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Přerováci: komunální volby 
rozhodnou o podobě 

zastupitelstva pro léta 2006–2010

Vážení čtenáři, obyvatelé Přerova nad Labem. 

Za několik dní – v pátek 20. a v sobotu 21. října 2006 – budou probíhat komu-
nální volby. Jak už uvádím v titulku, v těchto dnech bude zvoleno zastupitelstvo
pro dlouhé čtyři roky. Půjde o náročná léta, ve kterých se Přerov (stejně jako tisíce
dalších obcí v České republice) bude snažit získat maximum z peněz, které nám
nabízí Evropská unie. Do naší země v tomto období potečou miliardy eur a byla by
škoda, kdyby se Přerovu vyhnuly. Důležité je, že Unie peníze bezmyšlenkovitě ne-
rozdává, ale přiděluje dotace na konkrétní akce. Výhodou pro obec bude, pokud se
v zastupitelstvu objeví lidé schopní se shodnout na investičním plánu, koncepčně
pracovat na projektu a budou umět ho dotáhnout do úspěšného konce.

Přerovský zpravodaj vám v tomto čísle nabízí souhrné informace o tom kdy, kde
a jak se lze v Přerově nad Labem zúčastnit voleb. Jedinou věc vám jako nezávislý
časopis neporadíme – neřekneme vám, KOHO volit. Zcela bez pomoci Vás ale ne-
necháme – oslovili jsme všechny zde kandidující strany s nabídkou prezentace
názorů jejich kandidátů na aktuální i dlouhodobé problémy obce. Jejich osobní
názory, které jsme zjišťovali formou jednotného dotazníku, najdete přehledně zpra-
cované na stranách 7–13. Děkujeme touto cestou všem, kteří odpověděli.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval současnému zastupitelstvu obce Přerov
nad Labem, které schválilo jednorázový příspěvek pro Přerovský zpravodaj ve výši
500 Kč, i dalším sponzorům. 

Šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva vám za redaktory Přerovského zpra-
vodaje přeje jeho šéfredaktor Petr Vilgus.
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Kdy, kde a jak
budeme volit

Petr Vilgus

Kdy a kde volit
Komunální volby se v letošním roce konají 

v pátek 20. a sobotu 21. října 2006. 

První den voleb se bude hlasovat od 14 do 22 hodin,
druhý den od 8 do 14 hodin. Volební místnosti jsou
v budově obecního úřadu na Městečku.

Jak lze volit?
Podle platného volebního zákona existují tři možnosti,
jak hlasovat. Můžeme je rozdělit do tří variant. Volba stra-
nická, volba osobností a volba kombinovaná. Obecně
platí, že lze hlasovat nejvýše pro sedm kandidátů, tedy
tolik, kolik bude mít nové zastupitelstvo členů.

Varianta 1: Volba stranická
Pokud hodláte podpořit Vámi vybranou stranou jako ce-
lek, uděláte křížek do rámečku před názvem této strany.
Tím dáváte hlas všem kandidátům vybrané strany (cel-
kem 7 hlasů pro stranu). Takto lze vybrat jen jednu voleb-
ní stranu. Pokud označíte výše uvedeným způsobem dvě
a více volebních stran, je Váš hlasovací lístek NEPLATNÝ.

Varianta 2: Volba osobností
Pokud hodláte vybrat kandidáty z různých volebních
stran, označíte křížkem rámeček před jménem Vámi vy-
braného kandidáta. Mějte na paměti, že máte v tomto
případě 7 hlasů – můžete tedy takto označit nejvýše 7
kandidátů. Pokud označíte více, je Váš hlasovací lístek NE-
PLATNÝ.

Varianta 3: Volba kombinovaná
Pokud chcete zvolit několik kandidátů (ve stanoveném
pořadí) z jedné volební strany a k tomu ještě některé kan-
didáty z jiných volebních stran, označte křížkem rámeček
před názvem Vámi volené volební strany a dále udělejte
křížek u jména kandidátů z jiných volebních stran. Tím
jste udělili hlas předně jednotlivým označeným kandidá-
tům. 

Hlasovací lístek můžete některým z výše uvedených způ-
sobů označit již doma, ve volební místnosti jej pouze za
plentou vsunete do úřední obálky (označena kulatým ra-
zítkem), kterou obdržíte od volební komise po ověření
vaší totožnosti. Do úřední obálky můžete vložit pouze je-
den hlasovací lístek. Hlasovací lístek neupravujte jinak
než výše uvedenými třemi způsoby. Pokud se při zaškrtá-
vání kandidátů spletete, nic neopravujte ani neškrtejte
a vyžádejte si raději ve volební místnosti hlasovací lístek
nový.

Ustavující schůze nového zastupitelstva se uskuteční ve
středu 1. listopadu 2006 od 19 hodin ve školní jídelně zá-
kladní školy v Přerově nad Labem.

Právo volit do zastupitelstev obcí mají také státní ob-
čané členských států Evropské unie (např. Poláci, Slová-
ci nebo Němci), a to za podmínky, že alespoň ve druhý
den voleb (tj. 21. října 2006) dosáhl věku 18 let a je v den
voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu. Občané člen-
ských států Evropské unie kteří splňují podmínky pro při-
znání volebního práva, musí požádat o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů. Žádost o zápis do dodatku může
volič – občan jiného státu – podat obecnímu úřadu kdy-
koli do doby jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny
přede dnem voleb, tj. do 18. října 2006 do 16 hodin. Po-
kud občan jiného státu o zápis do dodatku nepožádá,
hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže.

Kandidátní listiny
(podle www.volby.cz)

Česká strana sociálně demokratická
1. Jan Vosecký (33)
2. Ing. Pavel Louda (37)

Křesťanská a demokratická strana
Československá strana lidová
1. Miroslava Trbušková (50)
2. Ing. Vít Vašát (50)
3. Ing. Ivan Zajíček (48)
4. Jakub Jaksch (28)
5. Josef Novák (34)
6. Lenka Kodešová (42)
7. Hana Řeháková (50)

Občanská demokratická strana
1. Danuše Skuhravá (52)
2. Ing. Irena Gregárková (38)
3. Miroslav Kolenský (30)
4. Jan Čepička (35)
5. Jaroslav Kratochvíl (54)
6. Miroslava Kadeřávková (42)
7. Jaroslav Janouch (64)

Přerov 2006
1. Ing. Luděk Červák (51)
2. Hana Veselá (32)
3. PaedDr. Irena Jarešová (42)
4. Petr Baumruk (55)
5. Ing. Josef Sluka (43)
6. Ing. Václav Červinka (49)
7. Jaroslav Urban (48)
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Uplynulé léto bylo trochu rozmarné, horký červenec vy-
střídal neobvykle chladný srpen, děti si užívaly jak koupá-
ní tak i výletů s příhodným počasím. Přes léto jsme si tro-
chu odpočinuli a nyní nás čeká opět trochu více práce
s přípravou našich zahrad k zimnímu spánku. Mnozí
z nás neodolají pokušení, zasadit si alespoň pár rostlin
pro radost. 

V podzimním období již trávník nepřihnojujeme prů-
myslovými hnojivy. Naposledy hnojíme začátkem září pl-
ným hnojivem, především s obsahem fosforu (např. Ce-
rerit), které podporuje před vegetačním klidem tvorbu
kořenového systému. Pokud Vám zbude dobře rozleželý
kompost můžete ho v tenké vrstvě pohodit na trávník
i v podzimním období.. Před příchodem zimy by měl být
trávník krátce posečen a zbaven listí. Mech v tomto ob-
dobí likvidujme mechanicky, s chemickými zásahy po-
čkejme na jaro. 

V ovocné zahradě od poloviny října do zámrazu vysa-
zujeme ovocné prostokořenné stromy. Při nákupu si po-
zorně prohlédněte kořeny, které nesmí být poškozené,
musí být dobře rozvětvené. Nekupujte rostliny s hnědými
zahnívajícími či zaschlými kořeny. Před vlastním sázením
kořeny mírně zkraťte. Aby kořeny mohly lépe pronikat do
hlubších vrstev půdy, nakypřete tvrdé podloží rycími vid-
lemi. Zlepšete kvalitu zeminy dodáním kompostu a drnů.
Abyste nepoškodili strom, nejprve na dno jámy zatlučte
opěrný kůl. Strom nevysazujte příliš hluboko, kořenový
krček by měl být pokrytý jen tenkou vrstvou zeminy. Ze-
minu kolem kmene přišlápněte a strom vydatně zalijte.
Voda splaví zeminu do zbývajících dutin okolo kořenů
a tím lépe podpoříme dobré zakořeňovaní rostliny.

