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Nové vedení Sboru dobrovolných hasičů v Přerově nad Labem
Na jaře 2007 bylo zvoleno nové vedení SDH v Přerově nad Labem. Velitelem jednot-
ky je nyní Tomáš Vodička, strojníkem Luboš Svoboda.

Masopust 2007 v Přerově nad Labem
Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu. Díky TJ Sokol a ně-
kolika nadšencům začala již od začátku ledna příprava masek a všeho potřebného.
24. 2. 2007 průvod masek doprovázený kapelou, šatlavou a koňským povozem vyra-
zil na dlouhou cestu Přerovem. Tancovalo se, zpívalo, pilo, jedlo… Po sedmihodino-
vém veselí se účastníci odebrali domů, kde rychle načerpali sílu na večerní zábavu
v sále U Kotápišů. I zde bylo plno obdivuhodných masek, jejíchž majitelé byli odha-
leni až po odmaskování. Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a velké dík pat-
ří také všem pořadatelům. O masopustu v Přerově napsal i Nymburský deník, ve
kterém byly otištěny dvě fotografie.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitel-
stva Přerova nad Labem pro volební obdo-
bí 2006 až 2010 konaného dne 7. 3. 2007
ve školní jídelně v Přerově nad Labem od
19.00 hod.

Přítomni: p. Červák, pí. Gregárková, pí. Ko-
dešová, pí. Veselá, p. Vašát, p. Urban, p. Ko-
lenský.

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení – paní Ve-
selá, pan Urban
2. Inventarizaci majetku, závazků a pohle-
dávek k 31. 12. 2006
3. Rozpočet obce Přerov nad Labem na rok
2007, rozpočet obce je schválen včetně příj-
mů a výdajů uskutečněných v době rozpo-
čtového provizoria.
4. Upravený rozpočtový výhled 
5. Stočné pro rok 2007 – 25 Kč/m3 a kalkula-
ci stočného pro rok 2007 – 30,71 Kč/m3 bez
nákladů na reinvestice předloženou provo-
zovatelem kanalizace.
6. Zřízení jednotky požární ochrany obce
a jmenování jeho velitele
7. Uzavření smlouvy o poskytování soc.
a zdrav. služeb s Centrem sociálních a zdra-
votních služeb Poděbrady o. p. s., za posky-
tování sjednaných služeb obec Přerov n. L.
zaplatí 157 650 Kč (150 Kč za osobu).

• neschvaluje:
8. Žádost o prodej obecního pozemku par-
celního čísla 1899/3 v katastrálním území
Přerov nad Labem.

• bere na vědomí a souhlasí:
9. Se jmenováním zapisovatelky paní Hany
Veselé,
10. s informací o plnění úkolů z minulého
zasedání zastupitelstva obce,
11. s informací o dokončení obnovy zařízení
školní kuchyně,
12. s informací o připravovaném výběrovém
řízení na studii proveditelnosti na úpravu
veřejných prostranství obce,
13. s informací o získání grantu 20 000 Kč
na obnovu stromořadí mezi obcí a oborou
od Nadace partnerství z programu Strom ži-
vota. Generální partner programu je společ-
nost SKANSKA,
14. s žádostí o vymezení zastavěného území
obce, 
15. s informací o registraci studní,
16. s podepsáním smlouvy s Ekokomem,
17. se záměrem přijmout pracovníka obce
na údržbu veřejných prostranství,
18. s informací o úvahách: výstavba starto-
vacích bytů, lékařského domu a bytů pro se-
niory.

• ukládá starostovi:
19. nadále trvá úkol připravit návrh obecně
závazné vyhlášky o volném pohybu zvířat,
20. zajištění opravy chodníku v novém Pře-
rově,
21. zaslat dopis panu Jiřímu Kubínovi – uve-
dení chodníku do původního stavu,
22. opakovaně vyzvat firmu Vacuum Global
k opravě děr po opravě kanalizace před čp.
341 – D. Milaniak,
23. zjistit možnosti zastřešení autobusové
zastávky „U Klingorů“,
24. zajistit předání majetku nově jmenova-
né zásahové jednotce hasičů.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitel-
stva Přerova nad Labem pro volební obdo-
bí 2006 až 2010 konaného dne 25. 4. 2007
ve školní jídelně v Přerově nad Labem od
19.00 hod.

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

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
Závěrečný účet obce ve složení:
25. výsledek hospodaření obce za rok 2006
v plném členění podle rozpočtové skladby, 
26. vyúčtování finančních vztahů ke státní-
mu rozpočtu,
27. zprávu o výsledku přezkoumání hospo-
dařená obce bez výhrad,
28. výsledek hospodaření Základní školy
a mateřské školy v Přerově nad Labem, zá-
věrečný účet obce byl zveřejněn od 9. dub-
na 2007, nebyly vzneseny žádné připomín-
ky, projednání bylo uzavřeno vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením a to
bez výhrad,

29. rozpočtové opatření č. 1:
a) zvýšení příjmů v kapitolách 
– daň z příjmu právnických osob za obce:
96 000 Kč, 
– péče o vzhled obcí – dar: 20 000 Kč,
– správa – vratka zálohy na Sbírku zákonů:
2 000 Kč,
b) zvýšení výdajů v kapitolách:
– silnice – zastávka: 47 000 Kč,
– ostatní pozemní komunikace – chodník: 
3 400Kč,
– územní rozvoj: 10 000 Kč,
– požární ochrana: 100 000 Kč,
– odvedená daň z příjmu za obec: 96 000 Kč
– dotace souboru Šáteček: 3 000 Kč,
– sociální péče mládeži: 3000 Kč,
30. ukončení prací na projektové dokumen-
taci pro územní řízení akce „Dům s pečova-
telskou službou o 17 b.j. Přerov nad Labem“
31. prominutí poplatku za svoz TKO pro rok
2007 Pavlíně Pospíšilové č.p. 315,
32. převod pozemku č. 71/51 KN o výmě-
ře 12 m2 jako dar od OSBD Poděbrady obci
Přerov nad Labem.

• bere na vědomí a souhlasí:
33. s návrhovou komisi ve složení pí. Kode-
šová, ing. Vašát,
34. se slibem zastupitele PaedDr. Ireny Jare-
šové,
35. s informací o plnění úkolů z minulého
zasedání zastupitelstva obce,
36. s informací o změně systému svozu vy-
tříděných plastů,
37. s informací o výsledku výběrového řízení
na projekt ozelenění obce

• ukládá starostovi:
38. nadále trvá úkol připravit návrh obecně
závazné vyhlášky o volném pohybu zvířat,
39. nadále trvá úkol vyzvat firmu Vacuum
Global k opravě díry po opravě kanalizace
před čp. 341 – D. Milaniak

Zápis z jednání zastupitelstva 

V březnu 2007 bylo 
vysázeno stromořadí 
80 třešní ptačích mezi
hranicí obce a křižovatkou
se starou poděbradskou
silnicí. Všem občanům,
spolkům  a organizacím,
kteří se účastnili při 
výsadbě a následné péči
o stromy velmi děkujeme. 
Celkem nyní lemuje silnici
k obci 99 třešní, 11 jich
bohužel někdo ukradl.
Prázdná místa budou 
osázena v létě

Fotografie: Josef Gregárek



Přerov nad Labem má nové internetové stránky. Na adrese www.prerovnl.cz
najdete kromě fotografií, kronik nebo přehledu dějin obce také aktuality, prak-
tické informace o dopravním spojení s okolními městy, o zdravotní péči nebo
škole. Nový vzhled webové prezentace vytvořili pánové Kyliánek a Kolenský. 
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Jednání zastupitelstva: 20. června, 19. září, 12. prosince (změna vyhrazena)

Krátké zprávy
Myslivci, děti z fotbalové přípravky a žáci uklízeli 
Přerovští myslivci společně s dětmi z TJ Sokol uspořádali
úklid v okolí naší obce. Opravdu se všichni činili, posbíra-
li neuvěřitelné 3 tuny odpadků.

Pozor na novou stopku
Pokud jste řidiči, jistě jste zaznamenali přeznačení kři-
žovatky U Indiána. Místo původní značky „dej přednost
v jízdě“ je zde nyní stopka. Vozidla jedoucí od Čelákovic
musí v místě s dostatečným výhledem zastavit a zjistit,
jestli může bez problému pokračovat dál. Nové umístění
směrové značky na Mochov vylučuje omyl řidičů, že se
ke staré poděbradské dostanou Sluneční ulicí.

Změna v zastupitelstvu
V dubnu 2007 odstoupil z funkce zastupitele Jaroslav Ur-
ban, na jeho místo nastoupila náhradnice z volební stra-
ny Přerov 2006 Irena Jarešová.

Sběr plastového odpadu
Od května byl v Přerově změněn způsob sběru vytříděné-
ho plastového odpadu. Místo pytlů nyní využívejte žluté
kontejnery, které jsou místěny na Plácku, u obecního úřa-
du a naproti škole. Pokud budou kontejnery plné, odlož-
te prosím plasty v zavázaných pytlech vedle nádob. Vyvá-
žení kontejnerů na plasty bude 1× za 14 dní ve stejných
termínech jako svoz směsného odpadu. Nadále platí

možnost dávat slisované PET lahve v pytlích do školy.
V následujících měsících bude zjišťována rychlost zapl-
ňování kontejnerů a rozšiřována síť „sběrných hnízd“.

Neodkládejte odpady na Vrších
Obecní úřad děkuje Sboru dobrovolných hasičů Přerov
nad Labem za zorganizování průběhu pálení čarodějnic
na Vrších u památných lip. Žádáme občany, aby byl na-
dále respektován zákaz skládkování v této lokalitě. Na
Vrše (a ani na jiná místa mimo obec) se nesmí vozit žád-
ný komunální odpad.

Noví údržbáři veřejných prostranství
Obec Přerov nad Labem od letošního dubna zaměstnala
dvojici údržbářů, kteří se starají o veřejná prostranství.
Jsou jimi paní Dovalilová a pan Průša.

Maminky dětem
Obecní úřad podporuje skupinu dobrovolnic, které pořá-
dají nejrůznější akce pro děti. Finančně přispíváme na
nejnutnější náklady, protože výnosy ze vstupného často
nestačí pokrýt ani je. Ovšem čas a práci, strávený s pří-
pravou a samotnými akcemi nikdo těmto maminkám ne-
nahradí, proto je jejich činnost k nezaplacení!

