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Přerováci: děkujeme 
za váš zájem a podporu

Hana Veselá

Milí čtenáři. Jsme tu opět s Přerovským zpravodajem. Po vydání prvního čísla jsme
očekávali celí nesví vaše reakce na náš plátek. Přece jen jsme se pustili na v Přerově
dosud neprobádanou půdu a sami bez redaktorských zkušeností jsme si nebyli jis-
tí, jestli náš Zpravodaj někoho zaujme. Vaše odezva nás velmi potěšila a dodala
energii v započatém díle pokračovat. Na tomto místě bych ráda poděkovala Soně
Benediktové, která se začala starat o jazykovou úpravu Zpravodaje. Dále jsme zís-
kali nové spolupracovníky, kteří mají nejen chuť do Zpravodaje přispívat, ale také
v obci něco aktivně dělat a měnit k lepšímu. A to je dobrá zpráva pro všechny. 

Poté, co jsme na posledním zasedání obecního zastupitelstva požádali opa-
kovaně pana starostu a zastupitele o užší spolupráci, dostali jsme vesměs kladné
odpovědi, což  nás velmi potěšilo. Pan starosta již učinil první krok a pomohl opra-
vit zavádějící údaje v článku o vodovodu z minulého čísla. Nejsme neomylní a za
chyby se omlouváme. Věnujte prosím svou pozornost sloupku „Oprava“.

Volby v naší obci ukázaly na rozdíl od celé republiky naprosto jasně, jakou byste
si přáli vládu. Doufáme, že stejně jasně vyjádříte svůj názor i na podobu „vlády“
v naší obci při podzimních volbách do místního zastupitelstva. Pro další vývoj
a směřování naší obce nejde ani tolik o příslušnost kandidátů k politickým stra-
nám, ale o jejich osobní záměr, se kterým budou do komunálních voleb vstupovat.
Příští číslo bychom proto rádi věnovali osobním profilům jednotlivých kandidá-
tů, kteří vám zde představí svoje plány a schopnosti, pro které byste je měli volit.
Přispějte prosím sami už nyní svým námětem či tipem na vhodného kandidáta
na příštího zastupitele či starostu prostřednictvím anketního lístku, který najdete
v tomto Zpravodaji. Těšíme se na další spolupráci!
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Veřejné zasedání zastupitelstva 31. 5. 2006

Přítomni: Jaroslav Bašus, Jiří Beneš
(předsedající), Irena Jarešová, 
Lenka Kodešová, Jaroslav Urban, 
Hana Vašátová
Omluven: Jaroslav Janouch (nemoc)

Jednání se zúčastnilo zhruba 20 občanů.

• Program veřejného zasedání schválen
jednomyslně.

1. Kontrola plnění úkolů:
• Záměr obce odprodej pozemku panu

Špitálskému (401 m2, č. k. 1515/5) 
a pronájem pozemku panu Mizerovi 
(140 m2, č. k.1849/3) byl zveřejněn
vyvěšením na úřední vývěsce.

• Jména dlužníků obce byla zveřejněna na
úřední desce.

• K dotazu, jak obec nakládá s kaly,
vzneseném na minulém zasedání Hanou
Veselou, uvedl starosta Beneš následující:
„Obec s kaly nenakládá, protože není
provozovatelem místní ČOV. Toto bylo
potvrzeno kontrolou České inspekce
životního prostředí, která v této
souvislosti na obecním úřadě proběhla.“
A nyní už mými slovy: kontrola dosud
nebyla ukončena, protože s kaly vše 
v pořádku přece jen nebylo. Následující
vysvětlení podal pan Drvota, zástupce
firmy Vacuum Global, která přerovskou
ČOV na základě smlouvy s obecním
úřadem provozuje: Likvidaci kalů pro
Vacuum Global smluvně zajišťuje firma
Datatechnik. V létě vše probíhalo 
v pořádku, ale v průběhu zimy, kdy pro
firmu Datatechnik zajišťoval likvidaci kalů
jistý pan Kroupa, se likvidace kalů podle
zákona neodehrávala. V současné době
firma Vacuum Global zajistila ukončení
spolupráce s panem Kroupou a kaly 
nyní zpracovává Stavokomplet Louny,
provozovatel ČOV v Lysé a Brandýse, 
kde se přerovské kaly likvidují. 
Do 5. 6. měla být doplněna
dokumentace o nakládání s kaly. 
Po tomto kroku by měla inspekce vydat 
k celému případu závěrečné stanovisko.
(o celém případu budeme informovat 
v některém z příštích Zpravodajů)

• Informace o inspekci v Základní škole 
a mateřské škole – I. Jarešová

Ve dnech 19.–20. 4. proběhla školní
inspekce, při níž byla místní škola
hodnocena ve všech oblastech průměrně, 
s mírným rizikem kvalifikovanosti 
(dle nového zákona) a věku vyučujících 
na II. stupni, což se vedení školy snaží řešit.
Jako nadstandardní ohodnotila inspekce
prováděnou sociální prevenci.

Dále ředitelka školy informovala 
o provádění dokončovacích prací u oprav
hydroizolací kolem školy a o plánované
opravě komínů (havarijní stav). 
V současné době jedná ředitelka školy 
s dopravním odborem v Lysé nad Labem 
o umístění „dopravních“ značek Michellin,
které upozorňují řidiče na zvýšený pohyb
dětí kolem školy a u výjezdu ze Zámecké
směrem k silnici na Čelákovice.

• Rozpočtová opatření – J. Urban
Rozpočet školy bude navýšen o dalších 
200 000 Kč, určených na platy
zaměstnanců, jinak hrozí, že kraj 
školu zavře. Konečný rozpočet školy pro
letošní rok je tedy 2 050 000 Kč.
Dále pan Urban informoval o dalších
rozpočtových opatřeních v celkové výši 
35 000 Kč, které se nijak výrazně
hospodaření obce nedotknou. 

• Mikroregion Polabí – J. Beneš
Celkové příjmy Mikroregionu Polabí jsou
243 000 Kč. Výdaje činí 75 000 Kč. 
Mezi výdaje patří dohody o provedení
práce cca 6000 Kč, tisk propagačních
skládaček mikroregionu cca 41 500 Kč,
audit hospodaření cca 5000 Kč. Zůstatek je
163 000 Kč. Každá obec přispívá ročně do
pokladny mikroregionu částkou 20 Kč za
osobu s trvalým pobytem. Z rozpočtu
mikroregionu se bude přispívat na úkony
spojené s výstavbou vodovodu.
Na posledním jednání mikroregionu byly
starostové informováni o tom, že územní
řízení stavby vodovodu bylo přerušeno 
a Stavokomplet musí doplnit další údaje. 
V této souvislosti byla kritizována práce
ministerstva, které za půl roku
neodpovědělo na dopis požadující
informace o změně, které je nutné doložit 
a jsou nyní stavebním úřadem vyžadovány.
Dále starosta vysvětlil, jak se to má s
poplatky za vodovod. Plné znění
uveřejňujeme v PZ ve sloupku Opravy.

• Prodej pozemku – J. Bašus
Paní Šafrová požádala obec o odkoupení
pozemku, který je zastavěn rohem
restaurace. Jedná se o historické chyby,
které je potřeba napravit a uvést tak věci 
do pořádku. Po přesném geodetickém
zaměření bude známá přesná výměra, 
poté stanovena cena a vše bude zveřejněno 
na úřední desce. 

• Různé – J. Beneš
1. Pozor na nebezpečnou novinku na 
silnici do Lysé nad Labem na litolské straně
u mostu přes železniční trať. V souvislosti 
se zprovozněním části obchvatu kolem Lysé
nastala změna ve značení. Hlavní silnice je
nyní ta, která vede rovně na Ostrou,

odbočka na Litol a Přerov je VEDLEJŠÍ! 
Před nadjezdem na most je dvojitá čára 
a stopka – musí se dát přednost autům
jedoucím zprava od Nymburka. Stopka je
umístěna tak neštastně, že od ní není na
auta příjíždějící od Nymburka vůbec vidět!
2. V souvislosti se zavedením bodového
systému na našich silnicích dojde v celém
mikroregionu k intenzivním kontrolám
měření rychlosti v obcích. Policie tímto
způsobem občany předem upozorňuje.
3. Stížnost občanů na nepřehledné značení
křižovatky u Indiána. Pan Vilgus informoval
o svém jednání s odborem dopravy
městského úřadu v Lysé. Podle jeho zpráv
bylo už před rokem schváleno přeznačení
křižovatky a umístění stopky ve směru 
z Císařské Kuchyně. Vinou Správy a údržby
silnic ke změně stále nedošlo. Navrhovaná
možnost kruhového objezdu není zatím
reálná kvůli průjezdu kamionů, autobusů 
a zejména kvůli finanční nákdadnosti.
(Problémem značení křižovatky se budeme
zabývat v některém z příštích čísel PZ a rádi
bychom zapojili občany do širší diskuze.)
4. Obec požádala o dotaci na odborné
ošetření nedávno vyhlášených památných
lip na Vrších (inicioval Petr Vilgus).
5. Starosta navrhl odpustit nájemné
dětskému lékaři v místním dětském
zdravotním středisku z důvodu jeho
udržení v obci. Zastupitelstvo jednomyslně
odsouhlasilo.
6. Starosta informoval o podání žádosti na
opravu břehů Kounického potoka, kterou
podal správci toku a vodohospodářskému
odboru v Lysé, spolu s fotodokumentací.
7. Byla dokončena rekonstrukce veřejného
osvětlení podél hlavní silnice.
8. Byla provedena oprava místního
rozhlasu, střechy nad hasičárnou 
a dětským zdravotním střediskem, 
oprava 3 kanálových vpustí (u Indiána, 
u Klingorů, v zatáčce u paní Jarešové)
9. Paní Jarešová poděkovala dětem 
a rodičům za jarní úklid obce a všem
občanům za sponzorské dary. 
Přislíbila opravu šaten ZŠ.
10. Pan Kerda se ptal na cenu prodávaných
pozemků (450 Kč/m2). Navrhl pořádat
zasedání v nově zrekonstruovaném sálu 
U Indiána, což se nesetkává u starosty 
s ohlasem. Děkuje za Zpravodaj a navrhuje
aby obec spolupracovala, aby informace
byly přesné a dostaly se prostřednictvím
Zpravodaje ke všem obyvatelům.
Zastupitelé vesměs vyjádřili podporu
Přerovskému zpravodaji, přislíbili
spolupráci a zdůraznili nutnost korektur
faktických údajů. 
11. Paní Kodešová upozornila, že separační
dvůr v Čelákovicích není pro občany
Přerova zdarma. Cena za uložení odpadu 
je zde 2,50 Kč/1 kg + DPH.