Z větví ovocných stromů odstraňujeme mumifikova-
né plody, z kmenů lapací pásy a obojí spálíme. Půdu pod
stromy mělce zryjeme s přídavkem kompostu a hnojiv.
Pokud nebude během podzimu dostatek srážek, po opa-
du listí stromy důkladně zavlažíme.

Pokud si chceme na jaře udělat radost rozkvetlými
sněženkami, hyacinty, modřencem, krokusy, narcisy, tuli-
pány a dalšími cibulovinami je nyní nejvyšší čas zasadit
cibulky.Většině cibulnatých rostlin se daří na slunném
stanovišti, Raně kvetoucí druhy můžeme sázet i do polo-
stínu. Cibule naaranžujte do přirozeně působících skupi-
nek, aby vedle sebe stálo vždy několik rostlin stejného
druhu. 

Před příchodem prvních mrazíků dokončíme dobývá-
ní cibulí a hlíz choulostivějších květin (mečíky, jiřiny,
kany, gladioly, frézie), zkrátíme výhony asi na pět centi-
metrů, necháme zaschnout a poté uložíme na bezmra-
zém místě.

Pokud se rozhodnete založit vřesoviště je vhodnější
zkombinovat vřes (Calluna vulgaris), kvetoucí koncem
léta a na podzim s vřesovcem (Erica carnea), kvetoucí
v lednu až březnu. Dalšími vhodnými rostlinami do vře-
soviště je řada druhů Hebe, který se někdy také označuje
jako „veronika“. Při nákupu rostlin pamatujte na zásadu,
že tyto drobnější keříky vždy vypadají lépe ve skupině.
Nepodléhejme pokušeni koupit si od každého druhu jed-
nu rostlinku.

Pokud máte dostatek prostoru můžete vřesoviště doplnit
např. zakrslými jehličnany, drobnými okrasnými travina-
mi, cesmínou, Pierisem. Při výsadbě výše uvedených rost-
lin je nutný přídavek rašeliny při výsadbě. Při hnojení
těchto rostlin používáme speciální hnojiva bez přídavku
vápníku. 

Řada rostlin potřebuje k dobrému přezimování „tep-
lou peřinu“, kterou obstaráme z listí a chvoje. Nezapo-
meňme na Hortenzii, Cesmínu, Buddleia Davidi (Komu-
le), Caryopteris (Ořechoplodec), Hebe, vřesy a vřesovce. 

Přeji Vám mnoho krásných chvil a zážitků s kouzelnými
barvami podzimu, jak na Vašich zahradách, tak při toul-
kách okolní přírodou.

Kouzelné barvy podzimu
Irena Gregárková

Nebuďme lhostejní
Edita Mizerová

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o hořkou, leč sku-
tečnou událost. Dne 29. září 2006 jsme přišli tragickým
způsobem o našeho pejska – NORFOLK TERIÉRA. Jedná
se o málopočetné plemeno, kde je chovatel za každé
nové štěňátko doslova vděčen.

Náš pejsek byl napaden vlčákem, psem volně pobíha-
jícím a jevícím znaky podvýživy. Do tří hodin po napade-
ní odešel z tohoto světa. Záchrana nebyla možná, jelikož
prodělal pohmoždění a protržení jater. Při řešení celé sku-
tečnosti s majitelem a orgány státní správy nás napadlo
spousta otázek, o které bych se s Vámi chtěla podělit.
Vždyť se jedná o skutečnost, která může postihnout ko-
hokoliv z nás.

• Jela jsem s kočárkem, v němž bylo uloženo šestiměsíč-
ní dítě. Co by stalo, kdyby pes napadl dítě? Co kdyby dítě
už chodilo?
• Dle doslechu se kolem domu bojí chodit většina lidí.
Je možné, aby bezohlednost jednoho člověka omezila
svobodu všech ostatních? (Podotýkám, že se jedná o No-
vý Přerov, zde lze jít na procházku jen dvěmi směry, do
obce a do pole)
• Kde máme chodit na procházku a kde si budou hrát
naše děti, až vyrostou? (Je zde řada mladých rodin s ma-
lými dětmi. To se budeme o ně stále bát?)
• Obec nemá vyhlášku, kterou by zavedla pravidla pro
volně pobíhající a nebezpečné psy. Je nám snad lhostej-
né bezpečí naše a především bezpečí našich dětí?
• Řada obcí tuto vyhlášku má, podejte žádost na obec
a zabezpečme naše děti. Média jsou plná případů, jež se
nedořešily díky lhostejnosti. Nebuďme lhostejní!
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Proměna vydařeného
rána aneb Co zaviní

lidská lhostejnost
Pavel Louda

Ráno, do kterého jsem se ve druhé polovině prázdnin
probudil, naznačovalo, že následující den by mohl být ví-
ce než příjemný – sluníčko vykukovalo z bezoblačné ob-
lohy, ptáci vesele zpívali a můj tříletý syn dokonce snědl
snídani, aniž by přitom něco rozlil nebo rozbil. Rychle
jsme proto dokončili všechny ty ranní činnosti a těšili se
na to, že se projdeme v zřetelně lepším počasí, než jaký
nám nabídl začátek srpna. Ustrojili jsme se, toho nejmen-
šího dali do kočárku a vyrazili na cestu. Lehký větřík nám
ovíval tváře, slunce příjemně hřálo do zad a my jsme
mohli se ženou konečně probrat ty věci, na které se při
pobytu doma obvykle nedostává čas. 

Řekli byste – taková normální rodinná idylka. To byla,
ovšem jen do doby, kdy jsme přišli zhruba k poště, kde
nás téměř ochromil puch, vycházející z komína jedno-
ho blízkého domu. Nemám samozřejmě nic proti tomu,
když někdo topí něčím jiným než plynem, do nějž obec
tolik investovala – je to jeho rozhodnutí, které nemá prá-
vo nikdo nijak hodnotit. Je však alarmující, pokud někdo
svůj kotel využívá jako prostředek, kde se lze jednodu-
chým způsobem zbavovat jakéhokoliv odpadu, a to včet-
ně plastů. 

Mne na celé věci ale navíc zaujalo i to, proč plasty ně-
kdo pálí v srpnu, tedy v době, kdy sezóna topení ještě
evidentně nezačala. „Proč asi ten člověk spaloval právě
tyto odpady?“, říkám si. „Chtěl si ohřát snídani? To asi
ne. Byla mu zima? To asi také ne. Měl plnou popelnici
a neměl už kam dát PET lahve či jiný nepotřebný odpad?
To už zní mnohem pravděpodobněji.“

Problém kontejnerů
To, že v obci nejsou kontejnery pro plasty, mne zarazilo
již dříve, ale teprve v tuto chvíli jsem pochopil, jaké dů-
sledky to může mít pro chování některých občanů. Tito
lidé si možná vůbec neuvědomují, jak závažné rakovinot-
vorné látky pouštějí do ovzduší a jak odporným způso-
bem znepříjemňují život ostatním – proto je na obci, aby

vytvořila takové podmínky, na základě kterých by je tako-
vé chování ani nenapadlo. V současnosti si lze koupit za
asi 20 korun pytel, který, až je třeba po půl roce naplněn,
odpadová firma jednou za dva měsíce sváží. Je ale tohle
řešení postačující? 

„Mnohem efektivnějším řešením by zřejmě bylo po-
stavení příslušného kontejneru na plasty, které jsou do-
konce vedeny jako odpad, za který svozové organizace
často obci ještě platí,“ přemýšlím poté, co děti i s manžel-
kou úprkem opouštějí chodník na hlavní silnici a míří na
cestu, která není ještě štiplavým kouřem zamořena. Sám
přitom volím konzervativnější způsob úniku – se zacpa-
ným nosem jdu zrychleným krokem dál. 

V ten okamžik spočinou mé oči vlevo na kontejnerech,
který byly nedávno umístěny u budovy Telecomu naproti
škole. A tam, při pohledu na hned dva přeplněné kontej-
nery na sklo, jsem pochopil další věc – pokud zodpověd-
ní zaměstnanci obce nebudou mít v sobě přirozený zá-
jem o to, aby v byl na ulicích pořádek, může sem být při-
staveno nespočet kontejnerů a bude to k ničemu. Jestliže
do těchto nádob kvůli tomu, že je nikdo nevyvezl, nebu-
dete schopni nic vhodit, je to stejné, jako by tam nebyly.
To, že se onoho rána nejednalo jen o nahodilou situaci,
dokládá fakt, že nahromaděné sklo se kolem neodveze-
ných kontejnerů nacházelo ještě mnoho dní po této udá-
losti, a dost možná je tam i teď. Režim svozu odpadků
v naší obci je podle mne nemocný a nově vzniklé zastupi-
telstvo by mělo svou pozornost zaměřit i na něj.