Zpoždění a listárna
Milí čtenáři, omlouvám se za zpoždění tohoto čísla. Do-
končoval jsem doktorskou diplomovou práci a chyběl mi
čas na zpracování Přerovského zpravodaje. Také se om-
louvám za chybějící listárnu – příspěvků bylo příliš. Něk-
teré dopisy budou otištěny v příštím čísle. (Petr Vilgus)

Zpravodaj 
je váš!

Pokud budete mít zájem poslat nám
svůj názor na Přerovský zpravodaj,
publikovat informaci o chystané spo-
lečenské akci, sportovním utkání či
napsat vlastní článek na aktuální
téma, rádi vaše příspěvky uvítáme.
Jsme také připraveni otisknout infor-
maci o vašem jubileu, narození po-
tomka nebo úmrtí v rodině. Podklady
vhazujte do schánky umístěné v sa-
moobsluze nebo zasílejte na email
prerovsky-zpravodaj@vilgus.com. 
Domníváme se, že každý obyvatel
Přerova má právo na tištěné infor-
mace o dění v obci. Pokud máte zá-
jem přispět na vydávání zpravodaje,
kontaktujte nás prosím na adrese vy-
davatele. (Petr Vilgus)
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Informace 
Obecního úřadu 

1. Nová elektronická adresa obecního úřadu
Od dubna má Obecní úřad novou elektronickou adresu
– obecni.urad@prerovnl.cz. Starostu, místostarostku, za-
stupitele a zaměstnance obce můžete kontaktovat na ad-
resách ve tvaru jmeno.prijmeni@prerovnl.cz. Upozorňu-
jeme, že tyto adresy nefungují jako elektronická podatel-
na ve smyslu správního řádu. O zprovoznění podatelny
budou občané informováni prostřednictvím zpravodaje.
Webová stránka obce Přerov nad Labem má stále stejnou
adresu – http://www.prerovnl.cz.

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. 

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
Úterý* 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.

Místa, kam se mohou pacienti obracet místo pohotovosti:
RZS – rychlá záchranná služba, na ni se mohou občané
obracet v případě život ohrožujících a náhle vzniklých
akutních stavů prostřednictvím telefonní linky 155.
RZS poskytuje nepřetržitý provoz – dojezd do místa zása-
hu je 15 minut, tato služba k pacientovi pouze vyjíždí, ne-
lze RZS navštívit.

6. Důležitá telefonní čísla

Krizové linky
• Integrovaný záchranný systém 

(hasiči, záchranka, policie) 112
• Hasiči  150
• Záchranná služba 155
• Policie ČR 158

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

• Poruchy elektřina (ČEZ Distribuce) 800 154 978
• 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
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Rozpočet obce Přerov n. L. vychází ze schváleného rozpo-
čtového výhledu na období let 2006 až 2009. Počátkem
roku proběhlo hospodaření obce podle pravidel rozpo-
čtového provizoria až do doby schválení rozpočtu obce.
Rozpočtové provizorium na rok 2006 bylo schváleno na
veřejném zasedání dne 7. 12. 2005 č. usnesení 183. 

• Příjmová část
Skutečné příjmy roku 2006 byly 11 285 270,68 Kč

z toho: daňové příjmy 8 285 944,80 Kč
nedaňové příjmy 680 169,88 Kč
kapitálové příjmy 183 700 Kč
přijaté dotace 2 135 456 Kč

Přijaté dotace v roce 2006 z jednotlivých kapitol státní-
ho rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce.
Všechny dotace byly vyčerpány, žádná nebyla vrácena.

Přehled dotací
Dotace ze státního rozpočtu 184 643 Kč
Dotace na volby 30 583 Kč
Dotace Ministerstva životního prostředí

program péče o krajinu 20 230 Kč
Dotace MF 1 900 000 Kč
Dotace celkem 2 135 456 Kč

Rozpočet na rok 2006 byl sestaven jako schodkový. V prů-
běhu roku došlo k navýšení příjmů, některé akce se  neus-
kutečnily, rozpočet skončil přebytkem. V rozpočtu na rok
2006 bylo plánováno doplacení půjčky Státního fondu
životního prostředí nejdéle do 30. 6. 2007. Byla splacena
poslední část půjčky ve výši 1 311 000 Kč. Tímto byla uh-
razena celá bezúročná půjčka od SFŽP, jejíž celková část-
ka činila 13 228 000 Kč.  Na základě vyrovnání půjčky byl
proveden výmaz zástavního práva na majetku obce Ka-
tastrálním úřadem.  

• Výdajová část
Skutečné výdaje za rok 2006 byly 8 911 103,27 Kč

z toho: běžné výdaje 6 511 268,77 Kč
kapitálové výdaje 2 399 834,50 Kč

Kapitálové výdaje tvořily 
Projektová dokumentace
„Skupinový vodovod“ 172 907,00 Kč     
Vybavení školní kuchyně 1 940 185,00 Kč
Rekonstrukce veřejného osvětlení 286 742,50 Kč

Přehled vyplacených dotací a příspěvků
Příspěvek na provoz ZŠ 2 200 000 Kč 
Dopravní obslužnost 204 580 Kč
Příspěvek folklornímu souboru Dykyta 130 000 Kč
Dotace na činnost TJ Sokol 60 000 Kč
Dotace Centru sociálních služeb 53 150 Kč
Příspěvky Mikroregionu Polabí 20 840 Kč
Dotace na činnost Rybářského spolku 15 000 Kč
Dotace Mysliveckému sdružení 5 000 Kč 

Dotace Honebnímu společenstvu 5 000 Kč
Příspěvek folklornímu souboru Šáteček 5 000 Kč

Shrnutí vybraných kapitol:
(údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč)

Příjmy Výdaje Rozdíl
Ekovoda 115 139,7 -24,7
Stočné - 243,7 -243,7
Byty 112,3 2,5 +109,8
Nebyty 129,8 103 +26,8
Odvoz odpadu 461 578,3 -117,3

Vybrané kapitoly jsou posuzovány za kalendářní rok. To
znamená – z příjmů Ekovody je odečten doplatek roku
2005 a přičten výběr za ekovodu v roce 2007. V kapitole
stočné jsou uvedeny výdaje podle smlouvy o provozu,
ačkoliv částka 121 709 byla zaplacena až v roce 2007. Ve
výdajích kapitoly odvoz odpadu jsou obsaženy i náklady
na odvoz nebezpečného odpadu.  

Plnění rozpočtu 2006 
• Daňové příjmy
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1 524 555,00 Kč
Daň  z příjmů FO ze samostatné 

výdělečné činnosti 346 397,80 Kč
Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 94 535,00 Kč
Daň z příjmů PO 1 752 635,00 Kč
Daň z příjmů PO za obce 114 660,00 Kč
Daň z přidané hodnoty 2 774 270,00 Kč
Poplatky ze znečišťování ovzduší 10 800,00 Kč
Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 886,00 Kč
Poplatek za likvidaci komun. odpadu 406 286,00 Kč
Poplatky ze psů 9 000,00 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostr. 56 741,00 Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 4 557,00 Kč
Poplatek za provozovaný VHP 108 315,00 Kč
Odvod z výtěžku provozování loterií 367 965,00 Kč
Správní poplatky 88 290,00 Kč
Daň z nemovitostí 625 052,00 Kč
Daňové příjmy celkem 8 285 944,80 Kč

• Nedaňové příjmy
Pronájem zemědělských pozemků 68 169,00 Kč
Pitná voda 131 147,00 Kč
Stočné – doplatky z minulých let 21 660,00 Kč
Příspěvky na investici – kanalizace 20 900,00 Kč
Pronájem rybníka 4 550,00 Kč
Pronájem ZŠ 30 000,00 Kč
Bytové hospodářství – pronájem 112 319,70 Kč
Nebytové hospodářství – pronájem 129 790,00 Kč
Hřbitovní poplatky 1 660,00 Kč

Závěrečný účet obce Přerov nad Labem
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Přijaté platby za plynové topení 67 257,00 Kč
Příjem z pron. pozemku – věcné břem. 10 021,00 Kč
Příspěvky na investici – plynofikace 29 040,00 Kč
Pronájem pozemků 14 166,00 Kč
Prodej pozemků 133 760,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů 55 507,00 Kč
Prodej (odznaky, pohledy, tabulky č. p.) 860,00 Kč
Úroky z finančních operací 31 414,18 Kč
Dividendy 1 649,00 Kč
Nedaňové příjmy celkem 863 869,88 Kč

• Dotace
Dotace na volby 30 583,00 Kč
Dotace ze SR 184 643,00 Kč
Ostatní dotace ze SR 20 230,00 Kč
Investiční dotace z MF 1 900 000,00 Kč
Dotace celkem 2 135 456,00 Kč

Příjmy celkem 11 285 270,68 Kč

• Výdaje
Provoz veřejné silniční dopravy 426 750,05 Kč
Pitná voda 427 435,60 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod 128 310,50 Kč
Úpravy drobných vodních toků 2 380,00 Kč
Základní škola – provoz 1 522 930,00 Kč
Základní škola – refundace mezd 677 070,00 Kč
Základní škola – investice 1 940 185,00 Kč
Knihovna 34 337,50 Kč
Kultura 135 000,00 Kč
Místní rozhlas 10 373,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury 16 941,50 Kč
Zájmová činnost 85 500,00 Kč
Bytové hospodářství 73 051,00 Kč
Údržba majetku obce 103 514,00 Kč
Veřejné osvětlení 469 002,80 Kč
Pohřebnictví 23 498,50 Kč
Mikroregion Polabí 20 840,00 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 16 297,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů 560 417,50 Kč
Prodej pozemků – náklady 979,00 Kč
Péče o vzhled obce 163 195,50 Kč
Sociální dávky 13 000,00 Kč
Sociální péče 53 150,00 Kč
Hasiči 67 742,90 Kč
Obecní zastupitelstvo 910 661,00 Kč
Volby 30 583,00 Kč
Správa 831 272,92 Kč
Pojištění 52 025,00 Kč
Daň z příjmů obce 114 660,00 Kč
Výdaje celkem 8 911 103,27 Kč