Zápis z jednání zastupitelstva 
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Někdo rád
mění řád…

Lukáš Boček 

Za posledních pět let, co dojíždím do
školy do Prahy, prodělala veřejná do-
prava v naší obci poměrně značné
změny. Nemusím asi přípomínat, že
jsme byli začleněni do systému Praž-
ské integrované dopravy, čímž se,
podle názoru mnohých lidí, dopravní
situace razantně zlepšila. Toto ,,zlep-
šení“ však s sebou nese následek,
že se rok od roku častěji mění jízdní
řády. Co se mě osobně týče, myslím,
že ,,nejrozumněji“ jezdily autobusy
v zimním období od prosince 2005
do letošního února. S novým řádem,
který vstoupil v platnost 26. 2., však
přibylo přestupů (například na ran-
ním spojí do Prahy), ale to nikoho
z ROPIDu zřejmě netrápí. Ba naopak
– pracovníci této organizace vymýš-
lejí stále nové a nové vymoženosti,
a to zřejmě proto, že je to buď baví,
nebo nemají nic lepšího na práci, ale
hlavně je jim to fuk, protože našimi
autobusy vůbec nejezdí :-)

Důvodem, proč tento článek píšu,
je samozřejmě další změna jízdního
řádu, který platí od 28. května 2006.
Změny se týkají jen linky 443. Pro
přehlednost jsem odlišnosti od staré-
ho a nového harmonogramu shrnul
do následujících bodů:
• všechny spoje ve směru do Čelá-
kovic odjíždí o 2 minuty později (ze
zastávky u kostela tedy vždy v XX.04
a XX.34)
• ranní spoj do Sadské nově odjíždí
v 5.10 (dříve v 5.15)

PZ představuje
V tomto čísle Přerovského zpravo-
daje vám na straně 7 představujeme
básnickou tvorbu přerovského rodá-
ka, pana Václava Vojáčka st. (1908–
–1974). Pan Václav Vojáček psal bás-
ně a dlouhá léta si dopisoval se spi-
sovatelem Petrem Bezručem, který
ho zasvěcoval do tajů poezie. S las-
kavým souhlasem jeho dcery, paní
Dany Valtrové z Nového Přerova,
jsme pro vás vybrali z jeho díla báseň
„Milůj“. Aforismy jeho syna Václava
Vojáčka ml. (nar. 1943) očekávejte
v příštím čísle PZ. (Hana Veselá)

Úklid příkopů
S nápadem uklidit kolem Přerova nad Labem přišel pan Vašát
(jako ostatně i v minulých letech). Pozvání na úklid jsme stří-
davě s panem starostou hlásili od středy v místním rozhla-
se a rozesílala jsem informaci emailovou poštou. Pan starosta
vyjednal s ing. Kalčem ze Správy a údržby silnic, aby obec za
sesbírané odpadky nemusela platit skládkovné. 

Sraz byl v sobotu 22. dubna v 8.00 hodin. Pan Vašát zajistil
2 traktory s vlekem, ale protože se nás sešlo málo, využili jsme
jen jeden. Sešlo se nás osm: V. Vašát, M. Vašát, J. Beneš ml.,
L. Kodešová se synem Honzíkem, J. a K. Slukovi a já. Nejprve
jsme začali uklízet směrem k Oboře, množství odpadků v pří-
kopech ještě nebylo tak hrozné. Pak přišlo na řadu okolí auto-
busových zastávek u Obory. Doufám, že pravidelní cestující si
v pondělí všimli změny vzhledu. Kéž by to chvilku vydrželo!
Nejhorší úsek na úklid byl od Obory směrem k Mochovu
(pneumatiky, matrace, přední sklo auta). Už docela unavení
jsme se přesunuli na příkopy směrem k Císařské Kuchyni. Na-
plnili jsme vrchovatě celý valník a skončili jsme. 

Z toho, co jsme našli, mě nejvíce překvapily tři modré ige-
litové tašky s kusy rozbitého betonu. Někdo je doma velice
pořádný a venku už mu na pořádku vůbec nezáleží. 

Děkuji všem zúčastněným za jejich aktivitu a těším se, že
příští rok nás bude víc a odpadků méně! (Dana Matějčková)

Fotografie z druhé jarní úklidové akce organizované základní školou. Děti, děkujeme!

Pomůžete zpravodaji?
Milý spoluobčané a podnikatelé z Přerova nad Labem, jsme moc
rádi, že se vám Přerovský zpravodaj líbí. Ptali jste se nás, kdo ho fi-
nancuje. Prozatím redaktoři ze svých kapes. Náklad 400 kusů vý-
tisků v dané velikosti a distribuce vyjde cca na 4000 Kč. Plánujeme
noviny vydávat aspoň čtyřikrát ročně, což představuje asi šestnáct
tisíc korun na rok. Žádáme o dotaci, ale to bohužel nějakou dobu
trvá a nevíme zda ji dostaneme. A protože by jsme chtěli, aby byl
zpravodaj zdarma, tj. dostupný všem, prosíme vás touto formou
o sponzorský příspěvek. I malá částka nám pomůže. Děkujeme.
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Téma: DéPéeS 
aneb Kde je 

zakopaný pes?!
Hana Veselá

Dům s pečovatelskou službou není žádná porevoluční
novinka. Potřebu takové stavby si v Přerově uvědomovali
už v předchozí éře. První kroky k uskutečnění tohoto pro-
jektu byly podniknuty někdy v 80. letech. Tehdejší před-
seda národního výboru pan Jaroslav Bašus spolu s paní
Lundákovou a Kadeřábkovou navštívili obec poblíž Klad-
na, kde se seznámili s podobou a fungováním takové-
ho zařízení. Jako nejvhodnější lokalitu k umístění stavby
pro starší a potřebné vytipovali bývalý pivovar. V té době
v něm ještě fungovalo kino a hospoda. Obojí mělo být
zachováno a celý objekt se tak mohl stát multifunkčním
centrem a zázemím několika služeb v obci pod jednou
střechou. Tato myšlenka dodnes neztratila nic z elegant-
ního vyřešení několika klíčových problémů najednou!

Přišla revoluce a pivovar se v rámci restitucí vrátil do
rukou potomků původních majitelů. Následoval smutný
osud, o kterém se není třeba v tomto článku rozepisovat.
V každém případě padla varianta umístit DPS na jedno
z míst k tomuto účelu nejvhodnějších. 

Delší dobu se kolem domu s pečovatelskou službou
nic nedělo, až v zastupitelstvu v čele se starostou panem
Jiřím Benešem došlo k znovuoživení této bohulibé myš-
lenky. Zastupitelé si dali práci s hledáním vhodných míst
k výstavbě DPS. Míst, která by splňovala kritéria lehké
dostupnosti do centra obce, bohužel v Přerově příliš
není, případně jde o soukromé pozemky, jejichž vykupo-
váním by se stavba DPS opět prodražila. Nakonec byla
jako nejvhodnější zvolena proluka, která vznikla za dneš-
ním stánkem zeleniny na místě dříve zvaném „Ve dvoře“. 

Zastupitelstvo nechalo v roce 2001 v projekční kance-
láři In Projekt Louny Engineering s.r.o. zpracovat projek-
tovou dokumentaci. Kdo obrázek budoucího DPS viděl,
může si udělat sám představu, jak by taková stavba „při-
spěla“ k celkové podobě centra naší obce. Nudná a ne-
zajímavá budova s mansardovou střechou je evidentně
produkt standardizované práce projektanta bez jaké-
hokoliv smyslu pro individuální řešení stavby s ohledem
na její umístění a na kontext okolních staveb. Nenachá-
zíme zde originální nápad, který přináší skutečná archi-

tektura. V dnešní době už není problém udělat funkční
řešení stavby tak, aby budova zároveň pozvedla a obo-
hatila své okolí po estetické stránce. Časté námitky, že to
stojí víc peněz, se nezakládají na pravdě. V každém pří-
padě uznávám, že podoba DPS je až třešničkou na dortu,
který se však v naší obci bohužel stále nedaří upéct.

Stavbu DPS na místě za stánkem až do dnešního dne
zastavily soudní spory obce s obyvateli okolních nemovi-
tostí, kteří s výstavbou DPS v této podobě nesouhlasili.
Nešlo jim samozřejmě o mnou zmiňované architekto-
nické řešení, ale o velikost, která by omezovala jejich
soukromí a kvalitu bydlení. Sami si na tom místě zkuste
představit budovu s jednolitou hmotou o rozměrech
46×12 m a výškou cca 11 metrů. Pro vaši představu by to
byla další bytovka, postavená bokem k silnici. Otázkou je,
jak by se tam jejím obyvatelům žilo. Plusem je blízká do-
stupnost obchodů a pošty, mínusem pak hlavní silnice
pod okny a nedostatek volného prostoru kolem. 

