlh-
kého počasí se zhoršil jeho zdravotní stav a v zimě 1915
zemřel. Pohřben je ve Vídni.

Přestože po sobě Ludvík Salvátor zanechal řadu ne-
manželských dětí, neměl legitimního dědice. Brandýský
zámek a veškerý další majetek odkázal svému komorníko-
vi Antoniu Vivesovi. Protože však byla závěť uložena na
Mallorce, nemohla být vykonána a o svá práva se přihlá-
sili po Vivesově smrti až jeho dědici. Ani ti se však k ma-
jetku nedostali a brandýské panství získal v roce 1918 po-
slední rakouský císař Karel I. Po roce 1918 přešel majetek
habsburského rodu do majetku Československa.

Vzdělání a vědecká práce 
O přírodní vědy se Ludvík Salvátor zajímal od dětství. Byl
mimořádně jazykově nadaný, ke konci života hovořil ply-
ně 12 jazyky včetně latiny, katalánštiny, arabštiny a češti-
ny. 

Napsal přes 60 vědeckých knih, ve kterých publikoval
informace o přírodních poměrech, povětrnostních pod-
mínkách, floře, fauně, kultuře a obyvatelích řady zemí.

Na svém panství v polabském Přerově nad Labem za-
ložil po roce 1895 jedno z prvních etnografických muzeí
v Evropě. Při jeho budování se inspiroval Staročeskou
chalupou, která byla jednou z hlavních atrakcí pražské Ju-
bilejní zemské výstavy z roku 1891. Na tuto tradici navá-
zal roku 1967 skanzen Polabského muzea.

Cestovatelství
Ludvík Salvátor patřil k nejscestovalejším lidem své doby.
Nejčastějšími cíly jeho cest byly ostrovy ve Středozemním
a Jaderském moři, doplul také mj. do Severního moře, Již-
ní Ameriky a Austrálie. Většinu svých zámořských výprav
uskutečnil na vlastní parní jachtě Nixe, kterou sám kor-
midloval. Nejoblíbenějším místem jeho pobytu v posled-
ní třetině 19. století bylo město Palma na ostrově Menor-
ca. Na tomto ostrově vlastnil celkem 17 usedlostí.

V rámci plavby z výstavy v australském Melbourne
v roce 1883 arcivévoda obeplul zeměkouli. Stalo se to tak,
že počasí nedovolovalo přímou plavbu do Evropy a proto
zvolil východní cestu přes Tichý oceán a Ameriku.

Inspirace Julese Verna
Ludvík Salvátor byl známým francouzského spisovatele
Julese Verna. Ten na základě Ludvíkových životních příbě-
hů zpracoval literární postavu Matyáše Sandorfa – nové-
ho hraběte Monte Christa. (Petr Vilgus)

Staročeská chalupa 
na Jubilejní zemské 
výstavě v Praze 
v roce 1891 – 
inspirace pro Ludvíka 
Salvátora na založení 
přerovského muzea 
Polabí.

Přerovská hůra kulturní a přírodní památkou?
Ke konci loňského roku dorazily na obecní úřad informa-
ce o rozhodnutí vlády České republiky zařadit Přerovskou
hůru na seznam přírodních památek soustavy Evropsky
významných lokalit Natura 2000. Více podrobností přine-
seme v příštím zpravodaji, samostatně si je můžete vyhla-
det na www.natura2000.cz (číslo lokality Polabské hůry
je CZ0210713). 
Ministerstvo kultury společně s Národním památkovým
ústavem a Archeologickým ústavem AV ČR zahájily ve
stejné době projednávání vyhlášení ochrany starověkého
hradiště na vrcholu hůry. Více opět v příštím čísle PZ.
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Nová vyhláška 
o odpadech 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem se na svém veřejném zasedá-
ní konaném dne 12. 12. 2007 usnesením č. 106 usneslo vydat na zá-
kladě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o ob-
cích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1  Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje sys-
tém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů vznikajících na území obce Přerov nad
Labem, včetně nakládání se stavebním odpadem.1

Čl. 2  Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Za směsný komunální odpad se pro účely této vyhlášky považuje
odpad vzniklý po vytřídění jednotlivých odděleně tříděných složek
komunálního odpadu.
2) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob
tak, aby při manipulaci s nich nevypadával. 
3) Směsný komunální odpad ukládaný do sběrných nádob nesmí
být hutněn (např. sešlapováním), zaléván vodou nebo jinak mecha-
nicky nebo chemicky měněna jeho struktura.

