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Na titulu čtvrtého čísla Přerovského zpravodaje tentokrát místo slov otiskujeme dvě
fotografie ilustrující na události bohatý podzim 2006. Horní snímek zaznamenává
obnovu stromořadí vedoucího od obce k Oboře. 15 občanů se podílelo na výsadbě
třiceti nádherně barevných třešní ptačích, na jaře bude výsadba pokračovat.
Na dolním snímku je zachycený anděl při mikulášské besídce pro děti i dospělé, kte-
rá se konala v sálu U Kotápišů. Doufejme, že i letos se budeme společně setkávat –
jak při zábavě, tak při akcích, díky kterým se naše obec stává krásnější.



Přerovský zpravodaj 4_20072

Jak jsme volili
Petr Vilgus

Tak jako v celé České republice, i v Přerově jsme na pod-
zim loňského roku konaly obecní volby. Přinášíme vám
přehled výsledků těchto voleb.

Zvolení zastupitelé 
a náhradníci pro 

období 2006–2010
ODS – zastupitelé
Ing. Irena Gregárková (38)
Miroslav Kolenský (30)

ODS – náhradníci
1. Danuše Skuhravá (52)
2. Jan Čepička (35)
3. Jaroslav Kratochvíl (54)
4. Miroslava Kadeřávková (42)
5. Jaroslav Janouch (64)

KDU-ČSL – zastupitelé
Ing. Vít Vašát (50)
Lenka Kodešová (42)

KDU-ČSL – náhradníci
1. Miroslava Trbušková (50)
2. Ing. Ivan Zajíček (48)
3. Jakub Jaksch (28)
4. Josef Novák (34)
5. Hana Řeháková (50)

Přerov 2006 – zastupitelé
Ing. Luděk Červák (51)
Jaroslav Urban (48)
Hana Veselá (32)

Přerov 2006 – náhradníci
1. PaedDr. Irena Jarešová (42)
2. Petr Baumruk (55)
3. Ing. Josef Sluka (43)
4. Ing. Václav Červinka (49)

Zapsaní Vydané Volební Odevzd. Platné
voliči obálky účast obálky hlasy

859 527 61,35 % 527 3 463

Kandidátní listina Hlasy

1 ODS 914 26,39 %
2 KDU-ČSL 883 25,50 %
3 ČSSD 125 3,61 %
4 Přerov 2006 1 541 44,50 %

KDU-ČSL

ČSSD

ODS

Přerov 2006

Usnesení z veřejného zasedání zastupitel-
stva Přerova nad Labem pro volební obdo-
bí 2006 až 2010 konaného 13. 12. 2006 ve
školní jídelně v Přerově nad Labem od
19.00 hod.

Přítomni: p. Červák, pí. Gregárková, 
pí. Kodešová, p. Urban, p. Vašát, 
pí. Veselá 
Omluven: p. Kolenský

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení – Ing. Irena
Gregárková, Ing. Vít Vašát.
2. Členy kontrolního a finančního výboru ve
složení:
kontrolní výbor – p. Urban, pí. Trbušková
finanční výbor – p. Jaksch, Ing. Zajíček.
3. Pověření pana Jaroslava Bašuse k zastu-
pování Přerova nad Labem na stavebních
jednáních do 31. 12. 2006.

4. Změnu kompetencí zastupitelů: p. Jaros-
lav Urban – oblast sportu, pí. Hana Veselá –
oblast školství a kultury.
5. Provizorní rozpočet pro rok 2007 – pra-
vidla rozpočtu obce pro rok 2007 se řídí pří-
jmy a výdaji ve výši 1/12 příjmů a výdajů
roku 2006 na měsíc do doby schválení roz-
počtu 2007. 
6. Rozpočtové opatření č. 6 – investiční do-
tace školní jídelně.
7. Rozpočtové opatření č. 7 – zvýšení výdajů

Zápis z jednání zastupitelstva 

Zdroj: www.volby.cz
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v kapitole „ostatní kulturní činnost“ o částky
5 000 Kč (Halloween) a 4 500 Kč (Mikuláš-
ská besídka).
8. Rozpočtové opatření č. 8.
9. Vyhlášení inventarizace majetku a závaz-
ků obce k 31. 12. 2006.
10. Záměr na převod pozemků do vlastnict-
ví obce – pozemku ve vlastnictví České re-
publiky p. p. č. 69/11 o výměře cca 250 m2,
od OSBD Poděbrady p. p. č. 71/48 o výměře
cca 10 m2.

• bere na vědomí:
1. Jmenování zapisovatelky paní Ing. Dany
Matějčkové.
2. Zprávu o kontrole hospodaření obce
z kontrolního oddělení krajského úřadu
Středočeského kraje.
3. Vytvoření inventarizační komise ve slože-
ní – předseda L. Kodešová, členové: J. Ur-
ban, I. Gregárková.
4. Informaci o získání dotace na vybavení
školní kuchyně ve výši 1 900 tis. Kč. 
5. Petice občanů:
a) na přijetí obecně závazné vyhlášky upra-
vující volný pohyb zvířat,
b) na zřízení chodníků podél komunikace
v Novém Přerově.
6. Obecní úřad obdržel výzvu z odboru ži-
votního prostředí Lysá nad Labem k odstra-

nění skládky, která je na obecním pozemku
vedle p. Žižky čp. 215
7. Informace z porady starostů Mikroregio-
nu Polabí konané 28. 11. 2006:
a) Skupinový vodovod je ve fázi podání žá-
dostí o územní rozhodnutí, dokud není
v právní moci, není možnost požádat o do-
taci, nejdříve by se mohlo stavět v roce
2008. Jeden z místostarostů v Lysé nad La-
bem bude mít na starost záležitost výstav-
by skupinového vodovodu.
b) Cyklostezky – odbor pro cestovní ruch
krajského úřadu Středočeského kraje zadal
studii na vyhledávání vhodných cykloste-
zek. KÚ bude financovat projekt, na stavbu
cyklostezek bude nutné získání dotací.
8. Termíny veřejných zasedání pro rok 2007: 
7. března, 25. dubna, 20. června, 19. září,
12. prosince.
9. Zřízení veřejného internetu pravděpo-
dobně do května 2007, občasné budou
moci komunikovat terminálem krajského
úřadu. Bude umístěn v cukrárně, kde je za-
ručena přístupnost alespoň 29 hodin týdně.
M. Kolenský řeší technické problémy veřej-
ného internetu.
10. Problém s likvidací kalů z přerovské čis-
tičky odpadních vod. Při kontrole České in-
spekce životního prostředí se zjistilo, že
okolní čističky nemají oprávnění k likvidaci

kalů. Vakuum Global bude kaly vyvážet
k Dobříši. Dočasně se kaly nevyvážely.
11. Špatný stav komunikace před čp. 401,
nutno vypustit velkou louži.
12. Získání grantu 50 000 Kč na opravu kap-
ličky sv. Vojtěcha panem Vilgusem. 

• ukládá starostovi:
1. Jednat o převodu pozemků do vlastnictví
obce.
2. Připravit návrh obecně závazné vyhlášky
o volném pohybu zvířat.
3. Prověřit možnosti vybudování chodníků
v Novém Přerově. 
4. Uzavřít výhodnou smlouvu na zimní
údržbu komunikací s Ing. Špitálským.
5. Svolat místní šetření ke zjištění stavu
chodníku před p. Šimonem čp. 311
6. Projednat projíždění kamionů na stavbu
kanceláří firmy Školky Montano s.r.o.
7. Domluvit s firmou Vacuum Global resp.
s p. Knappem zasypání děr po opravě kana-
lizace před p. Milaniakem čp. 341.
8. Projednat nevhodné parkování kamionu
na křižovatce před hospodou U Indiána.
9. Zjistit možnosti zastřešení autobusové za-
stávky U Klingorů.