Z tohoto pohledu by byla příjemným místem další
uvažovaná lokalita, a to na zámecké zahradě, na místě
bývalých tenisových kurtů. Do středu obce to není zase
tak daleko a blízkost dětí hrajících si na dětském hřišti,
jak prokázáno, starší lidi psychicky povzbuzuje. Pokud
by obec zainvestovala do několika laviček a do úpravy
svých okolních pozemků  (mimo pozemky majitele zám-
ku – Českého rozhlasu), Zámecká by se krásně oživila
a stala příjemným místem k vycházkám dospělých a her
dětí, jako tomu bylo dřív. Využít by se mohl projekt To-
máše Tržického na zřízení mini-arboreta na Zámecké,
který obci před pár lety věnoval.

Argumentem proti výstavbě zde je povinnost náklad-
ného archeologického průzkumu v místě stavby a nedo-
statečná infrastruktura.

Těžko v Přerově najdeme místo pro DPS vhodnější
než byl pivovar. Soudy se jak známo u nás táhnou dlouhé
roky a občané, kteří nesouhlasí s DPS za stánkem, nema-
jí co ztratit, takže se budou odvolávat a soudit, dokud
to jen bude možné. Lidi v Přerově však stárnou a mnozí
končí v domově důchodců v Lysé dřív, než by bylo nutné,
namísto aby pokračovali v kvalitním životě se zajiště-
nou péčí doma, v Přerově, v místním DPS. Nebylo by
tedy rozumnější, aby nové zastupitelstvo hodilo nikam
nevedoucí spory za hlavu a začalo konstruktivně hledat
novou cestu, resp. místo, kde by se konečně s výstavbou
DPS mohlo začít? 

Snad se nedožijeme doby, kdy bude pro tyto účely
využita budova na místě splňujícím naprosto ideálně
představy všech o umístění a podobě DPS. Budova, která
i přes tyto svoje klady bojuje s nedostatkem vlastních
„obyvatel“ – a to místní škola.
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Zmizel kus lesa
Vy, kteří jezdíte autobusem nebo autem od Lysé, jste si
jistě všimli, že na semické křižovatce letos na jaře pro-
bíhala rozsáhlá těžba dřeva. Velká část trojúhelníkového
lesa u křižovatky u silnice 272 (betonka) byla zcela vyká-
cena. Zeptali jsme se starosty Semic, do jejichž katastru
zmíněný les patří, na důvod těžby a další plány s vykáce-
ným prostorem. Pan František Novotný nám sdělil:
Ohledně těžby v obecních lesích Vám mohu potrvrdit, že
dojde opět k zalesnění (holina musí být po těžbě zales-
něna do dvou let). S jiným využitím než hospodářský les
se na lesních pozemcích obce nepočítá. Některé plochy
u Přerova a směrem na Kersko jsou již zalesněny. Obec
má smlouvu s firmou J. Nováka z Kolína, která provádí
těžbu, výsadbu a veškeré práce s tím spojené. Odbor-
ným lesním hospodářem, který vykonává dohled v obe-
cních lesích jsou Lesy ČR, lesní závod Nymburk.
Budeme sledovat, jestli obec Semice (resp. její smluvní
partner) dodrží pravidla daná „lesním zákonem“ a prove-
de zalesnění ve lhůtě dvou let. Zároveň by bylo vhodné,
kdyby byly vytěžené plochy do budoucna zalesňovány
vhodnější a různorodější skladbou stromů (zejména list-
náči). (Petr Vilgus)

Naše zahrada
Irena Gregárková

Letošní ledoví muži nás k naší radosti toto jaro nenav-
štívili. Asi byli letos shovívaví s ohledem na letošní tuhou
zimu. S úspěchem odkvetly meruňky a broskve a nám ne-
dočkavcům nepomrzly muškáty a teplomilná zelenina.
Tato část roku patří pro nás zahrádkáře mezi nejkrásněj-
ší, můžeme se kochat krásnými rozkvetlými keři, stromy
a trvalkovými záhony, které nás odměnily za naši péči
a vytrvalost. 

Ani v tomto období nezapomínejme na trávník. Pravi-
delně zálevejme a přihnojujme. Pokud se vám v minulos-
ti nepodařilo zbavit trávník dvouděložných plevelů a vadí
vám smetánka lékařská, jitrocel, pcháč oset a další, vy-
zkoušejte selektivní herbicid BOFIX, účinek uvidíte již za
několik hodin. Když je trávník v plném růstu (možno
v pozdním jaru nebo pozdním létu), měli bychom udělat
vertikální řez, který má pro trávníky prospěšné účinky:
• rozrušuje a odstraňuje zplstnatění a zamechování
• kolmým přesekáním výběžků trav podněcuje tvorbu
nových výhonů a trávník se omlazuje
• lehce nakypřuje povrch půdy, která pak lépe přijímá
vláhu, živiny a vzduch.

Pokud potřebujeme upravit korunu ořešáku, nastává
ten pravý čas nyní, tedy od konce května do začátku červ-
na, neboť strom potom ztratí nejméně mízy a rány se též
lépe zacelují. Nikdy neřežeme ořešák v době vegetační-
ho klidu. Obdobná zásada platí i pro řez všech kultivarů
javorů.

Ani v tomto období bychom neměli zapomínat na
péči o ovocné stromy, pokud chceme zabránit tomu,
aby se nám u mladých stromů polámaly větve pod tíhou
plodů, je nyní ten správný čas udělat probírku plodů
(především u meruněk, broskví a jabloní).

Rhododenrony a azalky nejlépe odměníme za jejich
působivé kvetení, pokud jim vylámeme odkvetlé květy.
Pozor – nepoškoďte při tom pupeny ukryté za odkvetlý-
mi květy. Dále těmto rostlinám prospěje dodání výživy
ve formě speciálního hnojiva, ale postačí i Cererit. Hnoji-
vo nesmí obsahovat vápník.

Ač půdokryvné rostliny vynikají mnohými přednostmi,
často se na ně bohužel zapomíná. Tyto rostliny hezky vy-
padají a ušetří nám mnoho práce. Kromě toho jsou nená-
ročné na pěstování a navíc rostou tak hustě, že potlačí
řadu plevelů. Většina druhů se dobře množí, takže nám
postačí pořídit si pár rostlinek a v budoucnu si je podle
potřeby rozmnožíme. Navíc oceníme jejich službu na
polostinných a stinných místech, kde se již nedaří tráv-
níku ani jiným rostlinám. Zde můžeme použít zběhovec
plazivý (Ajuga reptans), okrasné jahody, mochničku kuk-
líkovitou, brčál menší (Vinca minor), břečťan nebo škor-
nici.

Na slunná a polostinná stanoviště můžeme použít
Cotoneaster dammeri, Juniperus horizontalis nebo Taxus
baccata „Repandens“. Nebojte se s rostlinami experi-
mentovat, určitě časem najdete tu správnou rostlinu pro
požadované stanoviště. 

Přeji vám krásný zbytek jara a slunné léto na vašich
zahradách.

Noví Přerováčci 
Abychom vyhověli vašim četným připomínkám, týkajícím
se dotazů na celá jména našich malých občánků, zveřej-
ňujeme je na základě souhlasu jejich rodičů. 
Vzhledem k tomu, že se v naší obci pro údajný nezájem
rodičů nekoná oficiální vítání občánků, dovolte, abychom
aspoň touto cestou blahopřáli rodičům k narození krás-
ných dětí. Dětem přejeme hodně radosti, štěstí a spoko-
jenosti a doufáme, že se jim v Přerově bude líbit.
Leden – Klárka Špitálská
Únor – Rozálie Franke
Březen – Veronika Mizerová
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. (Radka Slováková)
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Co je 
Mikroregion Polabí

Petr Vilgus

Občané Přerova jistě zaznamenali fakt, že je naše obec
členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí.
Dalšími členy jsou Dvorce, Jiřice, Lysá nad Labem, Ostrá,
Semice, Stará Lysá, Starý Vestec a Stratov.

Za jakým účelem toto sdružení vzniklo? Co od něj pře-
rovští občané mohou očekávat? Zeptali jsme se za vás
tajemníka městského úřadu v Lysé nad Labem Miloše
Dvořáka, v jehož kompetenci je i koordinace činností
v rámci mikroregionu.

Jaké byly důvody, které vedly Lysou nad Labem k účas-
ti na založení Mikroregionu Polabí?
Vznik mikroregionu byl iniciován na základě požadavků
řady zastupitelů z Lysé nad Labem na jaře 2003. Hlavním
důvodem byla snaha koordinovat společný postup obcí
správního obvodu Lysé nad Labem v souvislosti s refor-
mou veřejné správy. Tehdejší právník města pan Havelka
připravil návrh zakladatelské listiny a stanov dobrovol-
ného svazku obcí. Potom jsem převzal organizátorskou
práci já – a vešel jsem v kontakt s obcemi ve správním
obvodu Lysá nad Labem. Odezva byla kladná až na Milo-
vice, kde na základě usnesení milovického zastupitelstva
byl vstup do svazku odmítnut.