Čl. 3  Sběrné nádoby na komunální odpad a jejich stanoviště
1) Sběrné nádoby na komunální odpad (dále jen „sběrné nádoby“)
jsou nádoby, v nichž jsou jednotlivé složky komunálního odpadu
shromažďovány do doby jejich svozu. Pro účely této vyhlášky sběr-
nými nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) zvláštní sběrné nádoby pro odděleně sbírané a tříděné druhy ko-
munálního odpadu,
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích
v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního od-
padu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby tr-
vale nebo přechodně umístěny za účelem svozu. Stanoviště sběr-
ných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který
jsou určeny.
4) Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích určených obcí tak, aby
byly dobře přístupné pro odkládání, shromažďování a odvoz odpa-
dů.

Čl. 4  Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) papír,
b) nápojové kartony,
c) sklo,
d) plast,
e) objemný odpad,
f) nebezpečné složky komunálního odpadu.
2) Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po stanove-
ném vytřídění dle odst. 1 a oddělení nebezpečných složek komunál-
ního odpadu.

Čl. 5 Shromažďování tříděného komunálního odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na obcí určených stanoviš-
tích:
a) před obecním úřadem, za prodejnou smíšeného zboží a Na Plác-
ku na ukládání skla, papíru a plastů
b) vedle garáží naproti č. p. 319 a v ulici u č. p. 264 na ukládání
plastů.
3) Zvláštní sběrné nádoby na tříděný komunální odpad jsou barev-
ně označeny:

a) pro papír modrou barvou,
b) na sklo bílou a zelenou barvou,
c) pro plasty včetně PET lahví žlutou barvou.
Mimo to jsou nádoby ještě označeny příslušnými nápisy.

Čl. 6 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných
odpadů vedeném v Katalogu odpadů2 a jakýkoliv jiný odpad vyka-
zující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze
č. 2 k zákonu o odpadech.
2) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajiš-
ťován min. dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k to-
muto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejněny na úřední
desce obecního úřadu, výlepových plochách a v místním tisku.

Čl. 7  Sběr a svoz objemného komunálního odpadu
1) Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke
svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. ko-
berce, nábytek).
2) Sběr a svoz objemného komunálního odpadu je zajišťován mini-
málně dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených pře-
chodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu-
to účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejněny na úřední des-
ce obecního úřadu, výlepových plochách a v místním tisku. 

Čl. 8  Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad
není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stano-
veným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné za úplatu objednat
kontejner u oprávněné osoby, která má smlouvu s obcí na svoz ko-
munálního odpadu, případně u jiné oprávněné osoby.

Čl. 9  Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této OZV se zrušuje Obecně závazná vyhláš-
ka obce Přerov nad Labem č. 1/2001 o stanovení systému nakládání
s komunálním a stavebním odpadem. 
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2008.

1 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebez-
pečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tran-
zitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu od-
padů (Katalog odpadů).
2 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebez-
pečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tran-
zitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu od-
padů (Katalog odpadů).

Nová vyhláška 
o místním poplatku 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schválilo na svém zasedání
konaném dne 12. 12. 2007 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84
odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a ust. § 14 odst.
2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů:

Oddíl I. Základní ustanovení
Čl. 1

Obec Přerov nad Labem vybírá místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“).
Správu poplatku za komunální odpad vykonává Obecní úřad Přerov
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nad Labem (dále jen „správce poplatku“) a při řízení ve věcech po-
platku za komunální odpad se postupuje podle zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2  Předmět poplatku
Poplatek za komunální odpad se vybírá za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů na území obce Přerov nad Labem, který byl stanoven
v obecně závazné vyhlášce obce Přerov nad Labem č. 3/2007 o sta-
novení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním od-
padem na území obce ze dne 12. 12. 2007.