Lidská tolerance
Prostředí, ve kterém žijeme, si z velké míry vytváříme
sami. Vedle vlastní domácnosti či zahrady kolem domu
naše chování ovlivňuje i širší okolí. Bohužel často i nega-
tivně. Smrad, který někteří lidé vypouštějí z komína, noč-
ní hluk z bujarých zahradních oslav či nebezpečné před-
měty a látky vypouštěné do kanalizace, to vše ničí poho-
dové klima, které od života na vsi všichni očekáváme.
Přitom by stačilo tak málo – trocha lidské tolerance
a ochoty pro dobrou věc obětovat i část své vlastní poho-
dlnosti. 

Sám si pamatuji, jak se spolu se zavedením plynu kvalita
ovzduší v obci výrazně zlepšila. To však už o minulé zimě
neplatilo a mám obavu, že pokud se proti topení pevný-
mi palivy doplněnými o odpadky nic nepodnikne, může-
me si o zdejším čistém vzduchu nechat už jenom zdát.

Rozsvícení vánočního stromu v Přerově
Rozsvícení vánočního stromu se stalo v Přerově nad Labem hezkou tradicí. Letošní rozsvěcení se uskuteční
v pátek 1. 12. 2006, od 17.15 hod. Žáci základní školy nám k tomu zazpívají vánoční koledy. Změna oproti
minulým letům je v místě konání: tentokrát se sejdeme u Cukrárny u Šafrů. 

Od 18.00 hodin bude následovat Vánoční jarmark v základní škole, kde si budete moci prohlédnout a za-
koupit výrobky žáků školy. 
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Co je u nás nového
Hana Veselá

Novou prodejnu kuchyní a kuchyňských spotřebičů Gorenje otevřel v areálu
za rybníkem pan Posselt. Pokud uvažujete o nové kuchyni nebo ledničce, ne-
váhejte se přijít podívat.

Za zdmi bývalé hospody Na Růžku, na rohu rybníka, již začaly první sta-
vební práce. Dušan Milaniak zde plánuje otevřít restauraci a penzion už na
podzim příštího roku! Můžeme se tedy těšit na vynikající speciality někdejší-
ho šéfkuchaře hotelu Esplanade.

Abychom rozptýlili obavy některých našich občanů týkající se využití bý-
valého domu pana Červinky jako továrny na plasty, uvádíme zde informaci
ověřenou od nového majitele tohoto objektu. Dům si koupil podnikatel
v oboru zahradnictví, který o výrobě plastů nic neví, tudíž o ní ani neuvažuje.

V těchto dnech se Český rozhlas pustil do rekonstrukce omítky zámeckého
altánku, na kterém na jaře opravil střechu. Zámek prodán dosud nebyl a Čes-
ký rozhlas jeho prodej ani v nejbližší době nechystá. V současné době ČRo
zvažuje možnosti využití zámku ve vlastní režii nebo formou pronájmu. Mož-
ný pronájem bude vázán přísnými smlouvami, nedovolujícími zámek využí-
vat nevhodným způsobem. 

V průběhu prázdnin bylo otevřeno pro veřejnost dětské hřiště na zámecké
zahradě, o které se začali starat rodiče předškolních dětí. Touto cestou chce-
me poděkovat Karlu Čečilovi, Dušanu Milaniakovi a Tomáši Kratochvílovi za
pomoc při terénních úpravách. Školkám Montano děkujeme za velkorysé da-
rování několika stromků, 100 keřů a valníku kůry na úpravu dlouhého záho-
nu, do kterého jsme keře s dětmi vysázeli. 

Hřiště zůstává otevřené pro veřejnost i nadále, dokud počasí dovolí. Každé
ráno v 8.00 hodin ho odemyká a večer ve 20.00 zamyká pan Kolenský, které-
mu za jeho ochotu patří náš vřelý dík!

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?
Kolik cizinců žije v okolních 
městech a vesnicích?

Minule jsme srovnávali Přerov nad
Labem a okolní obce podle rozlohy
katastrálního území. V tomto čísle
Přerovského zpravodaje čtenářům
předkládáme počty trvale hlášených
obyvatel s jiným než českým 
občanstvím. Údaje se vztahují 
k datu 1. ledna 2006.
Podrobné informace k těmto 
dalším sídlům najdete ve veřejně 
přístupné databázi na internetové
adrese Ministerstva vnitra
http://www.mvcr.cz/volby/2006/
pocet0601.html.

Přerov nad Labem: 91

Čelákovice (+ části Císařská Kuchyně, 
Sedlčánky a Záluží): 403

Semice: 262

Milovice (+ části Benátecká Vrutice, 
Boží Dar a Mladá): 251

Nymburk (+ část Drahelice): 243

Lysá nad Labem (+ části Byšičky, 
Dvorce a Litol): 201

Mochov: 188

Třebestovice: 94

Nehvizdy (+ část Nehvízdky): 69

Sadská: 58

Bříství: 40

Vyšehořovice (+ část Kozovazy): 31

Kounice: 13

Hradištko (+ část Kersko): 11

Káraný: 11

Ostrá (+ část Šnepov): 11

Stará Lysá (+ část Čihadla): 10

Velenka: 8

Poříčany: 5

Chrást: 4

Starý Vestec: 3

Vykáň: 2

Stratov: 0

(Zpracoval: Petr Vilgus)
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ERnet
Restaurant 

na konci Internetu
Teď je to už na zasmání, ale tenkrat nám moc do smíchu nebylo. Ačkoliv toto
bylo teprve pár dní a jestě jsme měli dost elánu, který nás s postupným při-
cházením mrazu přecházel. Krátká recese ze začatku budování ERnetu: 

Reset:[11.11.2004 21:40:55] >> jdese merit 
Reset:[11.11.2004 21:41:25] >> vyndam antenu 
Reset:[11.11.2004 22:05:21] >> houk, zkus to zmerit 
Kuna:[11.11.2004 22:05:52] >> moc te nepotesim 82–94 
Reset:[11.11.2004 22:06:18] >> … takze to samy 
Reset:[11.11.2004 22:06:35] >> zkus tahat 
Kuna:[11.11.2004 22:07:52] >> 12,86 
Reset:[11.11.2004 22:10:02] >> hmhm, tak nevim 
Kuna:[11.11.2004 22:10:25] >> ja jsem z toho jelen 
Reset:[11.11.2004 22:14:00] >> … a to jsem ji dal i ven, abs. stejny, 
Reset:[11.11.2004 22:16:21] >> kde jsai byl? … to to vypadlo ? 
Kuna:[11.11.2004 22:16:34] >> jo chvilku jo 
Kuna:[11.11.2004 22:17:08] >> jestli to spís nebude omezený mojí anténou 
Reset:[11.11.2004 22:17:41] >> co tim myslis? .. na maly to jelo, a na velkou 
Reset:[11.11.2004 22:17:41] >> a malou je to horsi 
Kuna:[11.11.2004 22:18:38] >> tezko rict kde je umistena ta velka a kde ta
Kuna:[11.11.2004 22:18:38] >> mala treba je to ve vzdalenosti 
Reset:[11.11.2004 22:22:36] >> zkousime s ni cachrovat, ted je antena 
Reset:[11.11.2004 22:22:36] >> na balkone 
Reset:[11.11.2004 22:25:12] >> restartnu router 
Reset:[11.11.2004 22:27:27] >> vypnul jsem booka a vylitlo to az na 18 
Reset:[11.11.2004 22:28:25] >> sledujes to? 
Kuna:[11.11.2004 22:29:14] >> jo 
Kuna:[11.11.2004 22:34:49] >> prisel jsi na neco? 
Reset:[11.11.2004 22:35:08] >> zatim na nic moc 
Reset:[11.11.2004 22:37:28] >> jakou mas qualitu signalu? 
Kuna:[11.11.2004 22:38:10] >> 94 
Reset:[11.11.2004 22:45:02] >> hmhm, mam tedka antenu venku, zkusim ji 
Reset:[11.11.2004 22:45:02] >> dat dovnitr 
Reset:[11.11.2004 22:45:36] >> jak ted? 
Kuna:[11.11.2004 22:46:12] >> to same 
Reset:[11.11.2004 22:47:44] >> jeste muzem zkusit tam vratit malou antenu 
Reset:[11.11.2004 22:47:44] >> a dat router ven 
Kuna:[11.11.2004 22:49:56] >> to jsem zvedavej co se stane 
Reset:[11.11.2004 22:51:36] >> hele, tedka to jede nejak pomalu, ne? 
Kuna:[11.11.2004 22:52:12] >> jede ale signal se nezmenil -94 
Kuna:[11.11.2004 22:55:52] >> no to me poser 
Reset:[11.11.2004 22:56:23] >> me taky 
Kuna:[11.11.2004 22:57:04] >> jsme svedky popreni fyzikalnich zakonu

(v původním znění i s chybami)

Pokud chcete rychlý a kvalitní Internet a máte zájem podpořit dobrou věc ve
své obci, připojte se. Informace jsou na www.ernetfree.net.