Mikroregion Polabí byl založen na schůzi valné hroma-
dy dne 30. 6. 2003. Také zde proběhly volby do orgánů
mikroregionu, tj. do správní rady a do revizní komise. Od
počátku činnosti je v čele mikroregionu starosta Lysé nad
Labem Václav Houštecký.
Do mikroregionu nevstoupily Milovice s poukazem na
to, že cíle sdružení jsou málo konkrétní. Domníváte se,
že se tato kritika potvrdila?
O cílech sdružení rozhodují členové svazku obcí a je na-
opak žádoucí, aby se postupně přecházelo od obecných
cílů ke konkrétním úkolům a akcím. Nikde není řečeno,
že původní dokumenty jsou „hotové“ a nedotknutelné
a nelze nic přidávat. Jestliže se zastupitelstvo Milovic
rozhodlo nevstoupit, svazek obcí stanovisko respektuje.
Jaká je cílová představa o podobě mikroregionu? Jaké
aktivity a povinnosti chcete přenést z obcí na sdružení?
Cílová představa není definitivní, jde o koordinaci strate-
gického rozvoje území mikroregionu. V žádném případě
by mikroregion neměl nahrazovat výkon státní správy,
kterou v přenesené působnosti vykonává městský úřad
Lysá nad Labem. Tady bych chtěl zdůraznit, že mikrore-
gion nemá žádné zaměstnance, takže veškeré činnosti
spojené s chodem mikroregionu vykonávají úředníci
městského úřadu v pracovní a z valné části i v mimopra-
covní době. Ze zákona přitom mikroregion musí mít
vlastní účetnictví s příslušnými statistikami a každoročně
je hospodaření svazku přezkoumáváno nezávislým audi-
torem.
Můžete vyjmenovat pět nejvýznamnějších počinů Mik-
roregionu Polabí za dobu jeho existence?
Prvním počinem bylo už založení mikroregionu, proto-
že po organizační stránce tomu předcházelo několik

přípravných jednání, příprava základních dokumentů,
schválení v zastupitelstvech členských obcí a registrace
na krajském úřadě, založení účtu atd. 
Jako druhý počin bych uvedl už zaběhlou organizaci jed-
nání a valných hromad, a to minimálně 1× za čtvrtletí.
Vzhledem k nečlenu mikroregionu (viz výše) probíhají
jednání ve dvou částech: v první je to porada starostů
správního obvodu Lysá nad Labem, ve druhé části jde
o valnou hromadu mikroregionu. Z porad na KÚ vím,
že takový přístup k obcím není zcela samozřejmý.
Třetím počinem je vydání společné propagační brožury
a již tradiční společná prezentace mikroregionu a člen-
ských obcí na výstavě regionů „Střední Čechy“. Do této
kategorie lze zařadit i spolupráci obcí při mapování vá-
lečných hrobů a pietních míst.
Za čtvrtý počin bych považoval společný a koordinova-
ný postup při proškolení úředníků z nového správního
řádu, jehož účinnost nastala od 1. 1. 2006. Součástí toho
bylo i zajištění takové drobnosti, jako jsou nové obálky
pro zasílání rozhodnutí podle nového zákona. 
Pátou akcí je rozběh nového projektu „Vodovod Mikro-
region Polabí“, který bude znamenat kvalitní pitnou
vodu pro obce Přerov, Semice, Starý Vestec a Bříství. Prá-
vě mikroregion by měl být garantem čerpání dotací z EU.
Jaká je úloha mikroregionu v projektu vodovodu, který
plánují zbudovat Přerov nad Labem, Semice a několik
menších obcí?
Město Lysá nad Labem je vlastníkem vodních zdrojů
a vodovodní sítě, provozovatelem pak Stavokomplet
Brandýs nad Labem. Mikroregion je garantem, že se naj-
de řešení, které bude vyhovující pro všechny obce a v ko-
nečné podobě i pro koncové odběratele.
Je pravda, že mikroregion chystá společný projekt
elektronické podatelny a internetové úřední desky?
Pokud ano, kdy bude zřízena?
Náhled společných stránek mikroregionu je již našimi
informatiky připraven, úhrada bude ze společných člen-
ských příspěvků. Byl bych rád, kdyby se vše rozběhlo
do konce června 2006, protože na posledním setkání
starostů  byly některé obce kritizovány, že ještě nemají
elektronickou úřední desku.

Vážený pane Dvořáku, děkuji Vám za Vaše odpovědi.
(odpovědi byly redakčně kráceny)

Fotografie: Tom
áš G

regárek
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Znáte své
sousedy?
Jak velká jsou okolní města 
a vesnice?

V minulém čísle jsme srovnávali 
Přerov a okolní obce podle počtu 
trvale přihlášených osob. 
Tentokrát se zaměříme na velikost
katastrálního území. Náš seznam 
je opět výběrový, údaje jsou 
uvedeny v čtverečných kilometrech 
a jsou platné k roku 2003. 
Podrobné informace k těmto 
dalším sídlům najdete ve veřejně 
přístupné databázi na internetové
adrese Českého statistického 
úřadu http://www.czso.cz/lexikon/
mos2003.nsf/index.

Přerov nad Labem: 10,65 km2

Lysá nad Labem (+ části Byšičky, 
Dvorce a Litol): 33,65

Milovice (+ části Benátecká Vrutice, 
Boží Dar a Mladá): 28,32

Nymburk (+ část Drahelice): 20,54

Hradištko (+ část Kersko): 18,24

Sadská: 16,41

Čelákovice (+ části Císařská Kuchyně, 
Sedlčánky a Záluží): 15,87

Kounice: 11,28

Ostrá (+ část Šnepov): 11,06

Nehvizdy (+ část Nehvízdky): 9,83

Stará Lysá (+ část Čihadla): 9,71

Semice: 9,43

Mochov: 9,31

Káraný: 8,93

Vyšehořovice (+ část Kozovazy): 6,59

Stratov: 6,31

Vykáň: 6,15

Poříčany: 5,76

Velenka: 4,98

Chrást: 4,93

Bříství: 3,60

Starý Vestec: 3,55

Třebestovice: 3,37

(Zpracoval: Petr Vilgus)

Milůj
Václav Vojáček (1908–1974)

Je život bez lásky, mé dítě smutku stín,
Je pouští bez slunce, bez krásy, bez květin,
Je písní pohřební, kde tiše tlukou hrana,
nad láskou zemřelou svou, srdce ztroskotaná.

A život tvůj ach dítě mé, nechť kvete do všech stran,
Jsouc láskou prozářen a láskou obetkán,
Jak věnec zelený obklopen květinami,
Žij blaze dětský čas v náručí svojí mámy.

A milůj nesmírně tu českou zemi svou
A Prahu matičku, všem Čechům předrahou
A matku svoji milůj, jež tebe vychovává
A potom v lásce měj svůj koutek Přerova.

Napsáno na Boží Hod vánoční L. P. 1949

V honebním společenstvu v Přerově nad Labem vykonává právo mys-
livosti 23 myslivců. Hospodaří na 1180 ha honitby. Na této výměře je
potřeba vlastnit 7 psů – 5 ohařů, 1 psa všestranného a 1 norníka.

Činnost myslivců je spojena s odpracováním brigádnických hodin.
Jedná se např. o výsadbu stromů nebo údržbu mysliveckých zařízení.

V naší honitbě nejčastěji uvidíte zajíce polního, bažanta obecné-
ho nebo spárkatou zvěř. Ani letošní krutá zima místní myslivce neza-
skočila, přestože spotřeba krmiva byla mnohem větší než jindy. Pro
představu – zkrmeno bylo 35q jádrových krmiv, 25q řepy a mrkve
a velké množství sena a vojtěšky.

Vrcholem myslivecké sezóny je lov. Lovecká sezóna začíná 1. září
odstřelem divokých kachen. Kachna se loví na společné číhané večer
na tahu. Od 1. 11. je povolen odstřel zajíce polního a bažanta obec-
ného. Hony na drobnou zvěř probíhají většinou o víkendech. V sou-
časné době se střílí srnci a od 1. 9. následuje odstřel srn a průběrný
odstřel srnčat.

Nyní je doba hájení, proto by myslivecké sdružení chtělo požá-
dat občany, aby v této době omezili vstup do lesa a remízů podél cest,
a zvláště pak zamezili volnému pobíhání psů.  (hospodář HS A. Nováček)

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO
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Pojmenování ulic 
a orientační čísla

Petr Vilgus

Přerov nad Labem je poměrně velká obec, podle statis-
tiky ministerstva vnitra je zde evidováno přes 400 obyd-
lených budov. Tato rozlehlost komplikuje orientaci lidí,
kteří nejsou místní – kromě návštěv jsou to třeba také
zaměstnanci zásilkových služeb, lékaři, hasiči nebo poli-
cisté. Problémem jsou zejména nepojmenované ulice
a popisná čísla budov, která nemají z hlediska vyhledává-
ní konkrétního domu „logiku“.

Už nějaký čas se v Přerově diskutuje o oficiálním po-
jmenování ulic. Pokusil jsem se shromáždit údaje o tom,
co by přerovským občanům přinesla tato změna. V člán-
ku uvádím názor pana starosty a některých úřadů.