Oddíl II.  Poplatek za komunální odpad
Čl. 3  Poplatník

Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může
být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo byto-
vý dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci
oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo slou-
žící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši od-
povídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 4  Oznamovací povinnost
1) Poplatník stanovený v čl. 3 písm. b) této vyhlášky je povinen
oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpoz-
ději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek
vznikla: příjmení, jméno, bydliště, datum narození, evidenční nebo
popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci,
není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem čís-
lo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
2) Poplatníci stanovení v čl. 3 této vyhlášky jsou povinni stejným
způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik své po-
platkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v dů-
sledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuál-
ní rekreaci.

Čl. 5  Sazba poplatku
Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) a b) této vyhláš-
ky činí 420 Kč za rok a je tvořena z částky 250 Kč za kalendářní rok
podle § 10b odst. 3 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů z částky 170 Kč za kalendářní rok podle § 10b odst.
3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb. v platném znění Rozúčtování ná-
kladů tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu
kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpo-
vídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalen-
dářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na
konci tohoto měsíce.

Čl. 6  Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy
poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce ka-
lendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby. Dojde-li k zániku po-
platkové povinnosti v průběhu kalendářního měsíce, platí se popla-
tek do posledního dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci,
v němž poplatková povinnost zanikla.

Čl. 7  Splatnost poplatku
Poplatek je splatný bez vyměření vždy do 30. 6. každého roku na
účet obce Přerov nad Labem. Vznikne-li poplatková povinnost bě-
hem roku po 30. 6., je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku po-
platkové povinnosti.

Oddíl III.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Čl. 8
Nebudou-li poplatky zaplaceny(odvedeny) včas nebo ve správné
výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas

nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (ne-
odvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo roz-
hodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku
uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37
a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

Čl. 9
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo
doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření
nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku,
v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen.
Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalen-
dářního roku, v němž poplatková povinnost vznikla.

Čl. 10
Správce poplatku je oprávněn pověřit kontrolou plnění povinností
vyplývajících z této vyhlášky zaměstnance obce zařazené do obecní-
ho úřadu. Zaměstnanec je povinen prokázat se při kontrole písem-
ným pověřením vydaným správcem poplatku.
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění
tvrdosti v jednotlivých případech poplatky nebo jejich příslušenství
zcela nebo z části prominout.

Čl. 11  Přechodné ustanovení
Ohlašovací (oznamovací) povinnost poplatníka – fyzické osoby, kte-
rá má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální re-
kreaci, nacházející se na území obce Přerov nad Labem, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, splněná v roce
2002 podle dosavadních právních předpisů obce se považuje za spl-
nění ohlašovací povinnosti podle této vyhlášky.

Čl. 12  Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.

Příloha č. 1 k OZV obce Přerov nad Labem č. 4/2007 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

• Celkové náklady na netříděný komunální odpad 
• za rok 2006: 494 282,90 Kč
• Počet obyvatel k 31. 12. 2006 1070
• Počet objektů určených k individuální rekreaci 
• k 31. 12. 2006 78
Celkem poplatníků 1148

Výpočet nákladů na jednoho poplatníka:
494 282,90 : 1 148 = 430,56 Kč
Poplatek dle § 10b odst. 3 písm. b) zák. č. 565/1990 Sb. v platném
znění maximálně 250 Kč/rok.