Splátky půjčky 1 311 000,00 Kč

Celkem 10 222 103,27 Kč

Příjmy obce 11 285 270,68 Kč
Výdaje obce 10 222 103,27 Kč
Rozdíl 1 063 167,41 Kč 

Rozpočet 2007 
• Daňové příjmy
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1 500 000,00 Kč
Daň z příjmů FO ze samostatné 

výdělečné činnosti 350 000,00 Kč
Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 90 000,00 Kč
Daň z příjmů PO 1 750 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty 2 770 000,00 Kč
Poplatky ze znečišťování ovzduší 5 000,00 Kč
Poplatek za likvidaci komunálního 

odpadu 405 000,00 Kč
Poplatky ze psů 6 000,00 Kč
Poplatek za užívání veřejného 

prostranství 20 000,00 Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč
Poplatek za provozovaný VHP 100 000,00 Kč
Odvod z výtěžku provozování loterií 40 000,00 Kč
Správní poplatky 105 000,00 Kč
Daň z nemovitostí 600 000,00 Kč
Daňové příjmy celkem 7 742 000,00 Kč

• Nedaňové příjmy
Pronájem zemědělských pozemků 68 000,00 Kč
Pitná voda 120 000,00 Kč
Pronájem rybníka 4 000,00 Kč
Základní škola – pronájem 90 000,00 Kč
Bytové hospodářství – pronájem 110 000,00 Kč
Nebytové hospodářství – pronájem 120 000,00 Kč
Příjem z pronájmu pozemku 

– věcné břemeno 10 000,00 Kč
Pronájem pozemků 14 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000,00 Kč
Úroky z finančních operací 25 000,00 Kč
Nedaňové příjmy celkem 611 000,00 Kč

Dotace 187 000,00 Kč
Dotace od Úřadu práce 120 000,00 Kč

Příjmy celkem 8 660 000,00 Kč

• Výdaje
Provoz veřejné silniční dopravy 605 000,00 Kč
Pitná voda 740 000,00 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod 332 000,00 Kč
Základní škola 2 839 000,00 Kč
Knihovna 15 000,00 Kč
Kultura 25 000,00 Kč
Zachování a obnova kulturních památek 45 000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury 37 000,00 Kč
Místní rozhlas 107 000,00 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00 Kč
Využití volného času dětí 50 000,00 Kč
Ostatní zájmová činnost 14 000,00 Kč
Bytové hospodářství 10 000,00 Kč
Nebytové hospodářství 70 000,00 Kč
Veřejné osvětlení 170 000,00 Kč



Celkem výdaje 456 500 458 940 231 977

Výsledek hospodaření za rok 2006 12 288

Stav na běžném účtu k 31. 12. 2006 je 409 665,78 Kč

Běh pohádkovým lesem Dne 30. 4. 2007 „Maminky dětem“ uspo-
řádaly za finanční podpory obecního úřadu Běh pohádkovým le-
sem, kterého se zúčastnilo kolem 80 dětí. 

Turistická stezka na hůru Obecní úřad v Přerově nad Labem spo-
lečně s místními spolky chystá v letošním roce obnovu žluté turis-
tické stezky na Přerovskou hůru, která je již nějaký čas neprůchodná.
V budoucnu se připravuje obnova historické cesty přes vrchol hůry. 
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Pohřebnictví 25 000,00 Kč
Mikroregion Polabí 25 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů 632 000,00 Kč
Péče o vzhled obce 190 000,00 Kč
Sociální dávky 13 000,00 Kč
Sociální péče 160 000,00 Kč
Domov pro seniory 100 000,00 Kč
Hasiči 35 000,00 Kč
Obecní zastupitelstvo 765 000,00 Kč
Správa 1 396 000,00 Kč
Pojištění 60 000,00 Kč
Výdaje celkem 8 480 000,00 Kč

Příjmy obce 8 660 000,00 Kč
Výdaje obce 8 480 000,00 Kč
Rozdíl 180 000,00 Kč

Mikroregion Polabí 
Závěrečný účet 2006

•  Příjmy
Rozpočet Úprava Skutečnost

Lysá nad Labem 166 000 166 000 166 000
Jiřice 2 720 2 720 2 720
Přerov nad Labem 20 560 20 840 20 840
Semice 17 040 17 020 17 020
Starý Vestec 3 060 3 080 3 080
Stratov 8 380 8 400 8 400
Ostrá 7 640 8 000 8 000
Stará Lysá 9 060 9 260 9 260
Bříství 5 600 5 600 5 600
Úroky z běž. účtu 940 3 345 3 345
Celkem příjmy 241 000 244 265 244 265

Financování 215 500 214 675 -12 288

•  Výdaje
Rozpočet Úprava Skutečnost

Poplatky za vedení účtu
2 500 4 940 3 051

Stánky na Výstavišti v Lysé
14 000 14 000 9 457

Propagační materiál
50 000 50 000 37 890

Vypracování strategického plánu
100 000 100 000 0

Vypracování auditu, software
40 000 40 000 24 061

Publikace 30 000 30 000 29 750
Příprava projektu na skupinový vodovod

220 000 92 000 200
Regionální geografický systém

0 128 000 127 568
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Jak je to s rozpočtem
Přerova nad Labem?

Vít Vašát, Ivan Zajíček, Jakub Jaksch

Vážení občané,

na veřejném zasedání obecního zastupitelstva 7. 3. 2007
byl odsouhlasen nový finanční rozpočet obce na letošní
rok 2007. Na oficiálních stránkách obce jsou uvedena dvě
strohá čísla – příjmy 8,6 mil. Kč a výdaje 8,48 mil. Kč. Co
tato dvě čísla skutečně představují?

Oblast příjmů je rozdělena na dvě položky – daňové
příjmy a nedaňové příjmy. Daňové příjmy představují fi-
nance, které obec dostává ze státního rozpočtu v určitých
procentech z jednotlivých daní. (Daně z příjmů FO ze zá-
vislé činnosti, daň z příjmů právnických osob, daně z při-
dané hodnoty, daň z nemovitostí atd.) Tyto prostředky
představují asi 90 % všech příjmů. Dalších asi 10 % příj-
mů jsou tzv. nedaňové příjmy (pronájmy pozemků, ne-
bytové a bytové hospodářství, pitná voda, úroky od bank
atd.) Příjmy 8,6 mil.Kč nám říká účetní statistika. Když se
podíváte na příjmy selským rozumem, zjistíte, že skuteč-
né roční příjmy obce jsou jen asi 7,2–7,4 mil. Kč. Jak je
toto možné? Uvedu jen jeden příklad. Abychom dostali
405 tis. Kč příjmů za likvidaci komunálního odpadu, mu-
síme zaplatit 632 tis. Kč za jeho sběr a skládkování. Stát
dává malým obcím asi 7 tis. Kč na občana a rok, hl. m.
Praha dostává přes 30 tis. Kč na občana a rok (abych byl
spravedlivý, musím uznat, že Praha dostává peníze jako
obec, ale i jako kraj. Přesto je rozdíl v příjmech vysoký).
Dle vyjádření starostů z nymburského regionu mají malé
obce obrovské starosti zajistit ty nejzákladnější podmín-
ky pro rozvoj obce – základní infrastrukturu (kanalizaci,
vodu, plyn). Řada jich nemá finance ani na projekty těch-
to staveb, natož na jejich realizaci.

Oblast výdajů je rozdělena na stálé platby a výdaje,
o kterých může obecní zastupitelstvo samo rozhodovat.
Výdaje stálé představují finance, které platíme pro pod-
poru veřejné autobusové dopravy, svoz a sběr komunál-
ních odpadů, sociální péči, pitnou vodu, veřejné osvětle-
ní, správu OÚ a provoz školy. Velkou část nákladů zabírá
provoz školy. Tato částka se dá rozdělit na dvě části, na
náklady na provoz (údržba, vytápění, správa, učební po-
můcky atd.) a tzv. refundace. Refundace mezd učitelů je
částka, kterou obec platí státu za to, že nemá ve třídách
odpovídající počet žáků (tj. asi 17 žáků na jednu třídu).
Za chybějících 32 žáků musí v letošním roce obec zapla-
tit 800 tis. Kč. Je to diskriminace malých škol, vysoká daň,
s kterou se nechceme smířit. Za poslední tři roky již obec
zaplatila přes 2 mil. Kč. Jak tuto situaci řešit? Pokud by-
chom chtěli situaci řešit radikálně až zrušením II. stupně
školy, tak si vůbec v ničem nepomůžeme. Protože za ty
žáky, kteří by navštěvovali okolní školy (Lysá n. L., Čelá-
kovice) bychom stejně museli zaplatit zhruba stejné po-
platky, jako za refundace. Naše situace má jen jedno ře-
šení, sehnat děti a zkvalitnit  výuku na II. stupni. Kvalitu
výuky nechám na  řediteli školy. Zastupitelstvo si musí dát
za úkol sehnat 32 žáků nebo se k tomu ideálu přiblížit. 

Z fondu pro rozvoj bydlení lze získat dotaci pro obec
na výstavbu takzvaných startovacích bytů (podrobnosti
na www.sfrb.cz). V podmínkách dotace jsou přísná kri-
téria. 80 % bytů nesmí mít větší plochu bytu než 60 m2

a 20 % bytů nesmí být větší než 80 m2. Státní dotace na
tento byt představuje 550 tis. Kč. Dle názoru stavebního
projektanta lze takový byt vybudovat za 900 tis. Kč, to
znamená 5 tis. Kč/m3 obestavěného prostoru, to zname-
ná 350 tis. Kč + 5 % DPH = 400 tis. Kč/1 byt z obecního
rozpočtu.