Kdo o jménech ulic a orientačních číslech rozhoduje?
Pojmenování ulic a přidělení orientačních čísel schvaluje
zastupitelstvo obce. To rozhodne na základě vůle občanů
jak o konkrétních jménech, tak o načasování celé změny. 
Jaká jsou pravidla pro označení veřejných prostranství?
V zákoně je uvedena jediná závazná podmínka – ulice
a jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají podle
jmen žijících osobností veřejného života. 
Je vhodné, aby byly názvy nadčasové, nejlépe aby vychá-
zely ze zvykového označení (Městečko, Sluneční ulice...). 
Jaký je rozdíl mezi popisným (červeným) a orientač-
ním (modrým) číslem?
Číslo popisné je číselným označením budovy v katastrál-
ním území, v rámci kterého je jedinečné. Tímto číslem
jsou dnes označeny budovy v Přerově nad Labem. Způ-
sob přidělení čísla (po kolaudaci) se odráží v rozmístění
čísel v obci – vedle sebe například stojí stavby s čísly 1
a 75, domy 75 a 85 stojí na druhé straně Přerova. Čís-
lo orientační je číselným označením budovy ve vztahu
k umístění v ulici nebo na náměstí, v rámci kterého je je-
dinečné. Čísluje se z jedné strany ulice na druhou, díky
čemuž se konkrétní budova snadno vyhledává.
Kdo zaplatí výrobu tabulek se jmény ulic a čísly domů?
Kolik stojí jedna tabulka? 
V zákoně o obcích je uvedeno: „Označení ulic a jiných ve-
řejných prostranství provede obec na svůj náklad. Vlast-
ník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění
tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného pro-
stranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí
umístit jiné nápisy.“
Podle sdělení paní Ireny Šťastné z vnitřního odboru měst-
ského úřadu v Lysé stojí jedna cedule s názvem ulice
zhruba 640 Kč, jedna tabulka s orientačním číslem vy-
chází na 280 Kč. Tyto náklady by hradil obecní úřad.
(Českobrodská smaltovna – www.smaltovna.cz – má
ceny ještě o něco nižší – 571 Kč za uliční ceduli a 202 Kč
za orientační číslo – pozn. PV)
Jakými zákony a vyhláškami se řídí označení veřejných
prostranství a budov?
Jména ulic a čísla budov se řídí zákonem o obcích a dále
vyhláškou ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. o způsobu
označování ulic a ostatních veřejných prostranství náz-

vy, o způsobu použití a umístění čísel, označení budov,
o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postu-
pu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných
k přidělení čísel.

Informace z úřadů
Zeptali jsme se několika úřadů na podrobnosti k prob-
lematice pojmenování ulic a přidělení orientačních čísel.

Jaroslav Maršík, ředitel odboru rozvoje územní veřejné
správy Ministerstva vnitra ČR nás upozornil na důležitý
fakt: Se zavedením názvů ulic je nutná změna adresy
u občanů, kteří v nově pojmenovaných ulicích bydlí.
Jedná se o výměnu občanských průkazů, jejichž výmě-
na je provedena bezplatně, protože tato změna vznikla
z moci úřední. Proto veškeré náklady spojené s výměnou
občanských průkazů nese obecní úřad, resp. obec (kro-
mě pořízení fotografií).

Přerovský zpravodaj se dále ptal vedoucí odboru vnitř-
ních věcí Městského úřadu v Lysé nad Labem Ireny Šťast-
né. Paní vedoucí napsala: Upozorňuji, že všichni občané
Přerova nad Labem si budou muset (zdarma) vyměnit
občanský průkaz, což znamená potřebu nechat se vyfo-
tografovat a dvakrát cestovat do Lysé a zpět. Žádost
o nový průkaz nelze podat poštou ani elektronicky. Vypl-
něnou a řádně podepsanou žádost, jestliže bude mít
k dispozici původní OP žadatele, může podat i jiná oso-
ba než žadatel. Bohužel vyzvednout si jej proti podpisu
musí jenom žadatel. Po dohodě s obecním úřadem v Pře-
rově nad Labem je však možné se dohodnout na výběru
žádostí o nový občanský průkaz a výdeji hotových OP pří-
mo v obci. Osobám, které by si průkaz nevyměnily, hrozí
podle zákona pokuta až 10 000 korun.

Občané musí změnu v adrese nahlásit na všech úřa-
dech, se kterými mají co dočinění (živnostenský list, ban-
ky, důchody, kontaktní místa atd.). 

Doporučuji proto pečlivě zvážit, zda pojmenování ulic
a zavedení orientačních čísel je účelné a zda to všichni
nebo alespoň většina občanů Přerova přijme kladně.

Starosta Přerova nad Labem Jiří Beneš uvedl: Obecní
úřad zajistil zhotovení tabulek s popisnými čísly. Popisná
čísla jsou vydávána vlastníkům nemovitostí, kterým bylo
číslo popisné přiděleno, a to po úhradě nákladů na po-
řízení  tabulky s číslem popisným. V budoucnu uvažuje-
me o oficiálním pojmenování ulic. Proto bylo zajištěno
zhotovení orientační mapy Přerova s popisnými čísly ne-
movitostí a pomístními = návrhovými názvy ulic. Mapa
byla vyvěšena ve vstupním prostoru prodejny potravin

Fotografie: Petr Baum
ruk
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a následně jsme výtisky této mapy prodávali. Peníze zís-
kané z prodeje orientačních map dostala mateřská škola
– zveřejněno u prodejny potravin.

Pro a proti
Pro označení veřejných prostranství jmény a budov ori-
entačními čísly hovoří zejména zjednodušení orientace
„cizinců“ v naší obci. Zvláště významné je to pro hasiče,
lékaře a policisty, u kterých rychlé vyhledání konkrétního
místa často rozhoduje o životě a smrti.

Negativem navrhované změny je zejména cena, kte-
rou bude muset hradit obec za výrobu tabulí s názvy ulic
a čísel domů. Nepříjemná bude také administrativní zá-
těž občanů v souvislosti s výměnou osobních dokladů.

Proč právě nyní?
Myslím si, že pro pojmenování ulic a přidělení „mod-
rých“ orientačních čísel – pokud o to mají přerovští ob-
čané zájem – je nyní nejlepší příležitost. Cílem by mělo
být maximální omezení administrativní zátěže.

Zákon číslo 612/2004 Sb. stanovuje povinnost, podle
které musí všichni občané ČR provést výměnu občan-
ských průkazů vydaných do 31. prosince 1996, za OP se
strojově čitelnými údaji (občanský průkaz typu karta svět-
le zelené barvy) – a to v termínu nejpozději do 31. pro-
since 2006 (letos!).

U občanů narozených před 1. lednem 1936 a u všech
průkazů vydaných po roce 1996 je lhůta posunuta do
31. prosince 2008. Po tomto datu bude platit jediný plat-
ný typ občanského průkazu – karta s dvěma řádky počí-
tačově čitelných údajů v dolní části strany s fotografií.

Pokud tedy k pojmenování ulic a označení budov
orientačními čísly dojde například v roce 2007, občané
budou povinni si vyměnit průkaz jednou. Pokud ke změ-
ně dojde o rok později, bude nutná dvojí výměna občan-
ského průkazu – jednou kvůli vypršení platnosti starších
typů a podruhé kvůli změně adresy. 

ANO – NE?
Jak uvedla i paní Irena Šťastná, případná změna by měla
vycházet z přání občanů. Z tohoto pohledu je třeba po-
chválit aktivitu obecního úřadu, který nechal vytisknout
mapu Přerova s návrhem pojmenování ulic a předložil jej
tak k veřejné diskuzi. 

Občané – vyjádřete se: přejete si, aby byly v Přerově
oficiálně pojmenovány ulice a domy měly kromě červe-
ného popisného čísla i číslo orientační? 

Jak jsme 
v Přerově volili

do Parlamentu ČR?
Ve volebním okrsku Přerov nad Labem bylo zapsáno ve
voličském seznamu 847 oprávněných voličů. K volbám
dorazilo 597 občanů, což je nadprůměrná účast 70,48 %.
Tři hlasy byly označeny za neplatné. V následující tabul-
ce jsou seřazeny strany podle počtu obdržených hlasů.
První číslo za názvem strany je celkový počet hlasů, dru-
hé procentní zisk. V závorce je volební zisk dané strany
v celé České republice. V seznamu nejsou uvedeny stra-
ny, které v Přerově nedostaly ani jeden hlas.

• Občanská demokratická strana – 269 = 45,28 % 
(35,38 %)

• Česká strana sociálně demokratická – 161 = 27,10 % 
(32,32 %)

• Komunistická strana Čech a Moravy – 67 = 11,27 % 
(12,81 %)

• KDU-ČSL – 38 = 6,39 % (7,22 %)
• Strana zelených – 30 = 5,05 % (6,29 %)

• SNK Evropští demokraté – 6 = 1,01 % (2,08 %)
• Nezávislí – 5 = 0,84 % (0,61 %)
• Nezávislí demokraté – 4 = 0,67 % (0,68 %)
• Strana zdravého rozumu – 3 = 0,50 % (0,46 %)
• Právo a Spravedlnost – 2 = 0,33 % (0,23 %)
• Strana Rovnost šancí – 2 = 0,33 % (0,20 %)
• 4 VIZE-www.4vize.cz – 2 = 0,33 % (0,05 %)
• Koalice pro Českou republiku – 1 = 0,16 % (0,15 %)
• Koruna Česká – 1 = 0,16 % (0,13 %)
• Národní strana – 1 = 0,16 % (0,17 %)
• Pravý Blok – 1 = 0,16 % (0,38 %)
• Unie svobody-Demokratická unie – 1 = 0,16 % (0,30 %)

Děkujeme občanům Přerova nad Labem za účast ve vol-
bách a doufáme, že i podzimní komunální volby budou
provázeny vysokou účastí.