Miroslav Kolenský, ml., předseda občanského sdružení ERnetFree

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. Neradi bychom se stali mís-
tem osobních útoků, a proto si vyhra-
zujeme právo rozhodnout s koneč-
nou platností o otištění příspěvků. 
Není naším přáním, aby si čtenáři
museli Přerovský zpravodaj kupovat.
Domníváme se, že každý obyvatel
Přerova má právo na tištěné infor-
mace o dění v obci. Protože náš úřad
není ochotný poskytnout takovou
službu, rozhodli jsme se ho v jeho
nečinnosti zastoupit. Pokud máte zá-
jem přispět na vydávání zpravodaje
finančně nebo formou služby (tisk,
distribuce), kontaktujte nás prosím
na adrese vydavatele. (Petr Vilgus)

HLEDÁME HOSPODYNI 
NA  PLNÝ ÚVAZEK

Místo výkonu práce: Klánovice

Do rodinného domu hledáme 
svědomitou, pečlivou, pracovitou
hospodyni pro kompletní vedení 

domácnosti. Máme zájem 
o dlouhodobou spolupráci.

Nabízíme velmi dobré 
platové ohodnocení, možnost 

zaměstnaneckého poměru 
(i na ŽL), příjemné prostředí.

Podrobnější informace poskytne
paní Pospíšilová, tel. 602 81 77 35.
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Upozorňujeme, že pálení listí, trávy, jakož i jiného odpa-
du ze zeleně a odpadu vůbec je zakázáno. Tento zákaz
je obsažen v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a jeho překročení může být dle téhož zákona potrestáno
v přestupkovém řízení pokutou až do výše 150 000 Kč. Na
otevřených ohništích, v zahradních krbech aj. smí být
spalováno jen suché dřevo a dřevěné uhlí. Fyzické i práv-
nické osoby mají dle téhož zákona povinnost omezovat
a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství
jimi vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší.

C – Nejvyšší absolvovaná škola včetně oboru
D – Současné zaměstnání
E – Zkušenost ve vedoucí funkci/v komunální politice
F – Členství v politické straně
G – Vyjmenujte pět věcí, které budete prosazovat 

v pozici zastupitele
H – Kolik hodin týdně jste schopen/schopna věnovat 

své práci v zastupitelstvu? Jaké schopnosti, 
vzdělání a zkušenosti nabízíte? 

I – Kterému výboru či komisi byste chtěl/a předsedat?
J – Máte v úmyslu v případě zvolení do zastupitelstva 

kandidovat na funkci starosty?
K – Jakým způsobem budete informovat občany 

o své práci v zastupitelstvu?

BUDETE PRO:
1 – Vytvoření územního plánu Přerova?
2 – Stavbu obecního vodovodu?
3 – Výstavbu nové kolonie rodinných domků v katastru 

obce?
4 – Výstavbu průmyslového podniku nebo velkoskladu 

v katastru obce?
5 – Pročištění obecní cesty na Přerovskou hůru na 

náklady Obecního úřadu?
6 – Generální opravu chodníků v celé obci?
7 – Vybavení obce mobiliářem (lavičky, odpadkové 

koše, autobusové zastávky)?
8 – Nové výběrové řízení na provozovatele kanalizace 

a čističky?
9 – Nové výběrové řízení na firmu na svoz 

komunálního a tříděného odpadu?
10 – Zachování sdružení dobrovolných hasičů?
11 – Jste pro udržení zdravotní péče v obci za cenu 

odpuštění nájmu.
12 – Zřízení funkce obecního „údržbáře“ – 

zaměstnance, který by se staral o obecní zeleň, 
úklid obce, apod.?

13 – Výstavbu domu s pečovatelskou službou v obci?
14 – Získání zámku do vlastnictví obce?
15 – Podpoříte vyhlášení chráněného území 

(přírodní památky) na Přerovské hůře?
16 – Jste pro zachování školy v obci?
17 – Zachování veřejné knihovny?
18 – Zřízení veřejného dětského hřiště z obecních 

prostředků?
19 – Jednotnou úpravu veřejné zeleně v ulicích obce?
20 – Vydávání obecního zpravodaje placeného obcí? 
21 – Budete aktivně podporovat turistiku v obci, 

vč. cyklostezek?
22 – Jste pro rozšíření spojení Přerova veřejnou 

dopravou s dalšími městy ve Středních Čechách, 
tj. jste ochotni podpořit zvýšení fin. příspěvku na 
veřejnou dopravu a rozšíření ROPID? 

Na následujících stranách jsou představeny názory kandi-
dátů jednotlivých stran. Všichni odpovídali na jednotný
soubor otázek uvedený výše.

Nezapomeňte, že volby se letos konají v pátek 20. a so-
botu 21. října 2006. Redaktoři Přerovského zpravodaje
vám přejí šťastnou ruku při výběru zastupitelů.

Spalování listí 
je zakázáno

Petr Vilgus

Vítáme nové
Přerováčky 

Dovolte, abychom touto cestou blahopřáli rodičům k na-
rození jejich dětí. Dětem přejeme hodně radosti a spoko-
jenosti a doufáme, že se jim v Přerově bude líbit.
Červenec – Magdaléna Damcová
Srpen – Jakub Nováček
Září – Josef Jungr, Filip Kotrbáček, Michael Kočiš
Říjen – Kateřina Průšová
Chcete-li na stránkách Přerovského zpravodaje popřát
svým blízkým či známým k životnímu jubileu, kontaktujte
nás prosím prostřednictvím schránky umístěné v samo-
obsluze, na čísle 603 30 46 35 nebo e-mailem: prerovsky-
-zpravodaj@vilgus.com. Jinou cestou tyto údaje nemůže-
me získat.

VOLBY:
Otázky Zpravodaje

pro kandidáty 
Milí voliči, položili jsme za vás otázky těm, kteří vás
chtějí v letech 2006–2010 zastupovat. Jednotlivé od-
povědi jsme seřadili do seznamu uvedeném níže. Otáz-
kám jsme přidělili písmena a čísla, která jsou shodná
pro všechny kandidáty. 

A – Titul, jméno a příjmení kandidáta
B – Věk, místo narození
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Chceme se podílet na vytváření našeho domova a mít
možnost přispět svojí prací a úsilím k lepšímu a pohodl-
nějšímu životu v ní. Důležitá rozhodnutí hodláme vždy
veřejně a podrobně zdůvodnit, přičemž budeme prosa-
zovat především zájmy obce a jejich obyvatel nad zájmy
jednotlivců. Je velmi snadné slíbit, že budeme podporo-
vat výstavbu vodovodu, zachování školy v současné po-
době, zdravotní středisko, dětské hřiště, nové chodníky,
kulturní vyžití, podporu sportu nebo upravenou zeleň.
Chtěli bychom ale, aby se naši obyvatelé podíleli svými
názory na dané projekty – díky tomu pak můžeme vy-
hodnotit, co je pro obec v současné době a blízké bu-
doucnosti nejdůležitější. Nezbytné je zachovat vyrovnaný
rozpočet a co nejmenší finanční zatížení našich občanů.
Chceme usilovat o dotace ze státních fondů nebo z fondů
EU na stěžejní projekty obce (např. vodovod, opravy pří-
jezdových komunikací či na opravu a výstavbu nových
chodníků, vzhled obce, dětské hřiště, atd.). Náš program
najdete na adrese: http://www.prerovnadlabem.cz/volby

VOLBY:
Česká strana sociálně

demokratická

A – Jan Vosecký
B – 33 let, Sokolov
C – Vyšší odborná škola Kutná Hora – automatizační technika
D – Manažer IT
E – Řízení společnosti a realizačního týmu, v komunální poli-

tice nemám zkušenosti.
F – ČSSD – komunální volby nejsou o politice, jde pouze 

o poctivé lidi v zastupitelstvu.
G – Ekonomickou rozvahu a stanovení investičních priorit. 

Možnosti využití dotačních programů od státu nebo 
z fondů Evropské unie pro rozvoj obce. Podpora místních 
občanů a podnikatelů, zejména v oblasti veřejných zaká-
zek a pracovních příležitostí pro Obecní úřad nebo 
s příchodem nových možných investorů. Výstavba vodo-
vodu a rozšíření dopravní infrastruktury, zejména uspoko-
jivý stav pro občany dojíždějících za prací do okolních 
měst. Zpracování a recyklace odpadů v naší obci a změnu 
dosavadního systému.