Navrhoval bych číslo popisné 16 zbourat a na stej-
ném místě postavit 6 těchto bytů. Stejný projekt lze umís-
tit do zahrady v drobné provozovně u rybníka (v zahra-
dě máme šílený nepořádek). V úvahu připadá i zahrada
za OÚ. Tak začneme počítat – na stavbu 12 bytů bude-
me potřebovat 4 800 tis. Kč z obecního rozpočtu. Co zís-
káme? 3,5–4 občany/1 byt = 42–45 občanů celkem = 45
×7 tis. Kč = 315 tis. Kč ročně navíc do obecního rozpočtu.
Ve 12 bytech může bydlet 12–30 dětí – řekněme 20 dětí.
Když za 32 chybějících dětí platíme 800 tis. Kč, tak za 12
chybějících dětí můžeme zaplatit 300 tis. Kč za refundaci,
tzn. že za rok ušetříme 500 tis. Kč ročně na refundace
a získáme k tomu 315 tis. Kč ze státního rozpočtu. Výsled-
ný efekt 815 tis. Kč/rok. Vím, že tato čísla lze zpochybnit,
že do bytů se budou hlásit zpočátku přerováci, a že
všechny děti ihned nebudou chodit do základní školy.
Uvedu jeden příklad: obec Dymokury. Současný starosta
uvádí tyto „teorie“ několik let v život a má v tom vynikají-
cí výsledky.

Zhruba před měsícem mělo obecní zastupitelstvo po-
radu, na které řešilo problémy se stavebními investicemi.
Pro Vaši informaci pokračuje příprava pro územní roz-
hodnutí ke stavbě vodovodu. Dle rozpočtu 12/05 by ná-
klady obce při 70 % dotaci představovaly 10 mil. Kč, při
80 % dotaci 6,5 mil. Kč včetně DPH. Podle informací pro-
jektanta chce mikroregion rozšířit akci vodovod o další
ekologické stavby v regionu a potom zažádat o společ-
nou dotaci z fondů Evropské unie, která by prý předsta-
vovala 85–100 %. Za těchto podmínek se náš rozpočet
s touto zátěží vyrovná. Dle informací musí být podána
žádost do 30. 6. 2007. Předpokládáme, že případný vý-
sledek by byl znám do konce tohoto roku. Pitná voda je
pro rozvoj, výstavbu a podnikání velice potřebná.

V současné době jsme připravili projekt pro stavbu
nového zdravotního střediska. V projektu jsme popsali
současný stav zdravotní péče a navrhli řešení. Také se při-
pravuje podobný projekt na opravu ZŠ. Na tyto projekty
chceme získat finance z evropských fondů. Výše dotace
může dosáhnout 85 % investičních nákladů. Myslíme
si,že výše dotace je natolik pro obec výhodná, že by se
vyplatil úvěr od bank. Banky nabízí OÚ poměrně výhod-
né úroky z úvěrů. Jsme bráni, jako solidní zákazník

Jistě si občané vzpomenou, jaké měl OÚ problémy při
zajišťování stavby domu s pečovatelskou službou. Bu-
dovu „DPS“ můžeme v budoucnu postavit na zámecké
zahradě v místech bývalých tenisových kurtů. V současné
době jednáme s p. Špačkem – ředitelem čelákovického
muzea – o možnosti provedení archeologického průzku-
mu v místě budoucí stavby. Tento průzkum by byl plně
hrazen obcí a stál by cca 312 tis. Kč. Zjišťovali jsme mož-
nosti získání dotací na tuto akci, bohužel ani stát ani kraj-
ský úřad ze zákona nemůže právnickým osobám poskyt-
nout dotaci na tento účel. Provedením tohoto průzkumu
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Znáte své
sousedy?
Jaký je podíl dětí do 15 let 
v okolních obcích, kolik tam žije
chlapců a děvčat? 

Tentokrát porovnáváme naše 
sousedy podle toho, jak jsou 
„mladí“ obyvatelé okolních obcí 
– tj. kolik procent z celkového 
počtu obyvatel tvoří děti do 15 let. 
V závorce je uveden počet chlapců 
a děvčat. Z uvedených údajů 
vyplývá, že Přerov patří k obcím 
s nejmenším podílem dětí. Přerováci,
snažte se! 
Tyto informace najdete ve veřejné
databázi Ministerstva vnitra na
http://www.mvcr.cz /adresa.

Přerov nad Labem: 13,2 % 
(88 chlapců + 58 dívek)

Milovice: 24,7 % (982 + 915)

Vykáň: 17,4 % (37 + 28) 

Nehvizdy: 17,1 % (118 + 120) 

Chrást: 15,9 % (40 + 39)

Stará Lysá: 15,8 % (41 + 40)

Kounice: 15,5 % (77 + 89)

Bříství: 15,5 % (28 + 27)

Vyšehořovice: 15,4 % (50 + 42)

Velenka: 15,1 % (18 + 20)

Káraný: 14,7 % (45 + 43)

Čelákovice: 14,1 % (806 + 751)

Stratov: 14,1 % (39 + 24)

Ostrá: 14,1 % (29 + 31)

Lysá nad Labem: 13,8 % (582 + 596)

Nymburk: 13,6 % (1013 + 979)

Poříčany: 13,6 % (87 + 83)

Mochov: 13,5 % (67 + 79)

Sadská: 13,3 % (208 + 204)

Hradištko: 13,2 % (31 + 30)

Semice: 12,6 % (77 + 66)

Starý Vestec: 12,4 % (7 + 14)

Třebestovice: 11,5 % (45 + 61)

(Zpracoval: Petr Vilgus)

Třiďme odpady!
Je to ekologické i ekonomické

Třiďme odpady
Od letošního roku se i naše obec zapojila do systému EKO-KOM, který zajiš-
ťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů. Na základě podepsané smlouvy
získala naše obec nárok na pravidelnou odměnu za využití odpadů, které
shromáždí naši občané. Výše odměny je závislá zejména na množství vytří-
děných odpadů, ale i na kvalitě třídění. Odměna pomáhá snižovat náklady
spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálního odpa-
du. Odměnu využijeme na pronájem dalších kontejnerů na tříděný odpad a
na nákup odpadkových košů na veřejná prostranství.

Vytříděný odpad podléhá kontrole – pokud kontejner na tříděný odpad
obsahuje věci, které do něj nepatří, odměna se snižuje. To znamená, že po-
kud vhodíme např. papír do kontejneru na plast, znehodnotíme práci těch,
kteří třídí správně. Proto prosím věnujte pozornost následujícímu návodu
„jak na to“. Podrobnosti k systému třídění odpadů jsou na www.jaktridit.cz.

Do ŽLUTÝCH nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky,
fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
Před vhozením PET lahví nemusíte oddělovat víčka a etikety, budou při dal-
ším zpracování odstraněny. Obaly od potravin nemusíte do čista vymývat. 
NEVHAZUJTE: novodurové trubky, linoleum (PVC), obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.). 

Do MODRÝCH nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, le-
penka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).
NEVHAZUJTE: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskova-
ný papír, použité plenky a hygienické potřeby. 

Do ZELENÝCH nádob můžete odhodit: 
barevné sklo, láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy. 
NEVHAZUJTE: keramiku, porcelán.

Do BÍLÝCH nádob můžete odhodit: bílé sklo
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo.
NEVHAZUJTE: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 

(Zpracovala: Irena Gregárková)

bude pozemek kdykoliv připraven ke stavbě. Předběžně jsme zjišťovali ná-
zor občanů, kterých se výstavba DPS bezprostředně týká (sousedé). Ve větši-
ně případů byla reakce kladná.

Společně s Českým rozhlasem (majitelem zámku) jsem provedli výběrové
řízení na projekt ozelenění středu obce a okolí zámku. Pokud budeme úspěš-
ní můžeme na tento projekt dostat až 80 % státní dotace.

Vážení občané, tímto příspěvkem jsem Vám chtěl přiblížit část práce fi-
nančního výboru OÚ v letošním roce. 

Přerovský zpravodaj nabízí možnost otištění inzerce:
1/1 strany – 210×297 mm – 2500 Kč, 1/2 strany – 148×210 mm – 1500 Kč

1/4 strany – 105×148 mm – 1000 Kč
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Povolení k odběru
vody ze studní

Zákon o vodách nově upravuje mj. problematiku povole-
ní k odběru podzemních i povrchových vod. Odebírat
vodu ze studní a vůbec nakládat s podzemními a povr-
chovými vodami lze pouze na základě platného povolení
vydaného vodoprávním úřadem. K 1. 1. 2008 však plat-
nost některých povolení k odběru povrchových a pod-
zemních vod a k vypouštění odpadních vod zaniká. Proto
je potřeba si ověřit, zda se povinnost zažádat o vydání
nového povolení k nakládání s vodami netýká právě   vás.
Všechny studny je nutné „legalizovat“, to znamená, že
všechny studny musí mít po 1. 1. 2008 povolení k odběru
podzemních vod a zároveň stavební povolení. U někte-
rých studen ani nebude nutné o toto povolení žádat
a odběry podzemních vod z nich budou považovány za
povolené automaticky. Není důležité, zda je studna vy-
užívána pravidelně nebo jen k občasným odběrům, a ani
jestli je využívána jako zdroj vody pro rekreační chatu
nebo pro rodinný dům určený k trvalému bydlení, povo-
lení musí mít všechny studny.

Historické studny: Zánik povolení se netýká tzv. histo-
rických studen, tedy studen vybudovaných před 1. 1.
1955. Odběr podzemní vody ze studny určené pro záso-
bování domácnosti pitnou vodou a zároveň vybudované
před 1. 1. 1955 se považuje za povolené i po 1. 1. 2008
a není tedy třeba žádat o povolení k odběru podzemních
vod. Pod pojmem zásobování domácnosti pitnou vodou
se rozumí užití vody k vaření, splachování toalety, zalévá-
ní zahrady, napájení zvířat apod. Jako důkaz o stáří stud-
ny postačí dokumentace ke stavbě, u které studna stojí.
Stáří lze prokázat také třeba svědeckou výpovědí.

Studny vybudované mezi 1. 1. 1955 a 31. 12. 2001:
Pokud se k domovní studni nedochovala dokumentace,
nebo studna nikdy nebyla oficiálně povolena, bude nut-
né zažádat o vydání nového povolení k odběru podzem-
ních vod a o potvrzení existence vodního díla. „Žádost
o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jedno-
tlivých občanů (domácností)“ si můžete stáhnout z inter-
netových stránek Ministerstva zemědělství a Ministerstva
životního prostředí www.zanikpovoleni.cz. U některých
domovních studen z této doby mohlo být v minulosti po-
volení k nakládání s vodami vydáno a pokud je stále
v platnosti, nemusíte o nic žádat. Tato povolení budou
automaticky platit i po 1. 1. 2008. Podmínkou je, že voda
ze studny musí být využívána pro individuální zásobová-
ní domácnosti pitnou vodou.