Zdroj: www.volby.cz

Pálení čarodějnic v Přerově
Deštivé ráno 30. dubna 2006 nenasvědčovalo tomu, že se děti, které se každoročně těší na tuto událost,
opět sejdou. Odpolední sluníčko překvapilo a díky panu Fr. Divíškovi z místního hasičského sboru (kterému
byla svěřena povinnost zapálit oheň) se pálení čarodějnic vydařilo. Poděkování patří i několika maminkám,
které kolem ohně vyhrabaly suchou trávu a z hromady dříví ručně vytahaly odpad, který tam místní občané
naházeli. Zřejmě si toto místo občané popletli se sběrným dvorem. Matrace, plastové pytle, elektrické dráty
atd. byly vytříděny vedle ohniště a zůstává tedy na dobré vůli těch občanů, kteří je tam navezli, aby si je zlik-
vidovali na vlastní náklady. (Jitka Milaniaková)
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OPRAVA 
V minulém čísle PZ byly v článku
Obecní vodovod uvedeny některé
chybné údaje. Za omyly se
omlouváme a děkujeme panu
starostovi za následující opravu:

Občané nemají dle novely zákona
o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu nárok na
vodovodní přípojku zdarma. 
Podle novely zákona od března 
2006 nesmí být možnost napojení
na vodovod podmiňována
vyžadováním poplatků nebo 
jiných finančních plnění. Náklady 
na  realizaci napojení vodovodní
přípojky na vodovod hradí vlastník
pozemku nebo stavby, jemuž je
umožněno napojení k vodovodu,
pokud se s vlastníkem vodovodu
nedohodnou jinak. Vodovodní
přípojka je samostatnou stavbou
tvořenou úsekem potrubí od
odbočení z vodovodního řadu
k vodoměru, a není-li vodoměr, 
pak k vnitřnímu uzávěru vody
připojeného pozemku nebo stavby.
Vlastníkem vodovodní přípojky je
vlastník pozemku nebo stavby
připojené na vodovod, neprokáže-li
se opak. Vlastník vodovodní přípojky
je povinen zajistit, aby vodovodní
přípojka byla provedena a užívána
tak, aby nemohlo dojít ke znečištění
vody ve vodovodu. Obec proto
nemá právo vybírat dobrovolný
příspěvek na výstavbu vodovodu!
Přípojku vodovodu si tedy bude
samozřejmě platit budoucí
odběratel vody, vlastník připojeného
pozemku nebo stavby. Částka bude
odběratelům účtována dodavatelem
stavby, který vzejde z výběrového
řízení. Dle dostupných tabulek cen
stavebních prací je cena za 1 metr
přípojky orientačně stanovena na
1900 Kč ve zpevněném terénu
(asfalt, beton apod), bez DPH 
a bez započtení ceny za dotčení
nebo poškození cizího majetku.
Délka přípojky se počítá od
odbočení z vodovodního řadu
k vodoměru, a není-li vodoměr, pak
k vnitřnímu uzávěru vody
připojeného pozemku nebo stavby.

Pozemek na Hůře, na kterém bude
umístěn pozemní vodojem, nebyl
získán darem, ale směnou 
obecních pozemků za pozemky 
firmy Školky Montano.

Nad dopisy čtenářů
Přerovského zpravodaje

Hana Veselá

Děkujeme všem čtenářům, jejichž náměty a příspěvky jsme našli v naší
schránce v samoobsluze nebo na redakčním emailu. Těšíme se na další!

Jsme žáci 5. třídy ZŠ v Přerově nad Labem. Přečetli jsme si v Přerovském zpra-
vodaji článek „Proč třídit odpady?“. Souhlasíme s tím, že by se odpady měly
třídit. Někteří lidé ho třídí tak, že ho hodí do lesa nebo do příkopu. Myslíme
si, že to není správné řešení. Již šest let sbíráme starý papír, tři roky sbíráme
PET lahve a víčka. Nedávno jsme nakládali plné auto PET lahví. Dovedete si
představit, jak by to vypadalo, kdybychom všechny PET lahve vyhodili do
lesa? Do školy nosí lidé PET lahve pěkně sešlápnuté, v pytli a ten je svázaný.
Svázané nosí i balíky novin, papíru a kartony. Odveze si je firma, která už ví,
co s tím. Děkujeme všem, kteří k nám nosí sběr a nehází ho do příkopu nebo
do lesa. Říkáme: „Ať žije les, tůně, potoky a příkopy. Neházejte tam odpa-
dy!“ A prosíme vás: „Třiďte odpady, ať naše krásná zem neskončí na skládce
odpadů.“

Žáci 5.třídy

Milá redakce,
Je milé číst Váš časopis, konečně se začíná v Přerově něco dělat. Měli jsme na
pouť návštěvu a chtěli jsme se podívat na Přerovskou hůru! Ale jak? Vždy
tam byl přístup, ale teď není možné se tam po cestě dostat, ta je soukromým
pozemkem. Vždy bylo z kopce vidět za pěkného počasí i Krkonoše a vůbec
byl odtamtud hezký rozhled. Dnes se tam nedostanete, připadá mi to jak za
dob feudálů a panství. Děkuji.

Poznámka redakce: Původní cestu na Hůru koupil spolu s ostatními po-
zemky nový majitel. Podle katastrálních map to byl údajně soukromý poze-
mek. Obecní pozemek se nachází těsně nad ní, v místech, která jsou po léta
zarostlá hustým roštím. Obec se nechystá vynaložit obecní prostředky na
proklestění této nové cesty, avšak plánuje, že křoví bude z těchto míst odstra-
něno při pokládání potrubí obecního vodovodu, které povede z vodojemu,
jenž by měl být umístěn na Hůře.

V každém případě je výstavba na svahu za úpatím Hůry zrůdná a je ško-
da, že obec už dávno nepřijala vlastní územní plán, kterým mohla takovým
excesům účinně zabránit. Jen díky aktivitám odboru životního prostředí
Městského úřadu v Lysé (zejména panu Stanislavu Svobodovi) je Přerovská
hůra od února 2005 prohlášena významným krajinným prvkem (VKP) a je na
ní mj. zakázána další výstavba.

„Rozsah registrovaného VKP na jižní stráni, včetně mírnějšího svahu v blíz-
kosti zastavěného území obce, je totožný s Generelem územního systému
ekologické stability, vypracovaným společností U 24 atelierem pro urbanis-
mus a územní plánování v Praze z listopadu 1994. V tomto generelu je celá
Přerovská hůra hodnocena jako významný biotop v antropogenní krajině
a je navržena k registraci jako VKP. Tento generel je územně technickým
podkladem pro zpracování územně technické dokumentace Přerova n. L. 

Obec Přerov nad Labem má zpracovanou urbanistickou studii, která byla
vyhotovena v březnu 2000 společností in Projekt Louny Engineering, s.r.o.
Zpracovatel však do jejího obsahu nezahrnul výše uvedený generel a nevyžá-
dal si ani vyjádření orgánu ochrany přírody k této dokumentaci.“ (zdroj: Roz-
hodnutí o registraci VKP, č.j. ŽP. vl/20/05 - Sv, MěÚ Lysá n. L., odbor životní-
ho prostředí)

V Semicích šli dokonce tak daleko, že svou Hůru nechali vyhlásit přírodní
památkou, a tak ji uchránili od všech staveb a jiných necitlivých zásahů. 

Příspěvky byly redakcí kráceny z prostorových důvodů.  
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Den otevřených dveří 
v přerovské škole

Radka Slováková

Dne 22. dubna 2006 se v místní škole konal den otevřených dveří. Tuto příle-
žitost si nenechalo ujít více než 50 občanů a někteří přišli i dvakrát! Děti se
chtěly pochlubit nejen svým rodičům, ale i ostatním členům rodiny. K náv-
štěvníkům patřili také starší občané, kteří si přišli zavzpomínat a porovnat
současnou podobu školy s dřívější. Tomu napomohl i vhodně zvolený termín
spojený s přerovskou poutí. 

Vnitřním prostorám školy dominují nástěnky a vitríny. Zaplňují je nejen
výkresy dětí, ale informují i o aktuálním dění a akcích školy. Děti se zde na-
příklad dozvídají o kulturních programech, termínu sběru papíru nebo o zá-
plavách, které nedávno postihly Českou republiku.

Ve třídách školních družin, které se nacházejí v přízemí, jako by platilo
heslo „Fantazii se meze nekladou!“ Děti se zde mají možnost naučit různé
techniky zpracování materiálů. Najdete tu spoustu prací ze dřeva, keramiky,
papíru i textilu.

Žáčci I. stupně se mohli ve svých třídách pochlubit probíraným učivem.
K nahlédnutí byly sešity i výkresy a spoustu svých obrázků děti rozmístily
na třídních výstavkách. Ve třídách se mohli návštěvníci seznámit i s novými
metodami výuky, např. po splnění práce v hodině si děti za odměnu mo-
hou hrát na koberci v zadní části třídy. Řeší se tak vysoké nároky kladené na
žáky I. stupně. Vítaným přínosem pro žáky II. stupně je minimum domácích
úkolů. 

V učebnách II. stupně převládají nástěnky s tématy vyučovaných před-
mětů. Kreativní a pro děti velice zajímavé jsou počítačové programy pro
výuku v hodinách jak na I., tak i na II. stupni.

Děti mohou navštěvovat mnoho bezplatných kroužků, které organizuje
místní škola. Na výběr mají např. PC, aerobik, angličtinu hrou, kroužek spor-
tovní, pěvecký nebo dramatický.

Za zhlédnutí samozřejmě stojí i mateřská škola. V obou jejích třídách je
dostatek prostoru a hraček pro její malé návštěvníky. 

Během dne otevřených dveří poukazovala ředitelka školy paní Jarešová
na špatný stav šaten, s tím, že zamýšlená rekonstrukce proběhne o letošních
letních prázdninách. Zároveň oznámila nemilou zprávu, že od září 2006 ne-
lze udržet na zdejší ZŠ současnou 5. třídu pro malý počet dětí. Tito 4 žáci
budou muset dojíždět do jiné školy dle svého výběru. Pro školní rok 2006–
–2007 nebude tedy zřízena třída s 6.ročníkem, neruší se v žádném případě
celý II. stupeň!

Ve škole je i možnost využití školní tělocvičny pro veřejnost. Bližší infor-
mace dostanete přímo od paní ředitelky. V zimě tělocvičnu navštěvovali
hlavně fotbalisté, celoročně se využívá k hodinám aerobiku a nově ke cviče-
ní matek s dětmi od 2 let.