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy, hlasování
bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.

Leden
Na dveřích kostela bude vyvěšen 
aktuální rozpis bohoslužeb.
Únor
• 3. 2.  Myslivecký bál,

taneční sál U Kotápišů, 
pořádá: Myslivecké sdružení.

• 24. 2.  Masopustní průvod obcí, 
večerní masopustní zábava 
v tanečním sálu U Kotápišů,
pořádá: TJ Sokol Přerov n. L. 

Březen
• 3. 3.  Muzikantský bál,

taneční sál U Kotápišů,
pořádá: Dykyta.

• 17. 3.  Maškarní bál pro děti,
pořádá: Sdružení maminek. 

• 21. 3. Skanzen – Jarní výstava,
pořádá: Polabské muzeum. 

Duben
• ?. 4.  Koncert duchovní hudby

v přerovském kostele, 
pořádá: Obecní úřad spolu 
s P. Neugebauerem. 

Přerovští zastupitelé na léta 2006–2010 (zleva): Vít Vašát, Miroslav Kolenský, Luděk Červák,
Dana Matějčková (tajemnice úřadu), Lenka Kodešová, Jaroslav Urban; v podřepu Irena Gre-
gárková a Hana Veselá. (Fotografie: Petr Vilgus)

Jednání zastupitelstva se v roce 2007 budou konat v tyto dny:  
7. března, 25. dubna, 20. června, 19. září, 12. prosince (změna vyhrazena)

Kulturní kalendář 

Upřesněné údaje najdete na plakátech 
v samoobsluze, na plakátovacích plochách,
příp. na pozvánkách.
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Informace Obecního úřadu 
Přerov nad Labem

1. Termíny pro výdej známek na popelnice pro rok 2007

Středa 28. 2. 8.00–11.30 13.00–17.00
Sobota 3. 3. 8.00–12.00
Středa 7. 3. 8.00–11.30 13.00–17.00
Sobota 10. 3. 8.00–12.00

Prosíme, abyste si vyzvedli známky pouze v uvedených termínech.

Současně bude vybírán poplatek za psa (1. pes – 50 Kč, 2. pes – 80 Kč).
Každý pes by měl být v zájmu majitele opatřen identifikační známkou.
V době vydávání známek na popelnice se bude ověřovat pouze v úřední den
– pondělí (ve středu 28. 2. a 7. 3. se ověřovat nebude). 

2. Pokud si přejete dostávat zprávy z obecního úřadu elektronickou poš-
tou, kontaktujte nás na adrese obec_prerov_nl@quick.cz. Upozorňujeme, že
v únoru dojde ke změně emailové adresy úřadu.

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

4. Otevírací doba v přerovské veřejné knihovně (vedle Moto-velo muzea):
Pondělí 15.00 – 18.00

5. Důležitá telefonní čísla

Krizové linky
• Integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, policie, 

operátoři linky hovoří česky, anglicky a německy)          112
• Hasiči         150
• Záchranná služba          155
• Policie ČR         158

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

• Poruchy elektřina – Středočeská energetická         800 154 978
• Poruchy plyn – Středočeská plynárenská         737 200 889
• Odvoz odpadů – Remondis         325 551 448
• Kanalizace a čistička odpadních vod Přerov nad Labem

723 912 325 (Antonín Knapp), 723 912 370 (Vladimír Fridrich)

• 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 nad Labem         325 551 350
• Sdružení dobrovolných hasičů Přerov nad Labem

724 224 842 (Vladimír Špitálský), 724 224 860 (František Divíšek)

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

Autoatlas

Praha,

Střední Čechy

1:20 000

objednávejte na

www.zaket.cz.

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.
Protože nemáme stálou redakci ani
sekretářku, dáváme přednost pří-
spěvkům, které vyhoví těmto pravid-
lům: rozsah do 2500 znaků, fotogra-
fie rozměru 9×12 cm, elektronická
podoba. 
Domníváme se, že každý obyvatel
Přerova má právo na tištěné infor-
mace o dění v obci. Pokud máte zá-
jem přispět na vydávání zpravodaje
finančně nebo formou služby, kon-
taktujte nás prosím na adrese vyda-
vatele. (Petr Vilgus)
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Od 1. července 2006 mohou obce žádat o navrácení titu-
lu město nebo městys. Tím došlo k nápravě opomenutí
při obnovování místní samosprávy v České republice po
roce 1989. 

Na navrácení statutu městys nebo města mají nárok
pouze ty obce, které toto označení užívaly před 17. květ-
nem 1954, což je den účinnosti zákona č. 13/1954 Sb.,
o národních výborech. Od tohoto dne totiž obstarávaly
veškeré záležitosti veřejného života národní výbory ja-
kožto orgány moci pracujícího lidu a byla tak fakticky
zlikvidována samospráva. Historická města a městysy
mají tak zákonnou možnost nabýt na svou žádost ozna-
čení, které jim nebylo žádným právním předpisem vý-
slovně odňato, jen toto označování reálně vymizelo s no-
vým společenským řádem zavedeným v Československu
po druhé světové válce. 

Přerov nad Labem mezi tyto obce patří. Titul městys
mu byl přidělen králem Vladislavem II. dne 23. 1. 1499 na
žádost tehdejšího majitele panství, nejvyššího kancléře
Království českého Jana ze Šelemberka a Kosti. Královs-
ký majestát o tomto povýšení se však nedochoval. Jan ze
Šelemberka měl ve znaku zlatý štít s černou kančí hla-
vou.

Z historie městysů
Již od 13. století existuje rozlišování sídel na vsi, města
a městečka, od 16. století městysy. Ty měly pro své ven-
kovské okolí významnější funkci, obvykle spojenou s tý-
denními trhy, které zprostředkovaly odbyt mezi městem
a venkovem. Pro jmenování městysem bylo nutné splnit
určité náležitosti, sídlo muselo být spádové a mít ráz
městečka, různá privilegia např. pořádání výročních trhů.

Po zániku monarchie v roce 1918 byl titul městys na-
dále udělován vládou, která velmi přísně prověřovala
všechny žádosti obcí. Kritériem bylo např. mít regulační
plán, kanalizaci, vodovod, elektrické osvětlení, hřbitov,
zdravotní zařízení, školu, dlážděné chodníky a ulice. Tyto

požadavky měly dokázat, že obec je technicky, kulturně,
sociálně, politicky a hospodářsky na výši, poskytuje služ-
by okolním obcím. Vzhledem k přísnému posuzování
bylo udělení statutu městys považováno za velmi prestiž-
ní záležitost. Tato administrativní kategorie obcí z naší sa-
mosprávy vymizela teprve v roce 1948.

Kolik bude městysů
Sídelních útvarů, které jsou městysy, je v seznamu uvede-
no celkem 390. V tom má 23 obcí méně než 300 obyva-
tel, 181 je ve velikostní skupině 300–999, 139 ve velikost-
ní skupině 1000–1999, 38 ve velikostní skupině do 3000
a 9 ve velikostní skupině 3000 a více.

Složení tohoto souboru historických městysů je ne-
pochybně ovlivněno skutečností, že téměř šest desetiletí
nemohla být žádná obec na městys povýšena. Z tohoto
důvodu zákon umožní, aby obce, které městysy nikdy ne-
byly, mohly žádat o toto označení podobně jako mohou
dnes obce žádat o titul město.