H – Chtěl bych věnovat tolik času, kolik bude potřeba, aby 
práce zastupitelstva byla viditelná a příznivá pro obec. 

Jan Vosecký Pavel Louda

Není důležité, kolik hodin strávíte nad danou prací, ale 
nejdůležitější je pocit, že to děláte pro dobrou věc a tím 
vytváříte lepší prostředí domova nejenom pro nás, ale 
i pro naše děti. Nabízím organizační schopnosti a několi-
kaleté zkušenosti s řízením společnosti.

I – Rád bych předsedal revizní, finanční nebo sociální komisi 
či výboru pro životní prostředí. 

J – Zatím o tom neuvažuji až na základě volebního výsledku.
K – Při veřejných zasedání zastupitelstva, příp. prostřednict-

vím vývěsky nebo elektronickou formou na internetové 
stránce naší obce, v případě zájmu emailem.

1 – Ano, je to základ budoucího rozvoje.
2 – Ano, je to důležitá součást infrastruktury obce.
3 – Ne, nová výstavba ano, ale s přihlédnutím na vzhled 

a historii obce.
4 – Ne.
5 – Ano, nemyslím si, že to bude finančně náročné.
6 – Ano, pokud na to budou finance. 
7 – Ano, přispěje to k lepšímu vzhledu obce.
8 – Ano, pokud se ukáže, že současný provoz je pro obec ne-

výhodný.
9 – Ano, zejména pro porovnání cen ostatních poskytovatelů.
10 – Ano, rychlá četa je vždy na místě.
11 – Ano, lékařská péče je důležitá pro všechny občany obce.
12 – Ano, pokud to bude ekonomické.
13 – Ne.
14 – Ano, vzhledem k turismu v naší obci by to mohlo být do 

budoucna zajímavé.
15 – Ano.
16 – Ano, zejména 1. stupně, je na zvážení, zda je nutné udr-

žovat 2. stupeň, pokud není dostatek žáků a učitelů.
17 – Ano, s vybudováním veřejného přístupu na Internet.
18 – Ano, s možností získání dotace od státu nebo z jiných 

fondů a tím méně zatížit rozpočet obce.
19 – Ano, pokud to umožní rozpočet obce.
20 – Ano, zastupitelé by měli podporovat informovanost ob-

čanů. Náklady spojené s vydáním by měly být zanedba-
telné v ceně materiálových nákladů na papír a tisk. 

21 – Ano.
22 – Ano.

A – Ing. Pavel Louda
B – 37 let, Jičín
C – České vysoké učení technické, Elektrotechnická fakulta
D – Novinář 
E – Řízení odborných časopisů včetně zajištění jejich ekono-

mické soběstačnosti, s komunální politikou zkušenost za-
tím nemám.

F – -
G – Vypracování ekonomické rozvahy obce a na jejím základě 

stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů rozvoje, 
stavba vodovodu, revize hospodaření školy s důrazem 
především na problematiku druhého stupně, zásadní pře-
pracování hospodaření s odpadky, vytvoření podmínek 
pro příchod nových investorů.

H – Práce není o čase, které jí věnujete, ale o výsledcích, jež je-
jím prostřednictvím dosahujete. Vize, dovednosti (jako je 
rutinní práce s počítačem, jazykové znalosti či schopnost 
jednat na různých úrovních) či upřímná snaha dobrat se 
cíle může obci přinést více než mnohahodinové diskuze 
o tom, co je třeba udělat, či tvrdošíjné obhajování toho, 
proč to či ono nelze udělat.

I – Finanční či revizní.
J – Nejsem rozhodnut, záleží na volebních výsledcích.
K – Kromě veřejných zasedání to lze realizovat i formou osob-

ních návštěv na úřadě. Především by ale bylo vhodné ve-
škerá důležitá rozhodnutí včetně jejich zdůvodnění vy-  
věšovat na nástěnce (ve vývěsce) u úřadu i u restaurace  
U Skanzenu (namísto současných nicneříkajících foto-
grafií nebo reklam soukromých podnikatelů) a samozřej-



mě je zveřejňovat i elektronicky (ať už formou prezentace 
na internetu, nebo automatickým odesíláním dokumentů 
emailem). To se týká i zápisů z jednání zastupitelstva.

1 – Ano, je základem rozvoje obce.
2 – Ano.
3 – Ano, noví občané přinášejí peníze obci (všem) i místním 

podnikatelům. Konkrétní podobu domů může řešit územ-
ní plán.

4 – Ano, s omezeným dopr. a hlukovým zatížením obce.
5 – Počkal bych až na vyřešení problému stavby vodovodu.
6 – Výhledově ano, zatím vidím jiné priority.
7 – Ano.
8 – Spíše bych byl pro to, zda tuto činnost dělala sama obec. 
9 – Navrhuji celý proces přepracovat na základě připomínek 

občanů – ať už jde o četnost svozu či o podporu tříděné-
ho odpadu.

10 –
11 – Lékař pro dospělé by v obci měl být určitě, u dětského 

při současném režimu ordinování zhruba 1 hodinu týdně 
už si jistý nejsem…

12 – Ne, tyto práce lze levněji řešit dohodou se živnostníky.
13 – Ano, ale pouze se státní dotací a dlouhodobou garancí, 

že DPS bude sloužit Přerovanům.
14 – Ne, byla by to příliš velká finanční zátěž pro obec.
15 – Ne.
16 – Ano, ovšem s důkladnou revizí hospodaření a případným 

přechodem na režim pouze 1. stupně a školky (ty zacho-
vat určitě).

17 – Ano, navíc doplněné o počítač s internetem.
18 – Ano, ale je nutné důkladně prověřit všechny možnosti do-

tací či sponzorství.
19 – Výhledově ano, nyní jiné priority.
20 – Ne, to je pro obec neekonomické. Toho se musí ujmout 

soukromý subjekt s případnou podporou obce. Obec však 
může vydávat elektronický zpravodaj, který navíc může 
vyvěsit ve svých vývěskách.

21 – Ne, to je úkol především krajského úřadu.
22 – Ano.

VOLBY:
KDU-ČSL

A – Miroslava Trbušková
B – 50, Praha
C – Gymnázium
D – referent státní správy – pokusník
E – zástupce vedoucího stanice
F – nestraník
G – jsou obsahem volebního programu
H – dle potřeby, na počítači umím
I –
J – ne
K – veřejná zasedání OÚ, internetové stránky

1 – ano
2 – ano
3 – ne
4 – ne
5 – ano
6 – ano
7 – ano
8 – dle aktuální situace a nabídek
9 – dle aktuální situace a nabídek
10 – po prozkoumání jiných možností a finančních nákladů
11 – ano
12 – ano
13 – ano
14 – ne
15 – za určitých podmínek
16 – ano
17 – ano
18 – zámecká je otevřena, bylo na hřišti – zdevastováno 
19 – myslím, že by se  jednotlivé ulice mohly lišit
20 – po dohodě s jeho redaktory
21 – ano
22 – dle finančních možností a potřeby

A – Ing. Vít Vašát
B – 50 let, Bílovec
C – VŠZ Brno fakulta agronomická
D – ÚKZÚZ Přerov nad Labem
E – Ve vedoucí funkci 20 let, v komunální politice 12 let
F – Nejsem členem žádné politické strany 
G – Věcnost, výhodnost pro obec, transparentní postup, 

slušné jednání, informovanost občanů,
H – Obecní zastupitelstvo není stavba domu znormovaná na 

počet odpracovaných hodin. Je to myšlenková koncepční 
práce, při které řešíte dané problémy,získáváte k nim co 
nejvíce informací,tak abyste co nejlépe rozhodl.
Co nabízím? Bod G

I – Nemám žádný konkrétní požadavek na předsedu komise
J – Nemám v úmyslu v případě zvolení kandidovat na funkci 

starosty obce.
K – Veřejné zasedání OÚ, případně Přerovský zpravodaj 

pokud dostanu prostor

Než začnu odpovídat na těchto 22 Vámi formulovaných otázek,
nemůžu se zbavit pocitu, jako bych se podílel na plnění volební-
ho programu nějaké volební strany. Výsledkem našich myšlenek
a námětů je náš volební program, který bude včas před volbami
prezentován občanům.

1 – Řeší náš volební program 
2 – Řeší náš volební program 
3 – Fin. prostředky pro obce se rozdělují dle počtu obyvatel. 

Nevylučuji tuto možnost.
4 – To nehrozí. Není potřebná infrastruktura – silnice, 

železnice.
5 – Řeší náš volební program
6 – Řeší náš volební program
7 – Řeší náš volební program
8 – Ne
9 – Ne
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10 – Nemám dostatek informací, abych dnes kvalifikovaně 
odpověděl.