Poplatek pro osoby nezpoplatněné podle OZV č. 4/2007, kteří na
území obce Přerov nad Labem produkují odpad a chtějí se zapo-
jit do systému a shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálního odpadu na území obce Přerov
nad Labem od 1. 1. 2008

1. Počet sběrných nádob stanovuje obec tak, aby na každého obča-
na vycházel přibližně stejný objem odpadového prostoru.
Občané, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu a produkují
zvýšené množství odpadů, tj. 60 l a více na osobu za 14 dnů, si mo-
hou zakoupit pytle u firmy Remondis spol. s r.o. nebo si zažádat
o další popelnici s úhradou dle následné tabulky (sazby při počtu
osob a velikosti popelnice):
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Živý Betlém Na Boží hod vánoční se ve venkovních prostorách skanzenu Přerova nad Labem odehrál známý biblický pří-
běh o narození Ježíše Krista. Ti, kteří odpoledne nezůstali doma, ale přišli do skanzenu, měli možnost uvidět na vlastní
oči, co se vlastně před více než dvěma tisíci lety v Betlémě přihodilo. Do příběhu se zapojili žáci z místní základní školy a
studenti středních škol, kteří byli oděni do dobových kostýmů. Celý příběh byl proložen známými koledami v podání
smíšeného pěveckého sboru. Pro diváky a účinkující byl připraven horký čaj a svařené víno na zahřátí. Na závěr bych ráda
poděkovala účinkujícím a všem kdo pomohl s přípravou a průběhem tohoto představení. Poděkování patří též Polabské-
mu muzeu, které nám umožnilo využít krásné prostory skanzenu. Irena Gregárková  (Fotografie Tomáš Gregárek)

Počet osob Velikost popelnice Poplatek

1 110 l 420 Kč

1 2×110 l 1 120 Kč

1 240 l 1 120 Kč

2 110 l 840 Kč

2 2×110 l 1 120 Kč

2 240 l 1 120 Kč

2. nemovitosti a byty v bytových domech, kde není nikdo přihlášen
k trvalému bydlení – 420 Kč/rok.
3. občané, kteří v obci bydlí a nejsou zde přihlášeni k trvalému po-
bytu, se mohou zapojit do shora uvedeného systému sběru násle-
dovně:
a) jako občané, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu
420Kč/osoba/rok
b) zakoupením si pytlů s logem svozové firmy 
c) jednorázovou úhradou platných ročních nákladů na vyvážení po-
pelnice 110/120 l, případně 240 l

4. občané, kteří nemají v obci trvalý pobyt a kteří nemají v obci ro-
dinný dům ani nemovitost sloužící rekreaci (např. dosud nezkolau-
dovaný rodinný dům) si mohou zažádat o vydání sběrné nádoby
podle bodu 3 c).

Firma, která v obci zajišťuje odvoz TDO: Remondis, spol. s r.o., po-
bočka Poděbradova 1751, 289 22  Lysá n. L., tel. 325 551 448.    

Výše poplatků platná pro uzavírání smluv na svoz odpadů 
od 1. 1. 2008

Typ nádoby Výše poplatku

Popelnice 110 l/120 l 1 260,00 Kč

Popelnice 240 l 2 520,00 Kč

Popelnice 70 l 735,00 Kč

Kontejnery 660 l 6 930,00 Kč

Kontejnery 1 100 l 11 550,00 Kč

Nové webové stránky obce, soutěž Zlatý erb
28. 1. 2008 v 1.50 hod. byla spuštěna kompletně nová vícejazyčná webová prezentace naší obce (verze v češtině, sloven-
štině, angličtině, němčině a francouzštině). Byla kompletně překódovaná, byl zvolen nový design, zjednodušeno a zpřeh-
ledněno levé menu, nově bylo vytvořeno horní menu zaměřené zejména pro turisty jak z ČR, tak i ze světa. Touto cestou
bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se na práci podíleli. Webová prezentace Přerova nad Labem byla letos přihlášena
do soutěže o nejlepší internetovou stránku Zlatý erb. Podrobnosti jsou umístěny na adrese http://zlatyerb.obce.cz/. Vedle
odborných cen se uděluje i cena veřejnosti. Tímto Vás chci poprosit o vaše hlasy pro stránky NAŠÍ OBCE. (Jiří Kyliánek)
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Znáte své
sousedy?
Kolik ve srovnávaných obcích 
působí podnikatelských subjektů
(jednotlivců i firem) a kolik je zde
samostatně hospodařících rolníků? 