Městys Přerov nad Labem?
Zastupitelstvo naší obce v současné době uvažuje o po-
dání žádosti k navrácení titulu městys naší obci. V praxi
to obnáší pouze podání žádosti o navrácení tohoto titulu
předsedovi Parlamentu České republiky. Ze znovuzískání
titulu neplynou žádné legislativní, finanční či jiné výhody
ani závazky. Jedná se „jen“ o navázání přerušené tradice
a posílení hrdosti obyvatel Přerova na svou obec, resp.
městys. Ale stojí o to vůbec naši občané? Jaký je váš názor
na to, aby byl Přerov nad Labem v budoucnu titulován
jako městys namísto obec? Protože nás váš názor zajímá,
připravili jsme pro vás malou anketu. Vyplněný anketní
lístek prosím vhoďte do schránky Přerovského zpravodaje
v samoobsluze nebo na Obecní úřad. V příštím PZ vás se-
známíme s výsledky ankety a s rozhodnutím zastupitelů.

(Zpracováno podle SMO ČR a http://www.prerovnl.cz)

Opět městys Přerov nad Labem?
Hana Veselá

„Přerovské referendum“ – anketa

Přejete si, aby byl Přerovu nad Labem
vrácen titul MĚSTYS?

ANO                         NE

Jiná odpověď, případně komentář:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

✂
✂
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Představujeme: 
Přerovský starosta

Luděk Červák
Rozmlouvali 

Petr Vilgus a Irena Gregárková

Jméno: Ing. Luděk Červák
Věk: 53 let
Stav: ženatý, tři děti (dva synové a dcera)

Pět věcí, které Luděk Červák považuje za nejdůležitější
(z dotazníku v předvolebním Zpravodaji):
• vytvoření územního plánu včetně zastavovací studie
a generelu rozvoje obce na 15 až 20 let,
• vybudování vodovodu za takových podmínek, aby
nebyl rozpočet obce nadměrně zatížen a zbývaly peníze
i na jiné akce,
• zachování školy, školky a lékařské péče v obci alespoň
na současné úrovni,
• akce, které povedou k tomu, aby se lidem v obci „do-
bře žilo“ – úpravy komunikací a chodníku (včetně řešení
vlastnictví pozemků), rekonstrukce zeleně, péče o rozptý-
lenou zeleň a drobné stavby v extravilánu,
• podpora zájmové činnosti – sportovní klub, kulturní
a společenské akce, zájmová sdružení.

Pane starosto, můžete nám vysvětlit, jak se člověk na-
rozený v Košicích dostal do polabského Přerova?
Můj tatínek byl voják a samozřejmě šel tam, kam ho veli-
telé poslali. Rodiče pocházeli z Českých Budějovic, díky
otcovu zaměstnání jsme však bydleli kromě Košic také
v Brně, Krhanicích u Týnce nad Sázavou a také v Českém
Krumlově. Nakonec se rodina vrátila zpět do Budějovic.

Jakou vysokou školu jste vystudoval?
Absolvoval jsem Vysokou školu zemědělskou v pražském
Suchdole, konkrétně fakultu agronomickou, obor fyto-
technický. 

Po škole jste už zamířil do Přerova? 
Měl jsem stipendium z agrochemického podniku v Do-
mažlicích, takže jsem tam dva roky působil. Kromě práce
agronoma jsem se zabýval technickou ochranou rostlin,
což zahrnovalo státní dohled a poradenství při aplikaci
chemie v zemědělství. Problémem však bylo, že tehdej-
ší okres Domažlice byl koncem světa. Moje manželka po-
chází z Litole, proto jsme hledali místo, které by bylo blíž
jejímu rodišti a nakonec jsme se rozhodli pro Přerov. Při-
stěhovali jsme se 1. října 1981, v lednu 1982 se nám zde
narodil starší syn. Od příchodu jsem pracoval v místním
zemědělském družstvu jako agronom specialista pro
ochranu a výživu rostlin, od roku 1992 mi ještě k tomu
přibyla agenda spojená s vlastnictvím a využitím pozem-
ků. 

Proto jste schopný z hlavy vyjmenovat majitele řady
pozemků...
Vedu si podrobný archiv a proto dodnes pomáhám těm,
kteří mají nějaký spor či nejasnost v oblasti držby půdy.
Díky tomu, že jsem se mj. zabýval rozměřením pozemků
v rámci transformace družstva, jsem hodně komunikoval
s úřady a starosty okolních obcí. Většinu tendejších zastu-
pitelů znám osobně.

V mládí jste s rodiči procestoval řadu míst. Kde se vám
líbilo nejvíc?
Těšil mě zejména pobyt v Českém Krumlově. V Přerově
však žiji s rodinou už 26 let, tento kraj jsem si oblíbil
a mám ho moc rád. Přestože jsem se narodil na Sloven-
sku, za svůj domov považuji Přerov. 

Co chystáte pro Přerov v horizontu jednoho roku? 
Současný vzhled obce není utěšený, někde chodníky chy-
bí úplně, jinde jsou slepené ze všeho, co se našlo. Z vlast-
ní zkušenosti musím říct, že je složité se procházet po
Přerově s kočárkem (mám šestiměsíčního vnuka). Chce-
me vytvořit plán obnovy obce – studii na úpravu komuni-
kací a zeleně, která by zahrnovala celé zastavěné území
obce. Dnes existuje pouze urbanistická studie, ta ale ne-
řeší podrobně úpravu a rozmístění zeleně. Na plán zele-
ně by pak navazovala příprava územního plánu obce. 

Jak to bude v budoucnu s praktickou stránkou péče
o vzhled Přerova?
S místostarostkou Irenou Gregárkovou jsme absolvovali
několik procházek po obci, kdy jsme si všímali těch nej-
schátralejších objektů a nepořádku na řadě parcel. 

Chceme kontaktovat vlastníky těchto míst, dotázat se
jich na důvod neutěšeného stavu a vyzvat je k nápravě.
Protože obec nemůže být bez pravidelné údržby, zvažo-
vali jsme různé varianty řešení tohoto problému. Pravdě-
podobně se rozhodneme pro zaměstnání člověka, který
bude udržovat veřejná prostranství v obci i mimo zasta-
věné území, hrabat listí, sbírat odpadky, sekat obecní
louky, starat se o záhony a stromky a pod. 

Co dále?
Pracujeme na několika nových vyhláškách, které stanoví
podrobnější podmínky pro život na území Přerova. Nut-
ně potřebujeme vyhlášku o veřejném pořádku, která by
regulovala mj. volný pohyb psů. Chceme vydat tržní řád
a v něm vyjmenovat místa, kde je povolená výstavba
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stánků a prodej z aut, stejně tak i omezit druhy nabíze-
ného zboží (zejména před skanzenem). V současnosti se
nám může současný stav nelíbit, ale nástroj, kterým by
šlo zasáhnout, v rukou nemáme. 

Hovořili jsme o výstavbě vodovodu. Kdy to bude?
Vzhledem k tomu, že ještě není platné územní rozhodnu-
tí, nelze zatím žádat o dotaci. Optimistický termín zaháje-
ní prací je rok 2008. 

Co bude dříve – výstavba vodovodních přípojek v Pře-
rově samotném nebo vodojem na Přerovské hůře a při-
vedení „trubky“ od Lysé?
Zatím nemám představu o pořadí jednotlivých kroků. Ni-
kdo v Přerově i okolí nemá zkušenost s tak finančně
i technicky náročnou stavbou.

Jak by měl Přerov vypadat za čtyři roky – tedy při ko-
munálních volbách v roce 2010?
Hodně záleží na rychlosti výstavby vodovodu. Jde o spo-
lečnou investici několika obcí, která je navíc financovaná
z externích zdrojů, proto nejde problémy vyloučit. Pokud
stavbu cokoliv zdrží, pak možná půjdeme k příštím vol-
bám po rozkopaných cestách. 

Je jasné, že je zde obrovské množství věcí, které mu-
sí nové vedení obce vyřešit. Rádi bychom do roku 2010
zvládli úpravu a oživení středu obce, tedy prostoru mezi
rybníkem, zámkem a skanzenem, Městečka a okolí školy.
Nesmí se samozřejmě zapomenout na Nový Přerov, i tam
je nutné investovat. 