Jiná je však situace v případě živnostníků (fyzických
osob podnikajících), kteří vodu ze studen využívají pro
provoz penziónů, restaurací, zahradnictví a jiných zaříze-
ní, a dále u zemědělců, kteří ji využívají k napájení zvířat
a zavlažování. V tomto případě lze na vodoprávním úřa-
dě zažádat o prodloužení stávajícího povolení k nakládá-
ní s vodami, a to nejpozději do 1. 7. 2007. Dobu platnos-
ti povolení k nakládání s vodami lze prodloužit, pokud se
nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno,
tzn. množství čerpání vod apod. V případě, že by byla

vaše žádost o prodloužení zamítnuta, je možné požádat
o nové povolení k nakládání s podzemními vodami.

Studny vybudované po 1. 1. 2002: Žádat o nové po-
volení k nakládání s vodami není potřeba, pokud původ-
ní povolení bylo vydáno po 1. 1. 2002. V případě, že bylo
povolení k odběru podzemních vod vydáno před 31. 12.
2001, ale právní moci nabylo až po tomto datu, je povo-
lení také stále platné. Pokud není jasné, kdy povolení na-
bylo právní moci, je třeba se obrátit na vodoprávní úřad
Městského úřadu v Lysé.

Odběr povrchových vod: V případě, že odebíráte po-
vrchovou vodu např. z potoka nebo rybníka a nepoužívá-
te k odběru žádné technické zařízení, jako je čerpadlo, tr-
kač apod., nemusíte podávat žádost o nakládání s voda-
mi, povolení nepotřebujete. Odběr povrchové vody za
použití technického vybavení je možný pouze na základě
platného povolení. Vzhledem k množství studní v Přero-
vě nad Labem je důležité předložit žádost o nakládání
s podzemními vodami, případně i žádost o potvrzení
existence vodního díla, co nejdříve tak, aby bylo možné
vše vyřídit před 1. 1. 2008. Je nutno počítat s tím, že zá-
konná lhůta pro posouzení žádosti je stanovena až na tři
měsíce. Není však pravda, že poslední termín na podání
žádosti o povolení k nakládání s vodami je v červenci
2007, jak bylo uvedeno v médiích. Toto datum pouze ur-
čuje poslední možný den pro podání žádosti o prodlou-
žení stávajícího povolení k nakládání s vodami pro osoby
právnické nebo fyzické podnikající. 

Pokud nebude ke dni 1. 1. 2008 pravomocně rozhod-
nuto o vaší žádosti k nakládání s podzemními vodami,
nelze po tomto datu s vodou požadovaným způsobem
nakládat až do doby, kdy nabude rozhodnutí právní
moci. V případě nepovoleného odběru vod jsou stanove-
ny pokuty pro fyzické osoby na 50 000 kč a pro právnické
a fyzické podnikající osoby až na 10 000 000 kč. Celé ří-
zení ohledně povolení k nakládání s vodami probíhá jak
o klasické správní řízení. Vyřízení žádosti je zdarma,
správní poplatek se nevyměřuje.

Kdo musí požádat o vydání nového povolení:
• Ten, kdo odebírá povrchovou vodu z potoka, rybníka
apod. pomocí technického zařízení např. čerpadla.
• Ten, kdo využívá podzemní vodu z domovní studny vy-
budované po roce 1955, aniž by měl platné povolení
k nakládání s podzemními vodami, popř. ani stavební
povolení.

Kdo nemusí žádat o vydání nového povolení:
• Ten, kdo odebírá povrchovou vodu z potoka, rybníka
apod. bez využití zvláštního technického zařízení.
• Ten, kdo vlastní studnu vybudovanou před 1. 1. 1955.
• Ten, kdo má studnu z období 1. 1. 1955 až 31. 12. 2001
a má platný doklad o povolení k nakládání s vodami.
• Ten, komu bylo vydáno povolení k odběru podzem-
ních vod ze studny po 1. 1. 2002.
• Ten, komu bylo povolení k odběru podzemních vod ze
studny vydáno do 31. 12. 2001, ale rozhodnutí nabylo
právní moci po 31. 12. 2001.
• Ten, kdo vodu ze své studny vůbec nevyužívá. Další
nebo podrobnější informace lze získat na bezplatné info-
lince Ministerstva zemědělství ČR č. 800 101 197.
(Podle Klánovického zpravodaje zpracoval Petr Vilgus)
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Úprava veřejných
prostranství v centru 
Přerova nad Labem

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás informovala o záměru obce zpra-
covat projektovou dokumentaci na úpravu veřejných pro-
stranství a obnovy zeleně ve středu obce s možností zís-
kání dotace.

Začátkem ledna jsem s panem starostou Luďkem Čer-
vákem navštívila odbor životního prostředí na MěÚ v Lysé
nad Labem, Ing. Svobodu. Byla nám nabídnuta pomoc
se zpracováním žádosti o dotaci z „Programu péče o ur-
banizované prostředí“, poskytována Ministerstvem život-
ního prostředí. Dotace je poskytována na vypracování
studie proveditelnosti a to až do maximální výše 80% ná-
kladů na její zhotovení. 

V průběhu ledna a února naši obec navštívila řada za-
hradních architektů, kteří zpracovali cenové nabídky na
studii. V březnu jsme po pečlivém zvážení ve výběrovém
řízení vybrali firmu Zahrada Olomouc, s.r.o.     

Zpracování studie se bude týkat těchto prostranství:
• Okolí rybníku na návsi
• Zámeckého parku
• Vstupního prostoru před skanzenem
• Parku na městečku
• Území od kostela k parčíku u bytovek 

Český rozhlas přijal naši nabídku spolupodílet se na
tomto projektu. Zplnomocnil obec k zastupování při po-
dání žádosti o dotaci. ČRo se bude finančně spolupodílet
na úhradě částky (po odečtení dotace) za studii. 

Koncem března jsme předložili žádost o dotaci na  Mi-
nisterstvo životního prostředí. V těchto dnech očekáváme
rozhodnutí o přidělení dotace.

Pokud nám bude dotace přidělena, čeká nás příjemná
část tohoto „procesu“, a to vlastní tvorba projektu.
Přivítáme Vaši pomoc při utváření budoucího vzhledu ve-
řejných prostranství ve středu obce. 

Již nyní můžeme všichni přemýšlet o tom, co bychom
v obci chtěli změnit či zachovat, kde si představujeme
parkovací a odpočinkové plochy, kde bychom uvítali la-
vičky, odpadkové koše, informační tabule a podobně. Ale
i o tom  jaké stromy či keře bychom chtěli v budoucnu
v naší obci. Velice rádi přivítáme Vaše náměty buď pí-
semně nebo na schůzce, která proběhne v létě společně
se zahradním architektem z firmy Zahrada Olomouc. 

Vzhledem k tomu, že další Zpravodaj plánujeme v prů-
běhu září, ráda bych Vám jménem obecního úřadu po-
přála krásné léto plné odpočinku a příjemných chvil při
procházkách Přerovem nad Labem a jeho okolí.

Irena Gregárková

Srovnání žáků ZŠ 
a víceletých gymnázií 

Dne 1. února 2007 se žáci 9. tříd zúčastnili v rámci SP
Kvalita I. testování, jehož cílem bylo hodnocení výsledků
vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ. V naší škole se zúčastnilo 6
žáků (1 žák chyběl z důvodu nemoci, 2 žáci se speciální-
mi vzdělávacími potřebami nebyli do testování zahrnuti).
Testování probíhalo podle jednotného schématu pro
všechny zúčastněné školy od 8.00 do 14.30 hod. Testo-
vány byly matematické dovednosti, dovednosti v čes-
kém jazyce a obecné dovednosti. V určeném čase žáci ře-
šili 15 úloh z matematiky (čas na řešení 60 minut), 23
úloh z českého jazyka (čas na řešení 40 minut) a 21 úloh
z obecných dovedností (čas na řešení 40 minut). Zázna-
mové archy s výsledky byly vyhodnoceny v CERMATU
a v dubnu žáci obdrželi certifikát s dosaženými individu-
álními výsledky. 

V květnu 2007 pak škola obdržela souhrnné výsledky
testování, ze kterých vyplynulo, že naši žáci se mezi ostat-
ními testovanými neztratí.  

Naši žáci dosáhli výsledků, které je řadí výrazně nad
průměry dosažené v ostatních školách. Průměrná úspěš-
nost v procentech je nejdůležitějším ukazatelem získa-
ným testováním. V tomto ukazateli předstihli naši žáci jak
průměr krajský, tak i celorepublikový základních škol
i společný celorepublikový základních škol i gymnázií. 

Dobrá připravenost našich žáků 9. třídy se pak projevi-
la i v dobrém umístění žáků při přijímacích zkouškách na
střední školy (1 žákyně 1. místo, 2 žáci 5. místo – ostatní
žáci zvolili SŠ bez přijímacích pohovorů).

Zpracovala: Alena Keřtofová
Ředitelka školy: Irena Jarešová

9. ročník ZŠ
Balíková Veronika, Houšková Martina, Hulan Vojtěch,
Jarešová Alžběta, Jirouš Michal, Kodešová Petra, Skuh-
ravý Lukáš, Štafl Roman, Vrba Jan

Naše třída je pro nás taková „druhá rodina“. Navzájem se
velmi dobře známe, ani není divu, každý všední den spo-
lu trávíme v rámci vyučování hodně času. Mnozí z nás
chodili společně do školky, udržujeme přátelství i mimo
školu. Máme mnoho zážitků, které jsme získali i díky škol-
ním výletům. Každý z nás je osobnost, bez které by třída
nebyla úplná a ztratila by na jedinečnosti.