11 – Ano
12 – Ano, lze řešit jako konkrétní případ, preferoval bych 

nezaměstnaného člověka.
13 – Řeší náš volební program.
14 – Ne
15 – Ne.
16 – Řeší náš volební program.
17 – Ano
18 – Tato myšlenka je dobrá, ale MŠ má vlastní hřiště, 

preferoval bych zkvalitnění stávajícího.
19 – Proč jednotná? Tomu nerozumím…
20 – Ano, pokud bude v redakční radě starosta obce, 

nutný finanční strop.
21 – Ano
22 – Ne

VOLBY:
ODS

A – Danuše Skuhravá
B – 52 let, Český Brod
C – Střední pedagogická škola, učitelka MŠ
D – učitelka MŠ
E – jedenáct let ředitelka MŠ, dvakrát členka zastupitelstva
F – žádné

G – vodovod, územní plán, oprava a údržba komunikací, 
podpora vybudování veřejného dětského hřiště 
a zachování školy, financování zpravodaje OÚ

H – Mohu pracovat bez ohledu na čas. Dlouholetá práce 
ve školství, komunikace s lidmi, vztah k obci a životu 
na vesnici. Průměrná práce s počítačem.

I – Komise kultury, školství a sportu
J – ano
K – Příspěvky do zpravodaje i na webových stránkách 

Přerova, osobní komunikace, hlášení místním rozhlasem.

1 – ano 
2 – ano
3 – ano
4 – ne
5 – ano
6 – ano
7 – ano
8 – ano
9 – ano
10 – -
11 – ano
12 – ano
13 – ano
14 – ano
15 – ano
16 – ano
17 – ano
18 – ano
19 – ano
20 – ano
21 – ano
22 – ano

A – Ing. Irena Gregárková
B – 38, Litomyšl
C – Vysoká škola zemědělská, fakulta agronomická, 

obor fytotechnický (rostlinná výroba) 
D – Vedoucí obchodního oddělení, výroba a prodej 

elektrických přístrojů
E – Vedoucí funkce ano, komunální politika ne
F – Ne
G – 1. Územní plán. 2. Chtěla bych mít na starost obnovu 

a údržbu zeleně + úklid obce. Budu usilovat o navýšení 
rozpočtu na tuto oblast. 3. Zlepšení trávení volného času 
obyvatel – podpořit oživení tradic, pořádání společen-
ských a kulturních akcí nejen pro dospělé, veřejné dětské 
hřiště, multifunkční hřiště pro starší děti a dospělé (skate-
board, streetbal, volejbal, tenis…), vítání občánků. 4. Za-
hájení výstavby a rekonstrukce chodníků, dle předem 
zpracovaného projektu s odpovědných stavebním do-
zorem. 5. Vodovod 

H – Dle potřeby, min. 10 hodin týdně. Praxe: V předchozím 
zaměstnání jsem pracovala ve firmě, která se zabývala re-
alizacemi a údržbou veřejné zeleně. Zastávala jsem pozici 
– vedoucí realizací.

I – Komisi pro životní prostředí
J – Ne
K – Na schůzích zastupitelstva, prostřednictvím Zpravodaje 

a webových stránek obce. 

1 – Ano.
2 – Ano + zafinancování nezávislé studie. Pokud se vodovod 

bude budovat, pokusit se stanovit takový splátkový kalen-
dář, který by umožňoval každoročně investovat i do zvele-
bování obce.

3 – Jsem pro výstavbu rodinných domků, rozsah a podoba 
výstavby by měla být zanesena v územním plánu. 

4 – Nutno zvážit velikost stavby, odvětví a charakter výroby, 
umístnění objektu a zatížení obce případnou kamionovou 
dopravou.

Danuše Skuhravá Irena Gregárková

Miroslav Kolenský Jaroslav Janouch
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5 – Ano + pokusit se zapojit veřejnost.
6 – Ano, nejen opravu, ale také vybudování chodníků chybě-

jících. Tím že zmizí „blátivá místa“ zlepší se radikálně čis-
tota a vzhled obce.

7 – Ano. 
8 – Ano, pokud to současná smlouva mezi OÚ a provozovate-

lem kanalizace dovoluje.
9 – Ano. V obci by měly být k dispozici kontejnery na plast. 

Vyřešit problém likvidace biologického odpadu (tráva, lis-
tí, větve) a stavebního odpadu.

10 –
11 – Ano, ale v budoucnu nutno lékařům nabídnout odpoví-

dající prostory pro jejich práci a poté znovu zvážit vybírá-
ní nájmů, aby se prostory udržovaly v odpovídající kvalitě.

12 – Určitě ano, obec by měla mít celoročního údržbáře, který 
by se staral o veřejná prostranství. Po rozboru nákladů, by 
mělo zastupitelstvo rozhodnout, jakou formu spolupráce 
s tímto údržbářem zvolí (zaměstnanec/živnostník/firma).

13 – Zvážit zda by starším občanům více nepomohl Chráněný 
dům (obdoba Domova důchodců). Na rozdíl od DPS bu-
de moci občan, v případě zhoršení zdravotního stavu,  
dožít v místě na které je zvyklý.

14 – Nemám dostatek informací. Rozhodně začít komunikovat 
s ČRo o budoucnosti zámku a o neutěšené podobě zá-
meckého parku a parkoviště.

15 – Ano, obec by si v rámci územního plánu měla stanovit 
místa, která zůstanou trvale nezastavěná.

16 – Současné vedení by mělo předložit, jaké kroky učinilo, 
aby navýšilo počet žáků a tím snížilo výdaje z obecního 
rozpočtu. Rozhodně by se měla zachovat MŠ a 1. stupeň.

17 – Ano. Pokusit se přemístit knihovnu do budovy školy. Kles-
ly by provozní náklady na knihovnu a pravděpodobně by 
došlo ke zvýšení návštěvnosti. Nutno nakoupit nové kni-
hy, zpřístupnit internet. 

18 – Ano + zapojit veřejnost. Oslovit sponzory a pokusit se zís-
kat peníze i z jiných zdrojů

19 – Jednotná úprava komunikací ano. Využití stávající zeleně 
+ doplnění chybějící. Střed obce, rozsáhlejší plochy a no-
vě vznikající ulice řešit se zahradním architektem. 

20 – Ano. 
21 – Ano, ale nutno využít členství Přerova v Mikroregionu 

Polabí. Najít odborníka (pokud již není) na zpracovávání 
projektů a zajistit obci možnost čerpání peněz z fondů EU.

22 – Ano

A – Miroslav Kolensky
B – 8. 5. 1976 v Nymburce
C – SŠVT, vyžší odborné pomaturitní studium, obor IT, 

+ nějake certifikace (IBM, Oracle, …)
D – web developer & analysts, web support specialist, 

Vodafone, a.s., předseda sdružení ErnetFree os
E – ne
F – ne
G – Internet pro školu zadarmo, Internet pro každého
H – podle potřeby, cca do 5 hodin
I – komise pro dobrou náladu
J – ne
K – po Internetu, obecnim zpravodajem

1 – Nevím.
2 – Nevím.
3 – Ne.
4 – Ne.
5 – Ano.
6 – Tam, kde to je potřeba. 
7 – Na některých místech ano.
8 – Nevím.
9 – Nevím.
10 – -
11 – Ano.
12 – Ano.

13 – Asi ano, záleží na podmínkách.
14 – Nevím.
15 – Ano.
16 – Ano.
17 – Nevím.
18 – Asi ano.
19 – Ne.
20 – Ano.
21 – Nemyslím si, že by Přerov potřeboval cyklostezky.
22 – Ano.

A – Jaroslav Janouch
B – 64, Přerov nad Labem 29
C – Vyučen v oboru zahradník.
D – Důchodce.
E – 1 rok předseda, 4 roky starosta, 16 let v zastupitelstvu.
F – Občanská demokratická strana.
G – Školství, zdravotnictví, doprava, vodovod, vzhled obce.
H – Pět hodin týdně, šestnáct let v zastupitelstvu obce.
I – Revizní.
J – Ne.
K – Komunikovat s občany.