Také chceme vyřešit problematiku průjezdu kamionů
obecí. Tato těžká auta ničí jak silnice v Přerově, tak někte-
ré stavby u silnice. Příklad bych si bral ze Semic, kde se
kamiony centru obce vyhýbají. 

Jakým způsobem budete rozvíjet Přerov a rozšiřovat
zdroje jeho příjmů – podporou výstavby obytných
domků, skladů, průmyslových podniků? 
Nejsem odpůrce nové obytné výstavby a budu rád, když
se lidé budou chtít stěhovat do naší obce. Mým cílem je
udržitelný rozvoj – tj. dovedu si představit, že v nejbliž-
ších letech současný počet Přerováků naroste třeba o 200
nových obyvatel. Nepodpořím výraznější rozrůstání pod-
niků a skladů v obci, spíš budu usilovat o využití těch
stávajících. Jsem zemědělec, a myslím si, že zemědělská
půda má sloužit zemědělství.

Přerov každoročně navštíví přes 70 000 turistů. Jakými
způsoby přilákáte další cestovatele?
Podporujeme plán Středočeského kraje na stavbu cyklo-
stezky podél obou břehů Labe. Jedná se o páteřní komu-
nikaci, ze které se má rozvíjet další síť přidružených tras.
Tato akce bude hrazena z evropských fondů. 

Samozřejmě rádi uvidíme podnikate, kteří na území
obce postaví ubytovací nebo stravovací zařízení. Naším
cílem je také návrat turistů na Hůru, jejíž vrchol chceme
v blízké době zpřístupnit. 

Závěrem se chci zeptat, jak trávíte volný čas?
Když si vzpomenu na minulý rok, musím říct, že mi moc
volného času nezbývalo. Jako dítě jsem byl nadšeným
čtenářem všeho, co vyšlo, s přibývajícími povinnostmi se

však stále více zabývám jen odbornou literaturou. Také
mi loni přibyly „dědečkovské povinnosti“. Ale i dnes si
najdu čas na jízdu na kole do blízkých i vzdálených míst –
v okolí Přerova nejčastěji do Káraného nebo do Brandýsa.
V zimě si pak rád zalyžuji na sjezdovkách i na běžkách. 

Vážený pane Červáku, gratuluji vám ke zvolení starostou
a přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci pro obec.

Stromořadí k Oboře
Irena Gregárková

Koncem srpna loňského roku jsem zaslala dopis středoče-
ské Správě a údržbě silnic upozorňující na neutěšený stav
stromořadí a celkového vzhledu příkopů v okolí silnice
III. třídy od Přerova k Oboře. Současně jsem podala žá-
dost k povolení obnovit stromořadí podél této komunika-
ce. Středočeská údržba silnic je vlastníkem nejen komuni-
kací, ale i přilehlých příkopů o které by se měla starat (se-
kání, čištění, péče o stromy).

Obratem jsem obdržela vstřícné stanovisko. Údržba
silnic Mnichovo Hradiště uvítala naší iniciativu, ale bohu-
žel mi sdělila, že vzhledem k dlouhodobým finančním
problémům silnice již mnoho let neobnovují stromořadí
podél silnic nižších tříd. Údržba silnic přislíbila převzetí
nově vysázených stromů do své správy po 3 letech od vý-
sadby a po jejich uchycení se zapěstovanou korunkou.

Pan Ing. Svoboda z odboru životního prostředí z Lysé
na základě místního šetření podpořil obnovu již dožívají-
cího a neúplného stromořadí švestek, které trpí chorobou
šárka. Z pohledu kvality prostředí (chemický posyp ko-
munikací, imise včetně polétavého prachu) nedoporučil
obnovu z ovocných stromů. Zvolený druh třešně ptačí
označil jako vhodný, a to jak z hlediska nároků, vzrůstu
a estetického působení v daném místě.

28. října 2006 jsme vysadili za krásného slunečného
dne s pomocí veřejnosti prvních 30 stromů, darovaných
školkami Montano. Kůly nám zdarma zhotovil pan Hor-
váth st. a firma Závlahy nám důkladně posekala celý úsek
před výsadbou. Touto cestou děkujeme všem kdo nám
pomohl zrealizovat první část výsadby.

Před Vánocemi středočeská údržba silnic dokončila
odstranění křovin a větší části proschlých stromů. Začát-
kem ledna dále provedla srovnání a prohloubení příko-
pů. Tento razantní zákrok provádí údržba silnic pouze
v zimních měsících, jelikož na jaře mají plné ruce práce
s opravami vozovek po zimě. Veškeré tyto práce provedla
středočeská údržba silnic na vlastní náklady. 

V současné době obec společně s Občanským sdruže-
ním Přerováci nadlabáci žádá Nadaci partnerství o grant
20 000 Kč na výsadbu stromů s aktivním zapojením veřej-
nosti do realizace. Pokud se nám podaří získat z tohoto
grantu potřebné finance na materiál, dokončíme výsad-
bu stromořadí k Oboře již v jarních měsících.

Budeme Vás včas informovat o termínu sázení cca 75
stromů, pokud budete mít chuť a čas přijďte nám prosím
pomoci s výsadbou stromořadí. 
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Co známe z historie
našeho Přerova?

Alena Bakošová

Každý z nás, ať starousedlíků či „naplavenin“ víme, že
naše obec se svým jménem chlubí již úctyhodnou řádku
let. Konec konců to všem příchozím sdělujeme i na tabu-
lích při vjezdu do obce. Každý z nás se jistě rád pochlubí
skanzenem, přidáme zmínku o tom, že tu máme také zá-
mek, bývalou to tvrz i s původním vodním příkopem. Ti
starší přidají informaci o kapličce svatého Vojtěcha.

Jsou to jen maličké střípky ze skutečně bohaté historie
naší obce. A to jsme nikde ani slovem nezmínili historii
několika generací rodin, jejichž kořeny sahají dál než
jedno století. Věřím, že naše výpravy do historie Přerova
nad Labem se pro Vás stanou spíše příjemnou detektiv-
kou než suchým výčtem letopisných záznamů. Také vě-
řím, že se přidáte a pomůžete mi s odhalováním historic-
kých a místopisných zajímavostí.

Ze kdy je první zápis o Přerově?
Nejstarší písemně doložený záznam o Přerově se váže
k roku 993 n. l. a souvisel s převodem majetku pod sprá-
vu břevnovského kláštera. Majitelem zdejších polností,
hospodářství a také obyvatelstva byl břevnovský klášter
až do doby husitských válek. Aby mohl klášter z místního
hospodaření získat co nejvíce, využíval k tomu dosaze-
ných správců nebo nájemců. V polovině 13. století byla
v osadě Přerov založena tvrz. Ještě v době klášterní sprá-
vy začala být tvrz modernizována a na přestavbách se
pak podíleli téměř všichni pozdější majitelé Přerova.

Samotné osídlení oblasti dnešního Přerova je však
podstatně starší. Ze záznamů v kronikách můžeme zjis-
tit, že se o Přerově jako obydlené osadě hovoří již roku
972 n. l. Můžeme brát uvedený letopočet vážně? Ano
i ne. Kroniky v té době byly mnohdy svou faktografickou
hodnotou na úrovni dnešního bulváru typu Blesk či Šíp.
Do kronik se totiž v té době zapisovala jak ryzí fakta, tak
ústně předávané a mnohdy i barvitě přetvořené pověsti
a klepy. Díky vykopávkám archeologů i laických nad-
šenců však víme, že osídlení lokality dnešního přerovska
bylo již v době kamenné. Takže něco pravdy na tom špro-
chu z roku 972 také bude. 