Tento rok dokončíme základní školu, každý se vydá-
me vlastní cestou k dalšímu studiu, ale pevně věříme, že
se budeme stýkat i nadále a snad se ještě více utuží naše
přátelství, které mnohdy trvá i celý život…

Přátelství násobí radost a dělí žalost. – Francis Bacon
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Činnost v oblasti 
kultury a školství

Hana Veselá

Křížky a kapličky
Vzhledem k tomu, že uzávěrka na dotaci z Fondu obnovy
památek (FOP) Středočeského kraje pro letošní rok byla
již v říjnu 2006, kdy o ní tehdejší zastupitelstvo nepožá-
dalo, nemáme z těchto zdrojů pro letošní rok žádné pro-
středky. Zastupitelstvo rozhodlo, že v letošním roce při-
spějeme OS Přerováci nadlabáci na rekonstrukci kapličky
sv. Vojtěcha částkou 14 200 Kč, chybějící do celkového
rozpočtu opravy. Dále se pokusíme každý rok opravit
alespoň jeden křížek.

V letošním roce jsme zmapovali stav všech křížků a bo-
žích muk v katastru obce a nechali vyhotovit odborný po-
sudek, včetně předběžného rozpočtu na rekonstrukci
jednotlivých památek. V průběhu roku budeme žádat
o příslušné granty z Nadace OF a FOP Středočeského kra-
je, pro příští rok.

Mateřské centrum
MC, otevřené v lednu letošního roku v prostorách místní
ZŠ, bylo po celou dobu navštěvováno nad očekávání do-
bře. Občas jsme měli dokonce problém s nízkou prosto-
rovou kapacitou. Vzhledem k pěknému počasí jsme MC
uzamkly již 1. dubna a vyrazily s kočárky raději ven a na
dětské hřiště na zámecké zahradě. MC opět zprovozníme
spolu s příchodem chladného počasí na podzim.

Městys Přerov nad Labem?
Jak jsme informovali v minulém zpravodaji, má Přerov
nad Labem možnost požádat o znovunavrácení označení
městys. Anketa vyhlášená v minulém zpravodaji se neset-
kala u veřejnosti s větším zájmem (9 odevzdaných lístků,
z toho 8 pro a 1 PROTI), a proto zastupitelé rozhodli tuto
věc prozatím odložit a věnovat se důležitějším věcem.

Veřejné dětské hřiště
Od 1. 4. je opět otevřeno dětské hřiště jak pro mateřskou
školku tak i pro veřejnost denně od 8.00 do 20.00 hodin.
Dotace na rekonstrukci hřiště jsme v letošním roce ne-
získali, přesto začneme letos s jeho postupnou obnovou.
Občanskému sdružení Přerov nad Labem se v loňském
roce podařilo vybrat 46 700 Kč (viz minulý Zpravodaj)
a dalších cca 50 000 Kč přispěje obec. Za celkovou částku
se nám podařilo pořídit v tomto roce skluzavku, dvě pru-
žinová houpadla a šplhací síť. Další rok budeme pokračo-
vat. Finální výběr dodavatelské firmy se uskutečnil 3. 4. za
účastí zástupců obce, mateřské školky a maminek, které
u nás pořádají akce pro děti. Proč tak drahé? Často se mě
lidi ptají, proč musíme kupovat tak drahé prvky, když
místní truhláři by je dokázali vyrobit levněji. Odpověď
zní, že na veřejném dětském hřišti musíme mít instalo-
vané herní prvky, certifikované dle norem a ty jsou bohu-
žel drahé. Mohu napsat, že jsme pro naše hřiště vybrali
dodavatele s nejlepším poměrem „výkon/cena“. Jedná
se o pana Milana Procházku z Nymburka, který realizuje

mnoho dětských hřišť v okolí (Lysá, Milovice, Ostrá, …),
dodává výrobky českých firem Palis, Kulant a má velmi
dobré reference. 

Škola – nízký počet žáků, SRPŠ
Problém s malým počtem dětí v obci a následným níz-
kým stavem obsazenosti školních lavic se táhne již řadu
let a podle demografického průzkumu v obci, bude v dal-
ších letech zřejmě pokračovat. Kvůli chybějícím 36 dě-
tem, doplácí obec škole k státnímu příspěvku ze svého
rozpočtu. Jako jedno z okamžitě možných řešení jsme za-
platili inzertní kampaň lákající děti z okolních obcí do
naší školy a na Den otevřených dveří, který proběhl v so-
botu 28. 4. Inzerovali jsme v středočeském vydání MF
Dnes, Listech Lysá nad Labem a formou letáků přímo do
schránek obyvatel Sedlčánek. Celkové náklady na kam-
paň nepřesáhli 3000 Kč. Nepříznivou situaci se i nadále
budeme snažit řešit.

Na základě několika rodičů jsem požádala vedení ško-
ly o obnovení činnosti Sdružení rodičů a přátel školy. Ře-
ditelka školy na společných třídních schůzkách 26. 4. ro-
diče o možnosti SRPŠ informovala. Přihlásily se pouze tři
maminky z první třídy. 

Koncert „Velikonoční písně“ v kostele sv.Vojtěcha
OÚ ve spolupráci s místní farností uspořádal 8. dubna
v kostele sv. Vojtěcha koncert duchovních písní pod ná-
zvem Velikonoční písně. Pod vedením Jana Mikušky vy-
stoupil Vox Nymburgensis, vynikající Musica Dykyta
a místní fenomenální sopranistka Silvie Vašátová. Kostel
se zaplnil do posledního místa a kladné ohlasy nás inspi-
rují k tomu, podobnou akci alespoň jednou do roka opa-
kovat.

Skanzen Přerovu – Přerov Skanzenu
Polabské národopisné muzeum Poděbrady a Obecní
úřad Přerov nad Labem uspořádaly výstavu: „Proměny
Přerova v posledním století“. Jedná se o výstavu fotografií
Přerova, srovnávajících podobu různých míst naší obce
v minulosti a současnosti. 

Výstava byla slavnostně zahájena v neděli 20. května
a je otevřena až do konce října.

Kdo spolupracuje se zastupitelstvem v oblasti kultury?
V oblasti kultury pracují pro obecní úřad: paní Bartáková,
Burešová, Klimešová a Serbusová. Obchází naše seniory,
kteří slaví životní jubilea, s přáním pevného zdraví a kytič-
kou. 

Letošní akce 
souboru DYKYTA

28. 9. 2007 Václavské setkání souborů a taneční zábava 
v sále U Kotápišů

15. 12. 2007 Vánoční koncert v sále U Kotápišů
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Brigáda 
u památných stromů

za 9. ročník ZŠ A. Jarešová, P. Kodešová, M. Houšková

Během vyučovacího předmětu přírodovědný seminář
pod vedením Mgr. Evy Průšové se mimo jiné učíme nebýt
lhostejní k přírodě, jež nás obklopuje. Součástí našeho ži-
vota je  neodmyslitelně i historie, která je důkazem rozlič-
ných věcí dávno minulých. Je proto tedy samozřejmě za-
potřebí si jí vážit a udržovat, aby i další generace měly
možnost tohoto svědectví využít. 

Již několik hodin se podrobně věnujeme čtyřem li-
pám srdčitým Na Vrších u Božích muk a jejich okolí. Tato
skupina památných stromů nás velmi zaujala. Jejich úcty-
hodný věk cca 120 let si opravdu zaslouží pozornost.
Spolu s nedalekou studánkou napomáhají představě for-
mování venkovské krajiny konce 19. století. Paní učitelka
nám pověděla i mnohé o jejich historii.

Když jsme se dozvěděli o ošetření lip, přesněji tedy
především o prořezání osychajících větví, nebylo od věci
zajít se na vylepšenou památku podívat. 14. 3. se tomu
tak skutečně stalo a při té příležitosti jsme vykonali malou
pomocnou brigádu spočívající v odstranění zbylých větví
v blízkosti Božích muk. Na první pohled drobná úprava
zabrala dvě vyučovací hodiny a velikost nasbírané hro-
mady hovoří za vše. Dobrý pocit z vykonané práce překo-
nal i drobnou únavu. Naše činnost ovšem nebyla u kon-
ce, o dva týdny později jsem pokračovali ve sbíraní a úkli-
du větví. 

Každá práce si zaslouží uznání a ani ta naše snad ne-
bude zmařena… Dříve zmíněná akce nás inspirovala
k další aktivitě – plánu na ozelenění obce. Žáci rozdělení
do skupin měli za úkol zakreslit a případně popsat zada-
ný úsek naší obce. Ten pak podle vlastního mínění vylep-
šit o rostliny, případně zařízení (lavičky, odpadkové koše,
atd.). Každý se s nasazením věnoval svému projektu
a bylo možno využít jak rady pedagoga, tak odborné lite-
ratury či internetu. Projekty se zdají být zdařilé a snad by
mohly být užitečné pro další zkvalitnění života v obci. 

Věříme, že naše snaha bude inspirací pro další zájem-
ce při organizování různých akcí. Lenost je opravdu slabá
výmluva.

Nové vedení
hasičského sboru

SDH Přerov nad Labem

7. 3. 2007 byla na veřejném zasedání obecního zastupi-
telstva jmenována nová zásahová jednotka Sboru dobro-
volných hasičů Přerov nad Labem v tomto složení: Tomáš
Vodička (velitel), Luboš Svoboda (strojník), Tomáš Kra-
tochvíl (strojník), Milan Valenta (strojník), Luděk Jirouš
(hasič), Tomáš Galbavý (hasič), Petr Řehák (hasič), Jan
Fejtek (hasič), Ondřej Zbýň (hasič).

Velitel a strojníci se zúčastnili 40 hodinového školení
v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech  v termínu
20.–24. 2. 2007.

7. 3. 2007 ve večerních hodinách byla předána „hasi-
čárna“ novým členům. Nastal velký úklid a oprava klu-
bovny. Historická stříkačka byla předána novým členům
sboru.

17. 3. 2007 se konala výroční valná hromada na Obe-
cním úřadu. Přítomni byli: starosta OSH Nymburk pan Je-
ník, starosta okrsku pan Šmíd a starosta obce pan Červák.
Byl zvolen nový výbor místního sboru: František Skořepa
(starosta), Tomáš Vodička (velitel), Jaroslav Kratochvíl
(pokladník), Luboš Svoboda (velitel strojníků).

17. 3. 2007 jsme se zúčastnili výsadby třešňového stro-
mořadí k Oboře – závlaha stromků.