V tomto Zpravodaji srovnáváme 
sousední obce podle počtu 
veškerých podnikatelských subjektů
– tj. fyzických i právnických osob 
– které jsou na území obce 
registrovány. V závorce uvádíme 
počet samostatně hospodařících 
rolníků. 

Tyto informace najdete ve veřejné
databázi Českého statistického 
úřadu na http://www.czso.cz. 
Údaje pocházejí z 31. 12. 2006.

Přerov nad Labem:
podnikatelé 304 (rolníci 49) 

Nymburk: 3443 (22)

Čelákovice: 2367 (19)

Lysá nad Labem: 2131 (47)

Milovice: 1084 (15)

Sadská: 705 (8)

Mochov: 338 (1)

Nehvizdy: 332 (7)

Poříčany: 291 (2)

Kounice: 267 (3)

Semice: 247 (25)

Třebestovice: 167 (5)

Káraný: 150 (3)

Hradištko: 133 (5)

Vyšehořovice: 123 (1)

Chrást: 119 (8)

Ostrá: 109 (14)

Stará Lysá: 101 (17)

Stratov: 93 (1)

Bříství: 76 (9)

Vykáň: 75 (0)

Velenka: 54 (10)

Starý Vestec: 53 (5)

(Zpracoval: Petr Vilgus)Čtveřice reflexních značek byla na podzim loňského roku umístěna na silnici
vedoucí okolo základní školy. Příkazové značky zde omezují nejvyšší povole-
nou rychlost na 30 km/h a upozorňují na pohyb dětí.

SOS bojuje proti diskriminaci
Projekt Co je a není diskriminace
Sdružení obrany spotřebitelů se společně s občanským sdružením Iuridicum
Remedium (IuRe) zapojilo do projektu Co je a není diskriminace. Důvodem
vzniku tohoto projektu je nedostatečná právní úprava v této oblasti. Rovněž
usilujeme o zvýšení povědomí veřejnosti o této problematice, tzn. nejen
u spotřebitelů, ale i u podnikatelů nebo zaměstnanců veřejné správy. 

Jakými způsoby může být spotřebitel diskriminován?
Ze zkušeností z poraden SOS je zřejmé, že se spotřebitelé s diskriminačním
jednáním setkávají a nejsou to případy ojedinělé. Obecně si veřejnost nejvíce
všímá diskriminace z důvodů příslušnosti k národnostní menšině (viz např.
diskriminační přístup poskytovatelů pohostinských a restauračních služeb
k Romům), stranou zájmu tak zůstávají diskriminační jevy a praktiky, které
nejsou na první pohled tak patrné. Mezi nejčastější formy diskriminace patří
zejména účtování vyšších cen cizincům za srovnatelné služby (turistický ruch,
směnárenská činnost), odmítnutí poskytnout určité služby cizinci, byť je bez
obtíží poskytována českým občanům, účtování dvojích cen pro ženy a muže
(ve smíšeném kadeřnictví často není brána v potaz složitost a časová nároč-
nost úkonů, ale pouze to, zda je spotřebitel mužem či ženou), odmítnutí
podnikatelů vyřídit reklamaci osobám staršího věku nebo nevpouštění do
provozovny osoby na vozíčku či s kočárkem, byť ta je tomu prostorově uzpů-
sobena. Více informací naleznete na www.spotrebitele.info/diskriminace

SOS bojuje proti diskriminaci nejrůznějšími prostředky
Často se na nás obracejí spotřebitelé, abychom jim poradili, zda byli skuteč-
ně diskriminování a jak se případně bránit vůči takovému jednání. Jednak se
obracejí na naši antidiskriminační horkou linku s číslem 222 762 222, nebo
posílají své podněty a připomínky elektronicky. Za tímto účelem SOS posky-
tuje spotřebitelům právní poradenství a navrhuje řešení konkrétního přípa-
du. V některých případech postačí podnikatele zaurgovat a vyzvat jej ke zdr-
žení se diskriminačního jednání, v jiných je vhodnější dát podnět České ob-
chodní inspekci, která je oprávněna uložit podnikateli příslušná opatření
k nápravě.
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P Ř E R O V S K Ý