Jsme podstatně starší obcí než sami oficiálně říkáme
na tabulích při vjezdu do obce. Archeologické nálezy
z okolních polí také dokládají život prapředků z doby
bronzové a železné. Datování bylo určeno podle střepů
nádob, které byly vykopány v různých místech naší obce
a podle kosterních pozůstatků a zbytků hradiště na Pře-

rovské hůře. Ještě v roce 1911 byly některé z nálezů ulože-
ny i ve třech vitrínách přímo na našem zámku. 

Víte, jak získala naše obec svůj znak?
Přerovu nad Labem byl znak udělen 23. ledna 1499, za
vlády krále Vladislava II. Král povýšil ves na městečko
a v souvislosti s povýšením jsme také získali i vlastní znak. 

Získání znaku a samotné povýšení nespadlo z nebe.
O povýšení na městečko se významnou měrou zasloužil
tehdejší majitel Přerova. Byl jím Jan ze Šlemberka, který
se na Přerov přiženil po roce 1466. Vzal si za ženu Johan-
ku ze Stráže, která byla jedinou dědičkou jak Přerova, tak
okolních obcí. Jan ze Šlemberka byl ve své době velice
schopný a vzdělaný člověk, zastával funkci nejvyššího
kancléře Království českého. To, že se Přerov stal jeho do-
movem dokládá také to, že se již od roku 1484 psal na
Přerově. Jan ze Šlemberka a na Přerově vymohl na králi
nejen povýšení Přerova na městečko, ale také vlastní
znak, týdenní trhy a další hospodářské výsady.

Na modrém štítu našeho znaku je stříbrná čtyřhranná
věž z kvádrů, s otevřenou branou v přízemí, jedním ok-
nem v patře a s pěti stínkami cimbuří. Z okna visí na řetě-
zu zlatý štítek s doprava obrácenou černou kančí hlavou
s velkými bílými kly a s červeným jazykem (erb pánů ze
Šelmberka).

Po ztrátě samostatnosti, která souvisela s připojením
Přerova k brandýskému císařskému panství v roce 1632,
byl po několik století používaný na pečeti obce znak cí-
sařské vrchnosti – říšský orel – později doplněný datem
20. 6. 1680 a iniciálami „L. I.“. Tyto údaje připomínaly
návštěvu císaře Leopolda I. v Přerově.

Přerovská tvrz byla v písemných dokumentech jako zá-
mek označena poprvé v roce 1524. Bylo to v kupní smlou-
vě, kdy potomek Jana ze Šlemberka a na Přerově – syn
Jindřich, prodal přerovské statky spojeným městům Praž-
ským (společně Staré a Nové Město Pražské). Tato smlou-
va mimo jiné dokazuje, že již v té době samospráva vý-
hodně investovala do nemovitostí. Pro pražské radnice
byly přerovské statky nejen zajímavou možností, jak ulo-
žit finanční zisky ze správy vlastních pražským městských
čtvrtí, ale navíc jim investice zajišťovala každoroční hos-
podářské výdobytky – poplatky z vypěstovaného vína,
daň porybnou, poplatky z vlny chovaných ovcí...

Tak jak? Zaujal Vás náš výlet do historie? Další výlet v čase
Vás bude čekat v příštím čísle. A aby Vás historické nadše-
ní neopustilo, máme zde malou návnadu:
Dokážete říci kde se nachází vrch Bělice? Víte kdy byl po-
staven první přerovský pivovar? Co to je haltýř a k čemu
sloužil?

Za pomoci zdrojů: Dějinný vývoj městyse Přerova nad Labem,
De Coquille, 1911; Městys Přerov n. L., Kopáček Ludvík, 1919;
http://cs.wikipedia.org; http://www.pametihodnosti.cz

Prémie: Mapa Přerova nad Labem
Vážení čtenáři. K tomuto číslu pro vás přikládáme mapu katastrálního území Přerova nad Labem s podrobně vy-
značenou hranicí jeho území od vydavatelství Žaket. Mapa odráží stav platný v listopadu 2006 a je částí kvalitního
atlasu Praha, Střední Čechy 1:20 000. Podrobnosti o možnostech objednávky atlasu najdete v dolní části mapy.



9Přerovský zpravodaj 4_2007

POZVÁNKA

CUKRÁRNA U ŠKOLY
Už víc než rok nám v Přerově nad Labem dělá život sladší nově otev-
řená cukrárna. V kultivovaném a útulném prostředí si denně můžete
vybrat z bohaté nabídky čerstvých dortů – máme zákusky jak klasické,
tak i italské. V létě jistě oceníte chladivé poháry se zmrzlinou či ovo-
cem. Po dobrém obědě se můžete kdykoliv zastavit na vynikající kávu
– kvalitním pressu značky J. J. Darboven.
Dámám připraví milá obsluha voňavé italské kapučíno a dětem mléč-
né koktejly. A jestli vám při procházce malinko vyhládne, zastavte se
na párek v rohlíku nebo pár chlebíčků!

Otevřeno denně od 9–18 hodin

Stojany na kola pro cyklisty • Příjemné posezení na letní zahrádce
Bezbariérový přístup pro handicapované nebo maminky s kočárky

Znáte své
sousedy?
Jaká byla volební účast 
v podzimních obecních volbách?

V minulém čísle jsme srovnávali 
Přerov nad Labem a okolní obce 
podle počtu trvale hlášených 
obyvatel s jiným než českým 
občanstvím. Tentokrát porovnáváme
naše sousedy podle účasti voličů 
v podzimních obecních volbách
Podrobné informace k těmto 
dalším sídlům najdete ve veřejně 
přístupné databázi na internetové
adrese Českého statistického úřadu
http://www.volby.cz /.

Přerov nad Labem: 61,35 %

Vykáň: 81,79 %

Starý Vestec: 69,38 %

Kounice: 65,70 %

Ostrá (+ část Šnepov): 65,38 %

Vyšehořovice
(+ část Kozovazy): 62,81 %

Chrást: 60,86 %

Stratov: 59,94 %

Bříství: 58,61 %

Velenka: 57,98 %

Stará Lysá (+ část Čihadla): 56,60 %

Hradištko (+ část Kersko): 52,28 %

Semice: 49,93 %

Sadská: 49,08 %

Mochov: 48,58 %

Nehvizdy (+ část Nehvízdky): 47,67 %

Káraný: 47,10 %

Čelákovice (+ části Císařská Kuchyně, 
Sedlčánky a Záluží): 45,12 %

Lysá nad Labem (+ části Byšičky, 
Dvorce a Litol): 43,70 %

Třebestovice: 43,11 %

Poříčany: 38,52 %

Nymburk (+ část Drahelice): 38,22 %

Milovice (+ části Benátecká Vrutice, 
Boží Dar a Mladá): 29,45 %

(Zpracoval: Petr Vilgus)

Zápis do mateřské školy
v Přerově nad Labem:

7. března 2007

Vážení rodiče, 

zveme Vás na zápis dětí do mateřské školy, který se uskuteční dne 7. března
2007 od 13.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy Základní školy a ma-
teřské školy Přerov nad Labem, okres Nymburk. V mateřské škole obdržíte
nejen „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“, ale zároveň zde můžete
společně s Vašimi dětmi strávit příjemné odpoledne – celou mateřskou školu
si můžete prohlédnout, seznámit se s provozem školy, vznést dotazy k učitel-
kám školy, Vaše děti si mohou pohrát s ostatními dětmi a hračkami ve třídách
školy. 

Žádosti o přijetí je možné vyzvednout i po termínu zápisu (v mateřské škole
i u ředitelky základní školy). Vyplněné žádosti i s potvrzením lékaře, případně
jiného specializovaného pracoviště (pedagogicko psychologické poradny,
speciálně pedagogického centra apod.), se podávají u ředitelky Základní
školy a mateřské školy Přerov nad Labem, okres Nymburk. Ředitelka školy
v zákonem dané lhůtě písemně rozhodne o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Rozhodnutí (o přijetí dítěte, nebo o přijetí dítěte na zkušební
dobu, nebo o nepřijetí dítěte) Vám bude předáno či doručeno. Rozhodnutí
ředitelky školy respektují kritéria pro přijetí dětí do MŠ (viz. nástěnka mateř-
ské školy) a celkovou kapacitu mateřské školy (tj. 36 dětí ve dvou třídách).