1 – ano
2 – ano
3 – ano
4 – ne
5 – ano
6 – ano
7 – ano
8 – ano
9 – ano
10 – -
11 – ano
12 – ano
13 – ano
14 – ano
15 – ano
16 – ano
17 – ano
18 – ano
19 – ano
20 – ano
21 – ano
22 – ano

VOLBY:
Přerov 2006

Luděk Červák Hana Veselá



A – Ing. Luděk Červák
B – 53 let, Košice, Slovensko
C – Vysoká škola zemědělská v Praze (dnes ČZU), 

fakulta agronomická, obor fytotechnický
D – agronom
E – v zeměděl. podniku řídím úsek výživy a ochrany rostlin 
F – ne
G – a) vytvoření územního plánu včetně zastavovací studie 

a generelu rozvoje obce na 15 až 20 let, b) vybudování 
vodovodu za takových podmínek, aby nebyl rozpočet 
obce nadměrně zatížen a zbývaly peníze i na jiné akce, 
c) zachování školy, školky a lékařské péče v obci alespoň 
na současné úrovni, d) akce, které povedou k tomu, aby 
se lidem v obci „dobře žilo“ – úpravy komunikací a chod-
níku (včetně řešení vlastnictví pozemků), rekonstrukce ze-
leně, péče o rozptýlenou zeleň a drobné stavby v extravi-
lánu, e) podpora zájmové činnosti – sportovní klub, kul-
turní a společenské akce, zájmová sdružení

H – Pokud budu členem zastupitelstva, jsem vedle svého za-
městnání schopen věnovat 8 hodin týdně. Vedle své spe-
cializace se již delší dobu věnuji činnostem v souvislosti 
s transformací zemědělského družstva – jednání s vlastní-
ky a restituenty, vydávání pozemků, identifikace a vymě-
řování, práce s mapou, hledání v katastru nemovitostí, 
uzavírání nájemních smluv. Spolupracuji s obecními úřa-
dy v blízkém okolí, jsem v kontaktu s většinou aktivních 
zemědělců v naší oblasti. Jednám s finančními úřady, po-
zemkovým fondem a pozemkovým úřadem. Vedu přede-
psanou evidenci půdy, připravuji podklady k žádostem 
o zemědělské dotace. Ve své práci běžně využívám počí-
tač s připojením k internetu. 

I – Finanční komisi. 
J – ano
K – Na internetové stránce obce, případně v Přerovském zpra-

vodaj, pokud bude dále vydáván…

1 – Ano.
2 – Ano.
3 – Jsem pro novou výstavbu, ale v menším rozsahu.
4 – Ne.
5 – Ano.
6 – Ano.
7 – Ano.
8 – Ne.
9 – Ne.
10 – -
11 – Ano.
12 – Ano.
13 – Ne.
14 – Ne.
15 – Ano.
16 – Ano.
17 – Ano.
18 – Ano.
19 – Ne.
20 – Ano.
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21 – Ano.
22 – Ne.

A – Hana Veselá
B – 32 let, Nymburk
C – Gymnázium Nymburk; 

Střední odborná škola managementu, Praha.
D – Mateřská dovolená. Manager v internetové firmě I3 CZ.
E – Projektová manažerka v Transparency International 

(1998), Manager I3 CZ, s.r.o. (od roku 1999). Nemám do-
sud žádné zkušenosti v komunální politice, pouze se 
v této problematice částečně orientuji prostřednictvím ča-
sopisu Moderní obec, který odebírám 3 roky.

F – -
G – 1. „Otevření“ obecního úřadu lidem, pořádání veřejných 

diskuzí zastupitelstva s občany k jednotlivým záměrům 
obce a získávání dotací na spolufinancování projektů 
obce. 2. Výrazné zlepšení obrazu školy během 2 let (kvali-
ta výuky, pedagogický sbor) a aktivní získávání nových 
žáků z okolních vesnic. Následně tím snížení dotací 
z obeccního rozpočtu. 3. Zlepšení údržby zeleně v obci, 
vybudování veřejného dětského hřiště na zámecké zahra-
dě, doplnění mobiliáře do obce (lavičky, přístřešky na 
autobusových zastávkách). 4. Zvolení nejvhodnější va-
rianty zásobování občanů Přerova pitnou vodou (na zá-
kladě odborné studie) a její detailní představení obča-
nům. 5. Spolupráce s kvalitním urbanistou na územním 
plánu obce.

H – 6 hodin týdně. Nabízím schopnost a orientaci vyhledává-
ní dotačních titulů na internetu a částečné zpracování 
projektů (dle náročnosti).

I – Pomůžu tam, kde budu se svými dovednostmi platná.
J – Ne.
K – Podrobné webové stránky obce, obecní vývěska, veřejná 

zasedání každý měsíc, obecní zpravodaj, bod 1.

1 – Ano.
2 – Ano, po zvážení nejvhodnější varianty (vlastní úpravna 

vody, napojení na Mochov, Sedlčánky nebo Lysou)
3 – Kolonie rodinných domků ano, ale projektované kvalitním 

architektem a urbanistou.
4 – Záleželo by na typu podniku a jeho umístění. Ekologická 

výroba – ano. Velkosklady, zatěžující obec dopravou – ne.
5 – Ano.
6 – Ano.
7 – Ano.
8 – Ano, je-li to potřeba.
9 – Ano, je-li to potřeba.
10 – -
11 – Ano.
12 – Pokud na takového zaměstnance budou peníze, tak 

určitě. 
13 – Ano.
14 – Ne. Není to ve finančních možnostech obce.
15 – Nevím v tuto chvíli, co to přesně obnáší. Nutno zvážit pro 

a proti a nechat rozhodnout občany.
16 – Věřím v možnost zlepšení situace a budu se o ni aktivně 

snažit.
17 – Ano a její modernizace.
18 – Ano, kombinací obecních prostředků a grantů, o které 

nyní žádá naše občanské sdružení.
19 – Nevím, co si pod tím představit. Jsem pro odborné posou-

zení a úpravu zeleně podle kvalitního projektu urbanisty. 
20 – Ano.
21 – Aktivně ne, na to mi už bohužel nezbývá čas. Pokud to 

bude chtít řešit jiný zastupitel, bude mít mou podporu.
22 – Neznám situaci ani potřeby občanů. Nejprve bych na toto 

téma uspořádala veřejnou debatu a dotazníky zjistila po-
třeby občanů.
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A – PaedDr. Irena Jarešová
B – 42 let, Český Brod
C – VŠ – speciální pedagogika (učitelství)
D – Ředitelka Základní školy a mateřské školy Přerov nad La-

bem, okres Nymburk. 
E – 1 rok zástupkyně ředitelky základní školy, 2 roky ředitelka 

základní školy, místostarostka obce Přerov nad Labem ve 
volebním období 2002–2006. 

F – Nejsem členkou žádné politické strany.
G – Proměny obce směrem k občanům, vstřícnost zastupitelů 

v jednání s občany, zachování školy v obci, výstavba vo-
dovodu, zlepšování celkového vzhledu obce.

H – Práci v zastupitelstvu bych nadále věnovala tolik času, ko-
lik je zapotřebí pro splnění vytčených problémů a úkolů 
(zpravidla alespoň 1 den v týdnu); nabízím komunikativ-
nost, spolehlivost, vstřícnost, pracovitost, zodpovědnost, 
zkušenosti z dosavadní práce v zastupitelstvu, znalosti 
problematiky školství; práce s PC bez problémů – je běž-
nou součástí mé práce.

I – Ráda bych využila svých dosavadních zkušeností ve funkci 
místostarostky; chtěla bych pracovat v oblasti školství.

J – vzhledem k mé současné pozici ředitelky školy nemám 
v úmyslu kandidovat na funkci starostky

K – Na veřejných zasedáních, v příspěvcích pro Zpravodaj, 
v dopisech občanům, ve vývěsce, na www stránkách 

1 – Ano.
2 – Ano.
3 – Ano.
4 – To je velmi diskutabilní, důležité by bylo hledisko přínosu 

výstavby pro obyvatele obce.
5 – Ano.
6 – Ano, v návaznosti na případné budování vodovodu.
7 – Ano.
8 – Ano v případě narůstání nedostatků v činnosti současné-

ho provozovatele.
9 – Ano v případě přínosu finančního zvýhodnění občanům.
10 – Ano, jen v případě znovuobnovení tradice sdružení – 

např. zapojení mladé generace do činnosti sdružení.
11 – Ano.
12 – Ano, je však nutné počítat s vyčleněním finanční částky 

v obecním rozpočtu
13 – Ne.
14 – Ano, jen v případě, že by měla obec finance na další udr-

žování zámku
15 – Ano.
16 – Ano.
17 – Ano.
18 – Ne, je tu možnost využít a vylepšit stávající hřiště mateř-

ské školy na Zámecké zahradě
19 – Ano.
20 – Ano, za podmínek oboustranné aktivní spolupráce.
21 – Ano.
22 – Ano.