ZPRAVODAJ

Zápis do prvního ročníku ZŠ
Zápis dětí do 1. ročníku přerovské základní školy pro školní rok 2008/2009 se koná ve středu 6. února 2008 v době od
14.00 do 17.00 hod. v budově školy. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými mezi 1. 9. 2001 a 31. 8. 2002. K zá-
pisu se mohou dostavit i děti narozené v době od 1. 9. 2002 do 31. 12. 2002, pokud jsou tělesně i duševně přiměřeně
vyspělé a požádají-li o to jejich zákonní zástupci. Přineste, prosím, vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, který
obdržíte v mateřské škole, dále rodný list dítěte a Váš občanský průkaz. Pokud se nemůžete v uvedeném termínu k zápi-
su dostavit, oznamte tuto skutečnost ředitelce školy. Bude s Vámi dohodnut náhradní termín zápisu.  

Letící krása

Krása letící krajinou,
letí, si letí, pryč za jinou.
Za jinou divokou přírodou,
utíkaj přes pole úrodou.
Nechytej je za hřívu ,
a nevyskakuj na hřbet.
Nech je dál a svobodně,
předivoce běžet.
Ať uhánějí krajinou,
prohání se pastvinou.
A hledají své místo na zemi.

Jana Špitálská, 6. ročník

Řekni drogám ne!
Ve středu 24. jela 8. a 9. třída na Střední zdravotnickou
školu do Nymburka na program Řekni drogám ne!, který
nám připravili studenti druhého ročníku této školy.
Ve středu ráno v 7.05 jsme se sešli na zastávce U kostela,
někdo nastupoval U Klingerů. Zaplatili jsme si jízdenky
a pokračovali v cestě přes Semice atd. až do Nymburka.
Vystoupili jsme na náměstí a odtud jsme to měli už je-
nom kousek. Když jsme přišli do školy, museli jsme být
potichu, prože se učilo. My jsme měli třídu připravenou
zrovna vedle řiditelny. Když jsme přišli do třídy, učitelky
nás nechali s holkami sami, aby mohli začít s přednáškou.
Nejdříve se nám představili a potom nám pustili krátký
film z televize o dívce, která měla dobré známky a byla
hodná, ale dostala se do špatné společnosti a začala feto-

vat. Nakonec to dobře dopadlo a dostala se z toho. Po-
tom jsme se rozdělili na 4 skupiny, dostali papír a měli
jsme odpovídat na otázky. Také nám předváděli různé
způsoby odmítání drog a potom jsme si to vyzkoušeli
sami. Na závěr nám rozdali různé prospekty jejich školy.
Tato akce se nám moc líbila, bylo to pro nás poučné.

Martina Jírová, 8. ročník

Přerov nad Labem
Leží ve středních Čechách, v okrese Nymburk, nedaleko
hlavního města Prahy.
Do vsi se můžete dostat autobusem, nebo jiným doprav-
ním prostředkem. Autobus vám zastaví u kostela na za-
stávce. Nejznámější částí Přerova je skanzen. Přes malý
plácek můžete vidět krásný renesanční zámek, který patří
Českému rozhlasu a je pro zraky turistů uzavřen.
Dá se projít zámeckou zahradou. Podél muzea Moto
Velo, teče potok, který odvádí vodu z rybníka po pravé
straně silnice, směrem ke kostelu.
Také můžete navštívit obecní úřad a vzít to rovnou zubní
ordinací. Nedaleko obecního úředu spatříte velké sklení-
ky, které patří pod zahradnictví Školky Montano.
Dál už jsou jenom pole, takže se musíte vrátit. V dálce se
rýsuje cukrárna, která je spojena se samoobsluhou a her-
nou. Po krátké přestávce v cukrárně můžete pokračovat
dál po hlavní silnici. U malého parku můžete zamířit na
Hůru, nebo se jít podívat ke hřišti. Tam vás může cesta za-
vést až k Labi a po ní se můžete jít smočit k Bezedně... po
dlouhém a namáhavém dnu.

Martin Homola, 9. ročník

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