Těšíme se na Váš zájem a návštěvu!

Za Základní školu a mateřskou školu Přerov nad Labem, okres Nymburk

Danuše Skuhravá, učitelka MŠ
PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy 
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Mateřské centrum
Hana Veselá

Skvěle vedené mateřské centrum v Čelákovicích nás in-
spirovalo k založení podobného zařízení v naší obci.
Vzhledem k tomu, že do čelákovického MC dojíždí i pře-
rovské maminky, centrum je pomalu přeplněné. Navíc
jedna z aktivních členek čelákovického centra bydlí se
svou rodinou v Přerově, takže možnost zřídit MC v naší
obci se přímo nabízela. Malá dotazníková akce prokázala
dostatečný zájem přerovských maminek o jeho existenci
a obecní úřad převzal záštitu nad jeho zřízením a provo-
zem. Paní ředitelka místní ZŠ nám vstřícně nabídla vhod-
né prostory přímo ve škole, které potřebovaly jen mini-
mální úpravy, které provedl šikovný školník pan Řepa,
a centrum mohlo začít fungovat. 

Druhý týden v lednu jsme se poprvé sešly. Celkem
prošlo za dopoledne naším centrem jedenáct dětí s ma-
minkami a přišla se podívat i jedna babička a Dana Ma-
tějčková z obecního úřadu.

Otevírací dobu jsme upravily na středu dopoledne
9–11 hodin a čtvrtek odpoledne 15–17 hodin. MC se na-
chází v suterénu pod mateřskou školkou za školními díl-
nami. Vstupné činí 10 Kč/rodina. Z něj se bude hradit
káva, čaj a různé drobné vybavení.

Historicky první vedoucí mateřského centra v naší obci
se stala Slávka Tomášková, která má bohaté zkušenosti
z vedením programu v MC Čelákovice.

V mateřském centru jsou vítány i maminky těch úplně
nejmenších nebo handicapovaných dětí, stejně tak jejich
babičky nebo jiný doprovod. MC neslouží jenom k zába-
vě dětí, ale je důležité i jako místo pro setkávání mami-
nek, které si chtějí vyměnit různé zkušenosti nebo se pro-
stě seznámit a popovídat si, zatímco si děti spolu hrají,
spí na dece nebo se chovají na klíně. 

Jak mateřské centrum funguje?
• V mateřském centru je volná zábava a v předem do-
mluvených hodinách se může uskutečňovat společný
program, který spolu s maminkami připraví vedoucí cen-
tra (např. říkadla, zpívání, cvičení, výtvarná činnost,
apod.), viz MC Čelákovice.
• Příchod i odchod je naprosto volný, podle potřeb do-
provodu dětí a v rámci provozních hodin mateřského
centra, bez nutnosti předchozího ohlášení.
• Doba provozu se může ještě postupně upravovat po-
dle potřeb většiny maminek.
• Mateřské centrum neslouží k hlídání dětí: každé dítě
má svůj doprovod, pokud se mezi sebou maminky nedo-
mluví jinak.

Jak mateřské centrum vypadá?
• místnost je postupně vybavována hračkami, skluzav-
kou, apod.
• je zde k dispozici varná konvice (možnost uvařit si
kávu nebo čaj) a mikrovlnná trouba k ohřívání jídla pro
děti, dostupné WC a nočníky.
• kočárky je možné ponechat ve škole před školní jídel-
nou.

Náboženské stavby
Hana Veselá

Kolik máme v Přerově a jeho okolí božích muk, kapliček
a křížků? Zběžně jsem jich napočítala šest a to tu žiji 32
let. Kolik byste jich z hlavy napočítali vy – ať už existují-
cích nebo zaniklých, které znáte z vyprávění? Přerov je na
drobné sakrální stavby mnohem bohatší, než jsem si pů-
vodně myslela. 

Vezmeme-li to od Prahy, máme v Přerově tyto stav-
bičky (název, datování, umístění):
• Výklenková kaplička sv. Vojtěcha nad studánkou, 

18. století, v polích Na Vrších. Kulturní památka.
• Kříž, 19. století, „U čtyř lip“.
• Kříž, 18. století, naproti hospodě U Indiána. 
• Boží muka, 16. století?, na křižovatce cesty vedoucí 

z Rovin, ke Školkám Montano a na Městečko. 
Kulturní památka.

• Kříž, 1868, v parku Na Městečku. 
• Kříž, před 1781, před jižní stěnou kostela.
• Socha Panny Marie Lurdské, 1912, v Novém Přerově.
• Kříž (jeho zbytek), 1890, na levém břehu Týnického 

potoka V Rovinách, dříve také Pod Presem. 
Památky zanesené na dobových mapách, které již bo-
hužel neexistují:
• Kaple sv. Jana Nepomuckého, před 1728, 

při zdi zámeckého parku od kostela. 
• Kříž, 19. století, při zdi zámeckého parku v blízkosti 

severní stěny kaple sv. Jana Nepomuckého.
• Kříž, 19. století, při rozcestí polních cest severně od 

obce, v poloze V Suchých lukách
• Kříž, před 1781, v severní části obce při silnici 

v prostoru proti dnešní škole.
• Kaple, 18. století, v zatáčce v Novém Přerově. 

V roce 1925 byla kaple obnovena, avšak 
po únoru 1948 došlo k jejímu zničení.

Novodobý pomníček vznikl nedávno v lese pod skan-
zenem, na památku pana Cabrnocha.

V letošním roce požádá obecní úřad o zápis existují-
cích drobných lidových staveb za chráněné kulturní pa-
mátky a začne postupně s jejich rekonstrukcemi. V minu-
lém roce už byl podán návrh na zapsání přerovského kos-
tela sv. Vojtěcha do seznamu kulturních památek.

(Zdroj: J. Špaček–L. Skružný: Kříže, boží muka, kapličky a jiné drob-
né historické stavby a plastiky v Čelákovicích a jejich okolí. V roce
2004 vydalo Městské muzeum Čelákovice.)

Fotografie: Tom
áš G

regárek



Pokud chodíte na procházky k památným lipám u božích
muk na Vrších, jistě jste zaznamenali provedení odbor-
ného ošetření těchto stromů. Došlo zde zejména k proře-
zání osychajících větví. Zeptali jsme se Ing. Stanislava
Svobody z odboru životního prostředí Městského úřadu
v Lysé na podrobnosti této akce:

Kolik ošetření stromů stálo a kdo ho zaplatil?
Ošetření památných lip v Přerově stálo 20 230 Kč. Na
tuto akci jsme získali 100% dotaci z Programu péče o kra-
jinu, který vypisuje Ministerstvo životního prostředí pro-
střednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny. Přerov-
ský rozpočet nebyl zatížen žádným výdajem.

Kdo ošetření provedl?
Ing. Marek Žďárský.

Jak často se takové ošetření provádí?
Ošetření památných stromů se dělá dle nutnosti, jelikož
se na techto stromech historicky nic nedělalo, předpoklá-
dám další zásah za cca 5 let.
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Dřeviny v okolí 
Přerova nad Labem

Jiří Řehounek
Děti Země – Klub za záchranu Polabí

Byl jsem redakcí Přerovského zpravodaje požádán, abych
napsal příspěvek o dřevinách, které původně rostly ve
středním Polabí. Druhové složení místních lesů odpoví-
dalo poměrně teplému podnebí a nízké nadmořské výš-
ce. Velkou většinu z nich ovšem tvořily listnáče.