A – Petr Baumruk
B – 55, Praha 
C – Střední průmyslová škola chemická
D – Technolog – nyní bez zaměstnání
E – Mistr výroby, vedoucí výrobního střediska, v komunální 

politice bez zkušeností 
F – Bezpartijní 
G – Výstavba veřejného vodovodu, vytvoření územního plá-

nu naší obce, zlepšení životního prostředí v obci (zeleň, 
chodníky, procházkové trasy a cyklostezky, sportoviště 
a hřiště), zachování školy v obci aktivním získáváním 
žáků, udržení zdravotní péče v obci.

H – Nemám žádné časové zaneprázdnění, podle toho kde se 
mi podaří najít zaměstnání nebo zda se mi vůbec podaří 
nějaké získat mohu věnovat volný čas práci v zastupitel-
stvu. Mám maturitu v oboru analytická chemie a chemic-

ká technologie, mám oprávnění k nakládání s chemický-
mi látkami a jedy podle zákona č. 157/98 a 352/99, mám 
zkušenosti z výrobní sféry, ovládám práci s PC, Word, Ex-
cel, Photoshop, používám email a umím hledat na inter-
netu.

I – Asi mám nejblíže k životnímu prostředí, snad bych zvládl 
i revizní nebo stavební, jak jsem už uvedl nemám přehled 
o činnosti zastupitelstva.

J – Vzhledem k minimálním zkušenostem v komunální politi-
ce by to nebylo asi vhodné ale úplně to vyloučit nechci, 
záleželo by na složení celého zastupitelstva.

K – Podporuji spolupráci zastupitelstva s Přerovským zpravo-
dajem a kromě toho osobním jednáním.

1 – Ano.
2 – Ano.
3 – Dal bych přednost zabydlení vnitřku obce vzhledem k stá-

vajícím inženýrským sítím.
4 – Ne.
5 – Ano.
6 – Ano.
7 – Ano.
8 – Ano.
9 – Ano.
10 – - 
11 – Ano.
12 – Ano.
13 – Ne.
14 – Ne.
15 – Ano.
16 – Ano, je třeba aktivně vyhledávat možnosti doplnění žáků 

(Sedlčánky, Mochov)
17 – Ano.
18 – Využít stávající hřiště (MŠ, ZŠ, Sokol a dovybavit)
19 – Ano.
20 – Ano.
21 – Ano.
22 – Ano.

Cvičení 
pro dívky a ženy

Zvu všechny dívky a ženy na cvičení 
– posilovací aerobik – do tělocvičny v Semicích 

a Přerově nad Labem v těchto dnech:

každé pondělí od 19.00 hodin
malá tělocvična Základní školy v Semicích,

vstupné 30 Kč
každý čtvrtek od 19.00 hodin

tělocvična základní školy 
v Přerově nad Labem, vstupné 25 Kč

S sebou pití, ručník, sportovní obuv, 
chuť do cvičení.

Těším se na vás!
Irča Jarešová, tel. 736 603 404 
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P Ř E R O V S K Ý

ZPRAVODAJ

Postavme si hřiště
Hana Veselá, Irena Gregárková

V neděli 5. 11. 2006 jsme pro vás v sále U Kotápišů při-
pravili malé vystoupení žáčků 1. třídy a mateřské školky.
Děti vám jako poděkování za váš příspěvek na obnovu
dětského hřiště na zámecké zahradě pod vedením svých
učitelek zahrají a zazpívají. Dětské herní prvky na zámec-
ké jsou totiž již 30 i více let staré, nevyhovují současným
bezpečnostním normám a nedostačují ani potřebám
dětí. Chybí základ každého dětského hřiště – pěkná sklu-
zavka, pořádné posezení a tekoucí voda (případně elek-
třina), což by dětem umožnilo delší pobyt na hřišti,
a houpačka je jenom jedna (pro cca 15 dětí!).

Letošní otevření hřiště pro veřejnost sklidilo během
prázdnin velký ohlas. Jakmile to počasí umožnilo, hřiště
bylo plné dětí, rodičů i prarodičů. Konečně mělo mnoho
přistěhovalých i místních rodičů přirozenou možnost se
vzájemně poznat a navázat nové kontakty a přátelství.
Rádi bychom v tomto směru pokračovali a z dětského
hřiště udělali místo pro setkávání lidí všech věkových ka-
tegorií. Děti budou na hřišti pod dohledem, zatímco do-
spělí se mohou bavit na lavičkách ve stínu stromů.

V průběhu léta na hřišti proběhlo několik akcí: zasá-
zeli jsme nové keře a stromy darované Školkami Monta-
no, rozhrnuli starou hromadu hlíny a vyčistili místo pro
zasetí trávy na jaře. Dětem jsme uspořádali soutěžní od-
poledne s táborákem na závěr. Léto tedy ukázalo, že
veškeré možné práce jsou rodiče malých dětí ochotni
a schopni udělat vlastními silami. Co ale potřebujeme,
na co nestačíme, jsou finance pro nové herní prvky. 

V současné době se pro občanská sdružení nenabízí
dotace, která by se dala na nákup herních prvků využít.
Pokusíme se tedy žádat o dotace a granty ve spolupráci
s novým zastupitelstvem na začátku příštího roku. Zde
se nabízí několik možných zdrojů, které ale vždy vyžadují
i spolufinancování obce. Zisk z občanské finanční sbírky
by opravdu velmi pomohl – i kdybychom vybrali jen na
jedinou klouzačku, bylo by to nádherné.

Dětské hřiště je vizitkou toho, jak se obec stará o své
nejmenší. A obec je nejen obecní úřad, ale především její
obyvatelé! Pojďme tedy a POSTAVME SI NOVÉ HŘIŠTĚ!
Těšíme se na vás v sobotu 5. 11. v sále U Kotápišů. Po ve-
řejné benefici se bude konat halloweenská slavnost, rej
strašidelných masek zakončený lampiónovým průvodem.

Halloween party
Milé děti a rodiče, zveme vás na 1. halloweenský maškarní bál,
který se bude konat v neděli 5. 11. v tanečním sále U Kotápi-
šů. Předcházet mu bude vystoupení dětí a veřejná sbírka „Po-
stavme si hřiště!“, jejíž výtěžek bude určen na zakoupení no-
vých herních prvků na dětské hřiště na zámecké zahradě. Pro-
gram:
15.00–16.00  Postavme si hřiště!
Srdečně zveme všechny Přerováky na kulturní program, který
pro vás připravily paní učitelky Kolenská a Skuhravá s dětmi ze
školky a z 1. třídy. Svým dobrovolným vstupným přispějete na
obnovu dětského hřiště na zámecké zahradě.
16.00–18.30  Halloweenský maškarní bál
Následovat bude maškarní bál! Dětská účast je povinná v mas-
kách. Masky u rodičů jsou dobrovolné. Diskotéka – DJ Radek.
Během diskotéky proběhne soutěž o nejlepší masky.
18.30–19.30 Lampiónový průvod obcí
Po skončení maškarního bálu vyrazí účastníci s lampiony na ve-
černí průvod obcí. 
Vstupné –  děti do 15 let 20 Kč, dospělí: dobrovolné. 
Už dnes se těšíme na rej strašidel!!!

Halloween & Dušičky
Halloween jako svátek je velmi starý. Jeho historie sahá až ke
Keltům. Tehdy se rok dělil na dvě období – období hojnosti
a období zimy a hladu. Začátkem listopadu se Keltům zásoby
úžily a nastávala pro ně špatná doba. Proto lidé první listopado-
vý den uctívali boha mrtvých – Anwinna. Věřili, že této noci se
zjevují duše mrtvých, a tak jim svítili na cestu lucernami vyro-
benými z dýní. Duchové se vraceli domů, aby za pomoci svých
příbuzných překročili hranici země mrtvých. Živí se převlékali
do starých cárů a pomalovali si obličeje, aby do nich nevstoupi-
li zlí duchové. Během 500 let se k moci dostala katolická církev
a papež Bonifác IV. chtěl zamezit slavení pohanských svátků,
a tak se zrodil nový svátek, a to svátek Všech svatých neboli Du-
šičky, které slavíme 2. listopadu. Avšak mnozí lidé slaví oba svát-
ky dohromady. 

Poslední říjnová noc je tedy zasvěcena strašidlům a ve svě-
tě je pojímána jako bláznivá slavnost plná strašidelných masek,
svítících dýní a všeobecného veselí. Oproti tomu o dva dny poz-
ději vzpomínáme s pietou na naše zemřelé. Vzpomínku tiše
vyjadřujeme položením květin a zapálené svíčky na hrob. Roz-
zářený hřbitov o Dušičkách připomíná, že nikdo nezůstane za-
pomenut. 

Radujme se s těmi, se kterými je nám dobře, a nechme si
v srdci místo i pro ty, kteří se s námi už radovat nemohou. 
(Zuzka Kratochvílová)