Prostřednictvím zřizovatele školy, obecního úřadu, žádala paní Jarešová
o dotaci 2 miliony Kč společnost ČEZ na výstavbu Duhového sportovního
hřiště. Žádost byla bohužel zamítnuta.

Ve dnech 19.–20.4. proběhla školní inspekce, při níž byla místní škola
hodnocena velmi pozitivně ve všech oblastech, s mírným rizikem kvalifiko-
vanosti (dle nového zákona) a věku vyučujících na II. stupni, což se paní
ředitelka snaží kontinuálně řešit.

Co říci závěrem? Je dobře, že škola pořádá akce, jako byl letošní Den ote-
vřených dveří a předkládá tak veřejnosti reálný obraz instituce, která má
dlouholetou tradici.

Ptačí hnízda 
Česká inspekce životního prostředí se
snaží rozptýlit obavy některých obča-
nů z ptačí chřipky. Údajně se vyskytly
případy, kdy lidé ze strachu z one-
mocnění ničili hnízda.
Případy ničení hnízd se objevovaly
už během loňského podzimu. Šlo
většinou o hnízda ptáků zvyklých na
soužití s lidmi, především vlaštovek,
jiřiček a na některých místech i čápů.
Od všech těchto ptáků však žádné
nebezpečí nehrozí. Navíc virus pta-
čí chřipky není schopný přežívat při
teplotách běžných pro přelom jara
a léta.
Všechny druhy v přírodě volně žijí-
cích ptáků jsou chráněny zákonem.
Zákonná ochrana se přitom vztahuje
nejenom na ptáky samotné, ale také
na jejich hnízda a hnízdiště. K jakým-
koli zásahům je nutný souhlas orgá-
nu ochrany přírody. (Petr Vilgus)
Zdroj: www.ekolist.cz

OSLAVA 
V sobotu  27. května 2006 se v sále
U Kotápišů konala Májová zábava,
kterou zorganizoval učitelský sbor
přerovské základní školy v čele s paní
ředitelkou Jarešovou. Zúčastnilo se jí
asi 150 rodičů a přátel školy, kteří si
kromě krásného zážitku z tance od-
nesli i milé dárky z bohaté tomboly.
Hlavní cenou bylo srnčí, následovala
pečená kachna, dorty, alkohol, a dá-
le věcné ceny, jako jsou mobilní te-
lefon, kuchyňské doplňky, palivové
dřevo a jiné dárky. 
Do tance skvěle hrála kapela K-Band.
Na zábavě se po odečtení nákladů
pro školu vybralo cca 12 000 Kč. Ty
budou využity ke koupi nové moder-
ní školní tabule, která má část mag-
netickou a část takovou, jak ji zná-
me z našich školních let, tj. na psaní
křídou. Touto formou bych chtěla
poděkovat všem zúčastněným za fi-
nanční i nefinanční dary pro školu
a organizátorům za skvěle odvede-
nou  práci. Děkujeme kuřákům, kteří
v sále nekouřili a tím také přispěli
k dobré pohodě. Myslím, že jsme se
všichni výtečně bavili. (Jana Pokorná)
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Naši fotbalisté
Tým A je na 3. místě se 42 body. 
Tým B je na 12. místě s 18 body. 
Žáci jsou na 3. místě se 39 body.

•   Rozlosování týmu A 
26. kolo SO 17. 6.  15.00 Pátek A : Přerov nad Labem A 

•   Rozlosování týmu B 
25. kolo SO 17. 6.  15.00 Přerov nad Labem B : Milovice B 

•   Rozlosování žáků 
22. kolo SO 17. 6.  10.00 Přerov nad Labem : Předhradí 

Pro Přerovský zpravodaj zpracoval Lukáš Koutský a Jaroslav Slovák.
Redakce se omlouvá za opožděné zveřejnění této informace, kterou
způsobil skluz ve výrobě čísla.

Dopis pana starosty:
přetiskujeme

č.j.: 248/2006
dne: 12. května 2006

Vážený pane Vilgusi,
k Vašim dopisům sděluji, že obecní úřad v současné do-
bě neorganizuje vítání občánků, neboť odezva občanů
v době, kdy jsme v minulém volebním období vítání ob-
čánků prováděli, nás vedla k rozhodnutí neprovádět toto
společné vítání dětí narozených občanům naší obce.
Obecní úřad neuvažuje o dohodě s majitelem nově zre-
konstruovaného sálu U Kotápišů pro veřejná zasedání
zastupitelstva obce Přerov nad Labem. Zasedání zastupi-
telstva obce se konají v prostorách, které jsou majetkem
obce Přerov nad Labem.
Obecní zastupitelstvo nejednalo o počtu zastupitelů pro
příští volební období. Počítáme se stávajícím počtem čle-
nů obecního zastupitelstva, a to s odkazem na § 68 odst.
1 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.
Obecní úřad zajistil zhotovení tabulek s popisnými čísly.
Popisná čísla jsou vydávána vlastníkům nemovitostí, kte-
rým bylo číslo popisné přiděleno, a to po úhradě nákladů
na pořízení  tabulky s číslem popisným. V budoucnu uva-
žujeme o oficiálním pojmenování ulic. Proto bylo zajiště-
no zhotovení orientační mapy obce Přerov nad Labem
s popisnými čísly nemovitostí a pomístními = návrhovými
názvy ulic. Mapa byla vyvěšena ve vstupním prostoru
prodejny potravin a následně jsme výtisky této mapy pro-
dávali. Peníze získané z prodeje orientačních map dosta-
la mateřská škola – zveřejněno u prodejny potravin.
V příloze Vám, s ohledem na informace uveřejněné v prv-
ním čísle zpravodaje, zasílám kopii výňatku z katalogu
odpadů a ze zákona o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu v platném znění. Doufám, že se autoři
příslušných příspěvků nad svou prací zamyslí  a své infor-
mace sdělované občanům uvedou v dalším čísle zpravo-
daje do souladu s platnými právními předpisy.
V dalším odkazuji na svůj dopis z 29. 3. 2006. Zastupitelé
obce nebyli doposud řádně a prokazatelně seznámeni
s podáními, která jste na některé úřady podal. Taktéž ne-
byli seznámeni se stanovisky úřadů, které Vaše podání
prověřovaly. Informaci o Vámi učiněných podáních jste
však ve svém příspěvku ve zpravodaji nezveřejnil.
Pane Vilgusi, často používáte výraz „naší obci, naše
obec“. Při tom se má jednat o obec Přerov nad Labem,
kde nejste hlášen k trvalému pobytu. Uveďte prosím
název Vaší  obce / města, kde jste přihlášen k trvalé-
mu pobytu a sdělte kolik obyvatel má Vaše obec/město
a jaké příjmy a výdaje byly v roce 2005 ve Vaší obci/Va-
šem městě.
Závěrem osobní sdělení. „V Přerově nad Labem jsem se
narodil a jako mnoho dalších občanů zde žiji se svou ro-
dinou. Označení „Přerováci nadlabáci“ považuji za zcela
nemístné a nedůstojné. Věřím, že by se žádný rozumný
občan Přerova nad Labem k takovému označení nesní-
žil.“
S pozdravem Jiří Beneš, starosta obce Přerov nad Labem

PŘEROVSKÝ ZPRAVODAJ
ZDARMA 

NA INTERNETU 
www.ernetfree.net/zpravodaj
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Přerov na 
Wikipedii

Slyšeli jste o Wikipedii? Jde o interne-
tovou encyklopedii, kterou vytvářejí
a udržují sami uživatelé. Základním
pravidlem této webové stránky je
„tvořte s odvahou, když uděláte chy-
bu, jiný ji za vás opraví“. Kdokoliv má
právo rozšířit a zpřesnit už existující
hesla. A to není vše – víte o něčem,
co by mohlo zajímat ostatní? Vytvoř-
te vlastní heslo na Wikipedii a bude-
te překvapeni, jak rychle začnou dal-
ší uživatelé „vybrušovat“ a obohaco-
vat původní znění záznamu. Pokud
jste schopni psát hesla v cizích jazy-
cích, nabízí se vám možnost publiko-
vat své články v desítkách jazykových
mutací. 
Přestože Wikipedie vzniká „živelně“
– bez centrálního dozoru – je pře-
kvapivě přesná. Podle nedávného
nezávislého průzkumu je chybovost
Wikipedie jen o málo vyšší než u re-
spektovaného díla Encyclopedia Bri-
tannica. O přesnosti hesla Přerov nad
Labem se můžete přesvěčit na adrese
http://cs.wikipedia.org/wiki/Přerov_
nad_Labem (nutno psát s háčkem).
Z této stránky směřuje celá řada od-
kazů k heslům jako Přerovská hůra,
Památné lípy Na Vrších, Hrbáčkovy
tůně nebo Polabí. (Petr Vilgus)

„Přerovské referendum“ – ANKETNÍ LÍSTEK

✂

Lístek prosím vhoďte do schránky Přerovského zpravodaje v samoobsluze
nebo své tipy pošlete v elektronické podobě na prerovsky-zpravodaj@vilgus.com. Děkujeme!

„Přerovské referendum“

Vážení čtenáři, 
nabízíme vám možnost vyjádřit své názory v souvislosti s podzimními volba-
mi do obecního zastupitelstva. Napište nám prosím, koho byste rádi viděli na
přerovské radnici a co považujete za nejpalčivější problémy naší obce. Může-
te napsat více osob a témat. Lístek prosím vhoďte do schránky Přerovské-
ho zpravodaje v samoobsluze nebo své tipy pošlete v elektronické podobě
na prerovsky-zpravodaj@vilgus.com. Děkujeme! Vaše názory očekáváme do
konce června. 