V okolí Labe se rozkládaly lužní lesy. Ve více podmáče-
ných místech v porostu dominovaly dřeviny měkkého
luhu, např. olše lepkavá, topol černý, různé druhy vrb
apod. Na relativně sušších místech vznikly tvrdé luhy,
v nichž výrazně přibývalo dubu letního, jasanu ztepilého
či jilmů. Dále od říky začínal dominovat dub letní, vždy
však s příměsí dalších dřevin, např. břízy bělokoré, lípy
srdčité, habru obecného aj. Pokud se v Polabí v minulosti
vyskytovaly jehličnany, jednalo se o borovici lesní (ne
ovšem o borové monokultury, jak je známe dnes). 

V souvislosti s lesnickou činností se do Polabí dostáva-
ly stanovištně nepůvodní druhy dřevin. Např. smrk ztepi-
lý je v České republice typickou horskou dřevinou a v níže
položených oblastech (s výjimkou hluboce zaříznutých
údolí) nikdy nerostl. Podobně modřín opadavý rostl na
našem území pravděpodobně pouze v Jeseníkách.

Velkým nebezpečím pro naši přírodu se mohou stát
hlavně geograficky nepůvodní druhy dřevin. Některé
z nich se mohou našim podmínkám dobře přizpůsobit,
lavinovitě se šíří a vytlačují naše druhy. Na rozdíl od nich
totiž v naší přírodě nemají přirozené nepřátele. Takovým
druhům říkáme invazní. Zřejmě nejhorším invazním dru-
hem je u nás trnovník akát, který nejenže vytlačuje domá-
cí rostlinná společenstva, ale také se ho nelze jednoduše
zbavit. Zatímco na některých místech je záměrně vysazo-
ván, v mnoha chráněných územích stát vynakládá znač-
né prostředky na jeho likvidaci. K invazním druhům patří
javor jasanolistý, pajasan žláznatý, borovice vejmutovka... 

Jako biolog bych se rozhodně přimlouval za vyšší za-
stoupení původních dřevin nejen v lesních porostech, ale
i v dalších výsadbách. Rozhodně nebudu protestovat pro-
ti vysazování nepůvodních okrasných dřevin v parcích
nebo jinde v intravilánu obcí (snad s výjimkou akátu a ji-
ných invazních druhů). Pokud sázíme stromky ve volné
krajině, pak je vhodnější sáhnout po domácích listnáčích
(dub, lípa, jilm, jasan) nebo ovocných stromech (třešeň,
hrušeň, jabloň, švestka). Na stromy (a především to platí
o starých stromech) je totiž vázána celá řada druhů živo-
čichů, kteří na nepůvodních dřevinách žít nemohou.

A ještě jedna poznámka na závěr. Naše krajina postrá-
dá stromy staré. Přimlouvám se za ponechávání dutých
a třeba i suchých stromů na místě, kde rostou – samozřej-
mě pokud neohrožují své okolí. Právě stromové dutiny
a mrtvé dřevo hostí ohrožené druhy hmyzu a dalších bez-
obratlých. V ideálním případě bychom měli poblíž doží-
vajícího stromu včas vysadit jeho „nástupce“ stejného
druhu, aby ho časem mohl nahradit.

Dotace na ošetření
památných stromů 

Petr Vilgus
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Masopust
Irena Gregárková

Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zá-
bav a bujarého veselí. Byl čas masopustu. Jak se počítá
datum Velikonoc, Škaredé středy a Masopustu?

V kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc v úplňku poprvé
po jarním dnu (21. březen). Velikonoce potom ten rok za-
čínají v pátek po takto vypočteném prvním jarním úplň-
ku. Datum Popeleční středy se vypočte takto: od ponděl-
ka toho týdne, ve kterém jsou Velikonoce odečteme 40
dní máme datum Popeleční středy. Masopust potom trvá
ode dne po svátku Tří králů – tj. 6. leden – až do úterý,
které předchází Popeleční středě.

V životě mnoha lidských generací hrál masopust důle-
žitou úlohu jako zlomový bod na rozhraní dvou ročních
etap. Jednalo se o dobu poměrného hospodářského kli-
du, o níž se ostatně říkalo, že kdo v masopustě dost dělá,
v létě to odleží.  

Masopust vrcholil ve třech dnech před prvním pos-
tním dnem zvaným Popeleční (též škaredá středa). Při
pomyšlení, že již zakrátko nastane dlouhý předvelikonoč-
ní půst, si každý dopřál do sytosti bujarého veselí, zpěvu,
tance, jídla a pití. Ne nadarmo se v tento čas odehrávalo
nejvíce zabíjaček. Ostatně mrazivé počasí pro ně bylo
ideální a řezníci měli proto v tento čas nejvíce napilno.

Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly
smažené koblihy. Měly svou obřadní úlohu v podobě
obětních poživatin, které vynášel hospodář do polí. Na
stole ovšem nesměly chybět ani boží milosti, klobásy
a slanina a pochopitelně pálenka, neboť tím vším byli ob-
chůzkáři obdarováváni. 

Nejtypičtější součástí závěru masopustu byly obřadní
obchůzky a rej maškar. Původně byly vyhrazeny jen pro
svobodnou mužskou mládež a mladé ženaté muže, po-
sléze se možnost účasti rozšiřovala i na další obyvatele.
To, co vykoledovali, nakonec utratili u taneční zábavy.
K obchůzce a zastávkám u jednotlivých usedlostí patřil
i tanec. Byl pociťován jako obřadní povinnost, jíž se hos-
podyně, a často ani hospodář, nemohli vyhnout. Některé
z masopustních masek mají prastarý původ dokonce až
v době pohanské. Obyvatelstvo oplývalo při jejich přípra-
vě neobyčejnou fantazií. Téměř v žádném z masopus-
tních obchůzek nesměl chybět medvěd, oblečený v obrá-
ceném kožichu nebo omotaný hrachovinou či slámou.
Medvěda často vodila maska medvědáře. Jinou tradiční
maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrý-
vající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem
na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába
s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.

Masce medvěda se přisuzovaly magické plodonosní
vlastnosti, které mohly být přeneseny na ženy a hospo-
dářství. Při každé zastávce si s ním tedy hospodyně a děv-
čata musela zatancovat, odepřít mu tanec bylo nemysli-
telné. Medvěd při tanci poskakoval kolem hospodyně,
strkal do ní, dával ji hubičky a tropil rozvernosti.

K nejstarším formám masek patří převleky mužů za
ženy, hlavně za nevěsty. Častým námětem bývaly běžné
profese a povolání. V průvodu bychom mohli dále potkat
řezníky, holiče, lékaře, dráteníky ale i hasiče či vojáky
všech možných podob. Masopustní maska byla často

prostředkem výsměchu a kritiky některých lidských vlas-
tností a neřestí – hamižnosti, přes tloušťky nebo přehna-
né výřečnosti. Většinu novějšího původu tvoří zvířecí ma-
sky, mezi nimiž nechyběl ani velbloud, slon či opice.
Spatřit bychom mohli i démonické postavy smrtky, čerta,
někdy i hastrmana či strigy.

Zdroj: www.vira.cz

Rybolov v obci
Lukáš Koutský

Rybářská organizace v Přerově nad Labem vznikla v roce
1996. V Přerově máme k dispozici dvě tůně na kterých
můžeme chytat. Jsou to Babinec a Bezednice. V současné
době má rybářská organizace v Přerově kolem 70 členů
a z toho asi 20 členů mládeže. Každý kdo by měl zájem
zařadit se mezi rybáře může si zakoupit rybářský lístek
u pana Mullera ve Sluneční ulici. Lístek je možno zakou-
pit buď na půl roku nebo na rok. Chytat se smí od 1. led-
na do 31. prosince. Počet ušlechtilých ryb v jednom roce
je limitován max. počtem 20 kusů. Při lovu je nutné, aby
lovící udržovali mezi sebou vzdálenost min. 3 m jestliže
se nedohodnou na kratším rozmezí.