Naše plány:
• seznámení s technikou
• účastnit se na soutěžích (na jednu jsme již pozváni 

do Chrástu)
• účastnit se na veřejných akcí v obci
• pořádat kulturní akce (plesy, zábavy, akce pro děti)
• rádi bychom obnovili dětské družstvo

Zúčastnili jsme se úklidu Zámecké zahrady, v Přerově
nad Labem proběhlo námětové cvičení na dálkovou do-
pravu vody celého našeho okrsku. Pořádali jsme pálení
čarodějnic, kde se podávalo občerstvení. Dále jsme uspo-
řádali Pouťovou zábavu.



Přerovský zpravodaj 2_200714

Právo: Majitelé 
nevyhovujících 

septiků riskují pokutu
Až 50 000 Kč pokuty může dostat ten, kdo do 1. ledna
2008 (tj. za 6 měsíců) neuvede svůj septik do souladu
s požadavky vodního zákona. Se začátkem roku totiž za-
nikají povolení k vypouštění odpadních vod vydaná do
31. prosince 2001. 

V praxi to znamená jediné. Odpadní voda se přímo ze
septiků do půdy nebo vodních toků už nesmí dál vypou-
štět, je ji nutné předtím upravit.

Vyvážet nebo čistit
Občané, kteří nemohou svůj septik napojit na veřejnou
kanalizaci, mají několik možností, jak se s novými pravid-
ly pro vypouštění vyrovnat.

Nejjednodušší a nejlevnější variantou je zaslepit od-
tok. Ze septiku se tak stane žumpa, ze které voda neodté-
ká, ale musí se vyvážet. 

Další z možností je nový septik. Úřady však jejich stav-
bu dnes již prakticky nepovolují. Jedinou výjimkou jsou
septiky vybavené zemním filtrem nebo jiným způsobem
biologického čištění.   

Poslední možností je septik zmodernizovat. To zname-
ná pořídit k němu domovní čističku odpadních vod. K vy-
budování domovní čističky je třeba požádat o povolení
odbor životního prostředí. Náklady na čistírnu i s její in-
stalací se pohybují okolo 50 tisíc korun.

Výměna řidičáků
Téměř milion a čtvrt řidičů jezdí s doklady, které přesta-
nou 31. prosince platit. 

1. Jak o nový řidičák požádat?
Žádost musíte podat osobně na úřadu, u kterého jste
jako řidič evidovaný. K vyplněnému příslušnému formu-
láři musíte přiložit i průkazovou fotografii. Za výměnu nic
neplatíte.
2. Koho se výměna týká?
Všech, kteří mají řidičáky vydané před 1. lednem 1994.
Patří sem mj. i „růžové knížky“ z let 1964 až 1986.
3. Jaké údaje a doklady jsou potřeba?
Vyplníte jen základní osobní údaje a formulář podepíše-
te. Musíte mít občanský průkaz a pasovou fotografii.
4. Mám to nechávat až na prosinec?
Na úřad se vypravte co nejdřív. Na vydání nového dokla-
du mají úřady ze zákona dvacet dní. Pokud necháte náv-
štěvu příslušné radnice až na listopad či prosinec, nemu-
seli byste nový dokument dostat do konce roku. Úřady se
totiž obávají, že velké množství lidí nechá výměnu až na
závěr roku a Státní tiskárna cenin nebude vytištění no-
vých dokladů stíhat.

5. Proč se vlastně řidičáky musí vyměnit?
Souvisí to se vstupem České republiky do Evropské unie.
Od dubna 2004, kdy se Česko stalo členem Unie, už řidi-
či dostávají nový typ dokladů – plastovou kartu, na které
jsou všechny údaje vytištěné. Oproti starým „papírovým“
dokumentům jdou ty nové plastové hůř padělat.
6. Co mají dělat řidiči, kteří výměnu do konce prosince
nestihnou? Co hrozí za řízení s neplatnými doklady?
Do doby, než si vyřídí nové doklady, nesmějí za volant.
Pokud totiž policisté řidiče, který nemá platné doklady,
zastaví při kontrole, mohou mu na místě udělit pokutu až
2000 korun. Ve správním řízení pak mohou úřady uložit
pokutu od 1500 do 2500 korun. Za přestupek nehrozí
žádné trestné body.

Územní plán
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem na svém květno-
vém zasedání jednalo o zahájení práce na územním plá-
nu. Ve volebních programech se na nutnosti vytvoření
ÚP shodly všechny kandidující strany, dalším impulzem
k jeho zpracování je nový stavební zákon, který od 1. 1.
2007 omezil rozvoj obcí bez zpracovaného plánu. 

Co znamená slovní spojení „územní plán“? Pro lepší
představu občanů Přerovský zpravodaj přináší několik
odstavců a volných citací ze studie erchitektů Václava Cíl-
ka a Miroslava Baše Suburbanizace pražského okolí: do-
pady na sociální prostředí a krajinu, která je přístupná na
http://www.kr-stredocesky.cz/zivotni-prostredi. Další po-
drobnosti budou uvedeny v příštím čísle zpravodaje.

Kde by se stavět mělo
Optimální je zahušťování sídel například formou vyplňo-
vání zbytečných proluk. Cílem je udržet výstavbu soustře-
děnou spíš na malé ploše, poblíž míst, kde je zavedena
městská doprava a v návaznosti na stávající zástavbu. Na
některých „suburbiích“ (satelitních vesničkách rodinných
domků, které vyrůstají na okrajích historických obcí u vel-
koměst) je patrné, jak se investor snaží oddělit historický
střed sídla od nové čtvrti jakoby dával najevo, že obyva-
telé suburbie jsou něco lepšího než „špinaví domorod-
ci“. V tomto případě se již samotný urbanistický návrh
může stát zdrojem komplikací. V menších obcích je vý-
hodná výstavba spíš jednotlivých domů, ve větších ob-
cích doporučujeme dávat přednost spíš hustší zástavbě,
případně řadovým domům.

Je vhodné se vyhnout zástavbě daleko od zbytku ob-
ce, protože tím rostou náklady na komunikace a sítě. Na
katastru je zapotřebí udržet zemědělské či přírodní záze-
mí. V případech, že starostové nechali zastavět značnou
část katastru, se plán rozvoje začal obracet spíš proti obci,
která již nemá plochy na další rozvoj. Většinou se staví
podél silnic, ale je nutné uvažovat, co se stane, až se sil-
nice rozšíří. Bude na to vůbec místo? Snesou místní oby-
vatelé hluk? Je žádoucí, aby si představitelé obce umě-
li představit (i se všemi nejistotami tohoto přístupu), jak
bude okolí Prahy či samotná obec vypadat tak za 30–50
let a tento myšlenkový experiment je upozorní na možná
úskalí typu „utekl jsem před automobilovou dopravou
z města a teď žiji u vnějšího okruhu Prahy“. 
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Regionální územní plány
Z výše uvedeného textu vylývá celkem jasná a všude ve
světě ověřená zásada, že živelně vyrostlé, neregulované
novodobé vesničky jsou zdrojem problémů. Územní plá-
nování může mít ještě jeden velmi závažný dopad – tím,
jak rozdělí plochu katastru na zastavitelnou a nezasta-
vitelnou, tak omezuje spekulaci s cenami pozemků a vy-
tváří jednoznačný základ pro výpočet daní z pozemku.

Limity využívání území
Stanovení limitů využitelnosti území je základním nástro-
jem regulace všech způsobů velkoplošného využívání
území. Jeden ze silně negativních aspektů této doby je
téměř úplné odtržení místa bydliště od místa práce. Další
důležitá záležitost je udržení zemědělského zázemí ze-
mědělských obcí a ochrana půd vyšší bonity.

Intravilán a extravilán, hustoty osídlení
V místech, kde je hustota obyvatel nižší jak 50–60 oby-
vatel na hektar se nedaří zavádět veřejnou dopravu,
protože na zastávkách nastupuje málo lidí, autobusy mají
velké intervaly a nejsou tudíž využívány. Při hustotě více
jak 100 obyv./ha již může fungovat město s obchody,
poštou a restaurací, kde lidé chodí pěšky. Řídká zástavba
trvale předurčuje nutnost obyvatel používat osobní auto-
mobil. To znamená okamžité problémy s automobilovým
provozem pro obyvatele obce a potenciální vážné prob-
lémy v okamžiku ekonomického propadu nebo větší-
ho zdražení cen benzínu. Z těchto důvodů je v řadě obcí
v Rakousku, Švýcarsku, Slovinsku a jinde předepsána zá-
sada, že další výstavba je možná jen v intravilánu obce,
zatímco v extravilánu platí stavební uzávěra.

Zásada: dva domy ročně
Rychlý růst obcí sebou vždycky přináší nějaké problémy
a to i v případě, kdy se obě strany – obec i „developeři“
(firmy, které investují do výstavby kolonií rodinných
domků) – snaží dohodnout. V Rakousku a Německu si
po letech experimentování s novousedlíky zvolily některé
menší a střední obce zásadu, že v obci je možné postavit
jen dva nové domy ročně. Tím je zajištěno, že obec přij-
me novousedlíky a ti se začlení do jejího chodu.

Sociální a přírodní prostředí
Každé evropské město či vesnice má svůj sociální charak-
ter daný zhruba tisíc let trvajícím vývojem, který je v pod-
statě daný, nedá se s ním příliš experimentovat a je ne-
smyslné hledat nějaké nové cesty. Sídla, která mají tra-
diční sociální charakter jsou sídla víceméně stabilní. Je
možné udržovat umělé sociální prostory, ale ty vždy
budou mít samoorganizující tendenci buď k nějaké for-
mě návratu k tradiční formě (dané už tím, že páry žijí
spolu a mají děti) nebo bude zdrojem problémů. Zákla-
dem evropského sídla je navzájem se doplňující vztah
soukromých a veřejných prostorů.

Veřejný prostor sídla vytvářejí komunikace, místa soci-
álních aktivit jako jsou nákupy či hovor se sousedy – cha-
rakteristicky to jsou náměstí a pěší zóny a místa zábavy
a odpočinku jako jsou parky nebo hospody. Moderní ko-
lonie rodinných domků se však sestává jenom ze soukro-
mých prostorů propojených veřejnými komunikacemi,
které málokdy mají jinou funkci než je automobilový
provoz. Nelákají k vycházkám, ani k dětským hrám ani

k rozhovorům. Nedá se zde postavit kavárna, hřiště nebo
nějaké místo setkávání a často ani zasadit strom. 