Povinností chytajícího je: mít u sebe potřebné dokla-
dy, které jej opravňují chytat na tůních Bezednice a Ba-
binecká, podběrák, vezírek, vyprošťovač háčků (peán,
kleštičky). Po ukončení chytání za sebou zanechat pořá-
dek. Zúčastňovat se výlovu rybníka, brigád, přikrmování
ryba členských schůzí. Rybáři mladší 15 let jsou povinni
mít u sebe osobu starší 18 let a mohou chytat na jeden
prut. Starší 15 let můžou chytat na dva pruty. Při ulovení
a ponechání ušlechtilé ryby je rybář povinen si zapsat
rybu do přehledu o úlovcích. Za ušlechtilou rybu se po-
važuje: kapr, amur, štika, úhoř, candát. 

Chytat se smí:
• listopad, prosinec, leden, únor: 7.00–17.00
• březen, duben, září, říjen:  5.00–21.00
• květen, červen, červenec, srpen: 4.00–24.00

Informační stránky o rybaření najdete na internetové ad-
rese http://www.fish-teamprerovnl.estranky.cz.

Akce základní školy
na leden až červen

• 2. 2. Pololetní prázdniny
• 7. 2. v 13.00 Zápis dětí do 1. ročníku
• 19. 2.–23. 2. Jarní prázdniny 
• březen Vystoupení dramatického kroužku 
• duben Den otevřených dveří 
• květen Májová zábava 
• červen Poznávací pobyt v Řecku
• květen–červen Školní výlety, exkurze
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Příroda Přerovské hůry
Jiří Řehounek

Děti Země – Klub za záchranu Polabí

Čtenářům Přerovského zpravodaje jistě není třeba před-
stavovat dominantu jejich okolí, která se v ploché Polab-
ské nížině zvedá do výšky 237 m n. m. Přerovská hůra
ovšem rozhodně není pouze významným rozhledovým
bodem středního Polabí. V okolní intenzivně zemědělsky
využívané krajině se stala v posledních desítkách let důle-
žitým útočištěm pro řadu vzácných i běžných druhů živo-
čichů a rostlin. 

Přerovská hůra je příkladem tzv. svědeckého vrchu. Ve
středním Polabí najdeme takových míst víc – vedle Semi-
cké hůry také vrchy Chotuc, Oškobrh aj. Svědecké se na-
zývají proto, že „svědčí“ o dřívějším povrchu polabské
krajiny. Původní povrch byl totiž mnohem výše než dnes
a v okolí svědeckých vrchů ho odnesla voda. V opukách
starých 80 –90 milionů let, které tvoří tělesa svědeckých
vrchů, nacházíme řadu zkamenělin mořských živočichů.
Jsou dokladem toho, že ve druhohorách v období zva-
ném křída bylo dnešní Polabí součástí mělkého moře.

Nejzajímavější na celé hůře je určitě její jižní svah, kde
najdeme mozaiku teplomilných trávníků a křovin. Proto-
že se jedná o poměrně prudký svah obrácený k jihu, vy-
tvořilo se zde teplejší mikroklima než v okolí. Vedle řady
rostlin typických pro jižní výslunné stráně zde rostou také
dva druhy, které jsou zařazeny do červeného seznamu
cévnatých rostlin ČR. Jedná se o pcháč bezlodyžný a slé-
zovec durynský. Jižní stráň Přerovské hůry obývá také bo-
haté společenstvo hmyzu včetně známého a zákonem
chráněného motýla otakárka fenyklového. Z chráněných
obratlovců se můžeme setkat např. s ťuhýkem obecným
nebo ještěrkou obecnou.

Severní svah porostlý lesem byl původně tvořen dubo-
habřinami, dnes je lesním hospodařením druhová sklad-
ba částečně změněna. Přesto můžeme v okolí hůry dosud
pozorovat např. našeho největšího brouka, zákonem
chráněného roháče obecného, který se vyvíjí v dutinách
starých stromů.

V současné době je ovšem zejména teplomilné spole-
čenstvo na jižní stráni Přerovské hůry ohroženo zarůstá-
ním dřevinami. Některé části na mírnějším svahu se sice
sečou, ale většina není nijak obhospodařovaná. Právě
činnost člověka totiž vytvořila podmínky pro výskyt teplo-
milných lučních druhů, které v křovinách nebo lesních
porostech nenacházejí vhodné podmínky pro život. Hlav-
ním nebezpečím (nejen na Přerovské hůře) se stávají ne-

původní druhy dřevin, které se dovedou rychle šířit a vy-
tlačují původní vegetaci. Příkladem může být trnovník
akát, který už místy na hůře vytváří větší porosty.

Nedávno registroval Městský úřad Lysá nad Labem
Přerovskou hůru jako významný krajinný prvek (VKP). Po-
dle zákona o ochraně přírody a krajiny je VKP „ekologic-
ky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část kraji-
ny, utváří její typický vzhled nebo přispívá k její stabilitě.“
Mnoho let se také hovoří o vyhlášení Přírodní památky
Přerovská hůra, zejména kvůli výskytu teplomilných tráv-
níků na jižním svahu. Takové chráněné území by mohlo
přispět k zatraktivnění Přerova nad Labem pro turisty
a doplnit tak místní kulturní památky o přírodní prvek.

Sbírka na hřiště
Milí spoluobčané,
Během vánočních svátků jsme ukončili veřejnou sbírku,
jejíž výtěžek půjde na jaře na obnovu dětského hřiště na
Zámecké zahradě. Na podzimní Halloween party jste
nám přispěli 23 800 Kč, sponzoři nám věnovali celkem 20
000 Kč a do pokladničky v samoobsluze jste přidali cel-
kem 2 894 Kč. Celkově jste nám darovali 46 694 Kč! 

Děkujeme tímto: Kovohutím Čelákovice, manželům
Benediktovým, manželům Novákovým, manželům Mo-
ravcovým, manželům Slukovým, manželům Šafrovým,
manželům Tomáškovým, Polabskému národopisnému
muzeu a Školkám Montano. ...a také vám všem, obča-
nům Přerov, kteří nám přispěli nebo nás jinak podporují.
Samotné občanské sdružení by však bylo k ničemu, nebýt
rodičů, kteří v minulém roce připravili a zorganizovali
hojně navštěvované akce pro děti – ať už sázení keřů na
dětském hřišti, Loučení s prázdninami s táborákem nebo
Drakiádu, Halloween party a Mikulášskou.

A co bude dál? Obecní úřad požádal na sklonku roku
o dva granty (Středočeský kraj, Nadace ČEZ) na obnovu
veřejného dětského hřiště. V únoru a v dubnu se dozvíme
výsledky. Nicméně už teď je jisté, že za peníze vybrané
občanským sdružením pořídíme hned na jaře první herní
prvky (pravděpodobně skluzavku a pružinové houpadlo,
které na hřišti chybí). Obecní úřad poskytne část potřeb-
ných financí. V každém případě, ve spolupráci se školou,
otevřeme dětské hřiště na jaře opět i pro veřejnost! 

Hana Veselá



Mapu Přerov nad Labem poskytlo Přerovskému zpravodaji 
vydavatelství ŽAKET, Slánská 381/10, 163 00 Praha 6, 
tel.: 210 083 570, e-mail: info@zaket.cz

Tato mapa je z autoatlasu Praha, Střední Čechy 1:20 000, 
která v podrobném měřítku zobrazuje široké okolí Prahy 
a v rejstříku najdete nejen názvy sídel, 
ale i ulice všech zobrazených obcí. 

Více o našich mapách na www.zaket.cz
1991–2006
15 LET S VÁMI
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