V západní Evropě byl mnohokrát pozorován „začaro-
vaný dopravní kruh“. Silnice skoro vždy znamená novou
zástavbu. Tím často dojde k ucpávání existujících silnic
a k požadavku na stavbu nových komunikací. Podél těch-
to komunikací pak zákonitě dojde k nové zástavbě a pro-
blém se může opakovat. Automobily z jednoho katastru
či určitého areálu pak zhoršují situaci v jiném katastru. To
je jeden z hlavních důvodů, proč se v USA i západní Evro-
pě stále víc prosazují regionální plány anebo se stanovu-
je maximální využitelnost dané lokality.

Zatímco jednotlivé nové domy bývají stavěny v rámci
původní zástavby nebo na jejím okraji a většinou záměr-
ně či neúmyslně likvidují tradiční charakter sídel, je situa-
ce celých nových čtvrtí nápadně odlišná. 

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že zemědělství ve
středních Čechách po dobu sedm tisíc let tvořilo ekono-
mický základ krajiny. V posledních deseti letech to jakoby
přestává platit, ale nevíme, co tuto zemi v dalších deseti-
letích či staletích může čekat a proto se velice přimlouvá-
me za uvážlivé hospodaření s půdou. Firmy přicházejí
a odcházejí, nejsou vázány na jeden prostor, ale lidé zde
žijí stále. (Podle uvedeného pramene zpracoval: Petr Vilgus)

Historický význam 
Přerovské hůry

Pavel Lebduška

Přerovská hůra (zvaná též Bílá hůra nebo Bělice) přitaho-
vala od pravěku pozornost dávných obyvatel tohoto kra-
je. Archeologickými nálezy je doloženo intenzivní osíd-
lení zejména v západní části vrchu, kde příkré svahy ze
tří stran skýtaly dobrou ochranu. V těch místech vyrostla
dřevěná palisáda, pod kterou obránci upravili terén do
podoby umělého stupně, aby stráň pod hradbou byla
příkřejší. Ze směru vrcholové plošiny však bylo zapotřebí
toto vnitřní hradiště chránit lépe, tam proto vybudovali
pevný val a dva předsunuté příkopy. Východní část Pře-
rovské hůry zaujímalo opevněné předhradí. Zatím není
známo, ve kterém období vznikly na Bělici tyto fortifika-
ce, soudí se však, že alespoň západní část byla ohrazena
snad v pozdní době halštatské, kdy u nás sídlili předkové
keltských etnik. Není však vyloučeno, že tomu bylo dříve.
Samo osídlení lze totiž doložit již od mladší doby bron-
zové (kultura popelnicových polí lužického a slezského
typu), nejstarší nálezy pocházejí dokonce ještě z eneoli-
tu, těm je více než pět tisíc let. Ani staří Slované po svém
příchodu do Čech osvědčeným vrchem nepohrdli. Kolik
příběhů by asi mohl vyprávět za ta dlouhá tisíciletí, kdy
se na něm vystřídala plemena, jejichž jména jsou dnes
zapomenuta! Neznáme jazyky, kterými starověcí Polaba-
né hovořili, neznáme bohy, ve které věřili. O tom, jak žili,
co měli rádi a jak uvažovali, můžeme číst pouze z útržků
dochovaných stop, a ty se nenávratně ztrácejí.

V minulosti významná Bělice, plnící pravděpodobně
také funkci důležitého orientačního bodu zejména pro



Přerovský zpravodaj 2_200716

Přerovský zpravodaj vydává občanské sdružení Přerováci nadlabáci se sídlem v Přerově nad Labem 75, IČO 270 14 495 (re-
gistrace MV pod č. j. VS/1-1/62367/05-R dne 24. 11. 2005), financován je Obecním úřadem v Přerově nad Labem. Reg. číslo
MK ČR E 16504. Šéfredaktor: Petr Vilgus. Redakční kruh: Ivana Cabrnochová, Luděk Červák, Irena Gregárková a Jana Pokorná.
Fotografové: Tomáš Gregárek, Josef Gregárek a Petr Vilgus. Vzkazy pro redakci vhazujte do schránky v samoobsluze nebo zasí-
lejte na e-mail: prerovsky-zpravodaj@vilgus.com. Přerovský zpravodaj je občasníkem, vychází zpravidla jednou za tři měsíce. Za
obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele ani obecního úřadu. Sazba
a tisk vlastní. Uzávěrka 30. května 2007. Toto číslo vyšlo 11. června 2007. Přerovský zpravodaj je distribuován zdarma do poš-
tovních schránek v katastru Přerova nad Labem. Otázky k distribuci časopisu Vám zodpovíme na emailu redakce.

P Ř E R O V S K Ý

ZPRAVODAJ

dálkový obchod, v posledních staletích skýtala smutný
obraz. Když hradiště objevil v roce 1876 Ludvík Šnajdr,
bylo již značně poškozeno a nadále chátralo. Intenzivní
zemědělská činnost téměř vyhladila reliéf obou částí pev-
nosti a tento vývoj, žel, pokračuje. Snad proto, že „co oči
nevidí, to srdce nebolí.“ Na povrchu toho dnes již k vidě-
ní opravdu mnoho není. O to překvapivěji působí výsled-
ky moderní archeologické metody – magnetometrického
geofyzikálního měření. Na místech, kde sotva tušíme te-
rénní nerovnost, pozůstatek zničeného opevnění, vykres-
lil magnetometrický graf zcela přesvědčivě průběh valu
a dvou příkopů, to vše bez kopnutí do země, bez nezvrat-
ných kroků, pro které nás mohou naši vnukové proklínat.
V šetrnosti a prozíravosti nás všech je naděje na odhalení
zapomenutých dějin Bělice v budoucích časech, kdy bu-
deme schopni dozvědět se nesrovnatelně více než dnes.

Jsem pevně přesvědčen, že v příštích desetiletích nám
věda poskytne možnosti získat z pravěkých památek ta-
kové informace, v jaké nyní doufat ještě nemůžeme. Zá-

leží jen na nás, zda onu úchvatnou knihu Přerovské hůry,
psanou dosud neznámým písmem, budeme opatrovat
pro naše vnuky a pravnuky, nebo zda budeme vytrhávat
další listy stavebními pracemi v areálu hradiště a před-
hradí a orbou stírat poselství našich předchůdců. Pama-
tujme na to dnes, kdy úspěch se měří penězi a krátké,
snadné, byť pošpiněné cesty mají přednost před trnitými,
spravedlivými. Přerovská hůra je přírodním i historickým
klenotem kraje a naši péči si zaslouží.

Na závěr připojuji zajímavost zaznamenanou v roce
1891 významným archeologem Josefem Ladislavem Pí-
čem při popisu hradiště na Bělici: „Na hradišti Přerov-
ském schází se mládež na velikonoční pondělí, aby se
pobavila koulením vajíček na svahu severozápadním,
tam, kde stojí osamělý strom. Stará Jakubcová pak nám
vypravovala, kterak vídala za mládí svého přes Přerovský
kopec, na kterém právě jest hradiště, létati ohnivého dra-
ka – otec její prý ji vždy zavolal, aby se šla podívat.“ Tak
se někdy také podívejte, co kdyby...?

Grant na stromořadí
V březnu 2007 bylo skupinou 55 místních občanů obno-
veno přestárlé stromořadí lemující silnici vedoucí mezi
obcí a Přerovskou oborou. Nemocné stromy nahradilo 80
třešní ptačích, které se připojily k 30 stromům, které byly
vysazeny na podzim. Na výsadbě se podíleli kromě obča-
nů Přerova a jejich dětí i myslivci, rybáři, hasiči a členové
TJ Sokol. Původní nemocné stromy odklidili zaměstnanci

Zámecká zahrada
Jedním z míst, kde letos obecní úřad začal s úpravami
veřejných prostranství, je zámecká zahrada. Rádi by-
chom, aby se stala opět příjemným místem pro procház-
ku či odpočinek našich spoluobčanů i návštěvníků obce.

Po dohodě s Českých rozhlasem hasiči vyřezali nále-
tové dřeviny kolem potoka. Velkou část pořezaných nále-
tů odvezli hasiči na Vrše, kde jsme je spálili během čaro-
dějnic. Řada spoluobčanů a dětí z místní základní školy
pomohla celou plochu kolem potoka vyčistit od odpad-
ků, listí a větví. Od majitele přerovského zámku – Čes-
kého rozhlasu dostali všichni zúčastnění pochvalu a obec

Správy a údržby silnic ve spolupráci s přerovskými ob-
čany. Obnova stromořadí byla součástí akce Spojme prá-
ci se zábavou. Po výsadbě připravily Maminky dětem
v tanečním sále U Kotápišů dětský maškarní ples, který
byl symbolickým poděkováním za spolupráci při obnově
stromořadí.

Výsadba stromořadí třešní ptačích byla financována
částkou 20 000 Kč z grantu Strom života, který poskytla
Nadace partnerství Obecnímu úřadu Přerov nad Labem.
Generálním partnerem byla společnost Skanska, spolu-
pracovalo o. s. Přerováci nadlabáci. (Irena Gregárková)

finanční příspěvek 15 000 Kč na obnovu dobrovolného
hasičského sboru.

V zimních měsících byly zdarma pokáceny na dětském
hřišti nemocné a nebezpečné stromy členy místního ry-
bářského sdružení (současně byl pokácen nemocný topol
v blízkosti rybníka, který začínal být nebezpečný po zim-
ních vichřicích). Plošinu obci zapůjčil za symbolickou
cenu pan Marek Tomášek. Na dětském hřišti rodiče ob-
novili chybějící část trávníku.

Z obecní části parku jsme odstranili železné tyče, kte-
ré tu řadu let nesloužily původnímu účelu. Rádi bychom
nechali vyčistit značně zanesený potok a nechali odborně
prořezat stromy. Touto cestou chci poděkovat všem, kdo
pomáhá při úpravě tohoto krásného místa.
(Zpracovala: Irena Gregárková)