Nejde o skutečné volby, proto nebudeme zveřejňovat pořadí jmen. Ob-
čany navržené „kandidáty“ oslovíme, a pokud budou souhlasit, zveřejníme
jejich volební program.

Pro zájemce o vstup do komunální politiky připomínáme, že definitiv-
ní kandidátky pro podzimní volby je třeba odevzdat ministerstvu vnitra
přibližně do poloviny srpna (!). Přesný termín se bude odvíjet od termínu
voleb, který dosud nebyl stanoven. Nezávislí kandidáti (tj. osoby mimo regis-
trované strany a hnutí) musí přiložit petici s podpisy 4 % oprávněných voličů
(v případě Přerova zhruba 35 lidí). Sdružení kandidátů musí připojit petici
podepsanou 7 % zapsaných voličů (u nás okolo 60 podpisů).

V přerovském zastupitelstvu rád/ráda uvidím: Co by měli řešit a vyřešit budoucí zastupitelé:



Přerovský zpravodaj 2_200614

Patří odpad do kamen?
Jana Pokorná

Na vesnicích se stále udržuje při životě „šetrný“ lidový zvyk, podle kterého
spálíme, co hoří, a zbytek vyvezeme někam za potok. Občan má sice právo
svůj odpad využít nebo zneškodnit, ale obec má také právo v souladu s obe-
cně závaznou vyhláškou č. 1/2001 požadovat prokázání toho, jakým způso-
bem občan se svým odpadem opravdu nakládá. Toto nakládání nesmí být
v rozporu se zákonem o odpadech, se zákonem č. 390/1991 Sb. o ochraně
ovzduší před znečisťujícími látkami atd. Za neoprávněné zakládání skládky
nebo odkládání odpadů mimo vyhrazená místa může být udělena pokuta až
do výše 50 000 Kč (podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích).

Když fyzická osoba odloží odpady na místě k tomu určeném,  stane se
obec vlastníkem a původcem těchto odpadů. Původce odpadu, který produ-
kuje ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun
ostatního odpadu, musí zpracovat plán odpadového hospodářství. Tento
plán musí být v souladu se závaznou částí řešení plánu odpadového hospo-
dářství kraje, kterou kraj vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou. Naše obec
plán odpadového hospodářství nemá – ze zákona ji tato povinnost nevyplý-
vá, neboť produkuje ročně cca 340 tun komunálního odpadu.

V roce 2005 byly celkové výdaje obce za odvoz komunálního odpadu
598 000 Kč, od občanů, chatařů a podnikatelů se vybralo 424 000 Kč. V roce
2006 budou výdaje cca 650 000 Kč, příjmy předpokládá pan Urban stejné
jako loni. Na veřejné schůzi zastupitelstva konané 8. 3. 2006, bylo navrženo
zvýšení ročního poplatku na občana o 48 Kč (na  408 Kč za rok), které zastu-
pitelstvo neschválilo. Tento návrh měl odlehčit našemu obecnímu rozpoč-
tu, který dotoval svoz komunálního odpadu za rok 2005 částkou 174 000 Kč.
Myslím si, že tato nemalá částka by se dala lépe využít např. na obnovu zele-
ně, zkvalitnění zámecké zahrady, kterou využívá mateřská škola, atd.

Máme možnost hlouběji si sáhnout do kapes a platit více, nebo lépe tří-
dit a snižovat množství komunálního odpadu. Jaké jsou tedy možnosti jak
správně naložit s komunálním odpadem? V minulém čísle jsme si řekli
o možnostech snížení objemu komunálního odpadu pomocí třídění využitel-
ného odpadu, ale co s odpadem, který nelze recyklovat, nebo se nevejde do
kontejneru? 

Jednou z možností je uložit jej do sběrného střediska odpadů. Sběrné stře-
disko odpadů, neboli sběrný dvůr slouží k odložení nadměrného, nebezpeč-
ného a ostatního odpadu, jako jsou: textil, koberce, nábytek, trámy, zbytky
barev a ředidel, truhlářský odpad, různé plasty, větve, stavební suť v menším
objemu, železné a neželezné kovy, papíry všeho druhu, sklo a skleněné stře-
py, léčiva a další. Co konkrétně který sběrný dvůr odebírá je věcí jeho provo-
zovatele. Tato služba je poskytovaná buď plně, nebo v omezeném množství
objemu odevzdaného odpadu zdarma. Při překročení stanoveného limitu
jste povinni uhradit cenu podle ceníku sběrného dvoru. Naše obec nemá
sběrný dvůr ani domluvu s jinou obcí, která sběrný dvůr vlastní. Co s toho
pro nás plyne? Pokud odvezete odpad do okolních sběrných dvorů, musíte
počítat s tím, že to nebude zadarmo. Máte-li odpad, který se do kontejneru
nevejde, podle doporučení našeho starosty pana Beneše si musíte sami
„koupit“ kontejner od Remondisu (kontakt vám dají na OÚ). 

Další možností odložení nepotřebných věcí je využití zpětného odběru
některých výrobků. Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobku, na kte-
ré se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způ-
sobu zajištění  zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že
tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně,
zdarma, po celou provozní dobu a bez nucení zákazníka k opětnému náku-
pu. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na tyto výrobky:
• minerální oleje a oleje živičných nerostů jiné než surové, přípravky obsa-
hující nejméně 70 % hmotnosti minerálních olejů a olejů ze živičných neros-
tů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků
• elektrické akumulátory

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 informa-
ce 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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• galvanické články a baterie
• výbojky a zářivky
• pneumatiky
• elektrozařízení pocházející z domácností.

Elektrozařízení pocházející z domácností
Od 13. 8. 2005 přešla povinnost zajistit a financovat odebírání použitých
elektrozařízení a jejich následné ekologicky šetrné odstranění na výrobce
a dovozce elektrozařízení. 

Tento termín zahrnuje veškeré elektrospotřebiče používané v domác-
nostech, např. chladničky, pračky, mikrovlnné trouby, televizory, vysavače,
žehličky, elektrické nástroje, hračky apod. Výčet je uveden v příloze č. 1 vy-
hlášky MŽP č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

V rámci těchto změn se k ceně nových elektrospotrebičů přičítá tzv. re-
cyklační poplatek, který zahrnuje náklady na sběr, přepravu, zpracování
a konečné odstranění použitých elektrozařízení.

Při prodeji elektrospotrebičů má prodejce povinnost zajistit, aby spotře-
bitel měl možnost odevzdat v režimu zpětného odběru  použité elektro-
zařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném
počtu kusů prodávaného  elektrozařízení podobného typu nebo použití. To
znamená, že prodejce musí odebrat použité elektrozařízení buď přímo ve
své prodejně, nebo musí  předat informaci o místech, kde se použité elektro-
zařízení zpětně odebírá, přičemž tato místa musí být stejně dostupná jako
místo prodeje.

Pokud budou občané využívat možnosti zpětného odběru použitých
výrobků, zvláště elektrozařízení, na jejichž ekologické odstranění v každém
případě přispívají výrobcům prostřednictvím recyklačního poplatku, ulehčí
tak svozu nebezpečného odpadů a zpracování odpadů.

Pro podnikatele byl v této oblasti zaveden termín oddělený sběr elektro-
odpadu. V tomto případě se jedná o odpad, proto musí za jeho odstraně-
ní stále platit podnikatelé. Mohou  ovšem využít možnosti zdarma odevzdat
vyřazené výrobky při dodávce nových elektrozařízení, pokud jsou stejného
typu a použití, nejvýše však v počtu dodávaných elektrozařízení.

Jiná situace nastane v okamžiku, kdy podnikatelé začnou odevzdávat do
míst odděleného sběru elektrozařízení uvedená na trh po 13. 8. 2005 – po-
tom budou financovat nakládání s elektroodpady výrobci.

Zdroj: Kam s odpadem v Brně, 2005

Proč vznikla síť ERnet, co tomu
předcházelo a proč jsme tu rozjeli
tak náročný projekt? Proč raději
nevyužíváme služeb komerčních
poskytovatelů internetu? Proč
ERnet? Jednoduše ...proto.

Trocha nostalgie. Když jsme začali
stavět tuto síť, nezamýšleli jsme ji
postavit pro každého Přerováka.
První myšlenka vznikla před více než
třemi lety, kdy začaly po republice
vznikat podobné sítě. Touha 
po silném internetu, po možnosti
komunikace bez limitu. Začali jsme
o tom u piva stále víc a víc uvažovat,
až jsme udělali radikální krok a od
pivních  řečí jsme na podzim 2004
přešli k činům. Nakoupili jsme první
mašinky, objednali první internetové
připojení (jiné než současné)
a pustili se do práce. Stavěli jsme 
síť pro sebe a pro pár lidí kolem. 
Po jednom se začali přidávat první
příznivci internetu a nadšení
zvědavci. Začátky byly těžké.
Začínali jsme od nuly, kdy jsme do
sítě museli doslova nalít vlastních
několik desítek tisíc korun. Bylo
nutné naučit se spoustu věcí, 
které jsou potřeba pro provoz sítě
(např. radiokomunikace, datová
komunikace, zabezpečení sítí, atd).
Nenechali jsme se odradit
rozmluvami se známými, že to celé
je nesmysl, že to nebude fungovat,
že se v tom jen finančně utopíme
a tak. Po večerech nekonečné práce,
ladění, pokusů a omylů se začalo
dařit. První rozsvícený vysílač, první
„členové“, druhý vysílač, 
první páteřní spoj, další vysílače,
další členové, další spoje.

V srpnu 2005 se povedlo po
oběhání příslušných úřadů
registrovat na ministerstvu vnitra
občanské sdružení ErnetFree.
Získali jsme první vysokorychlostní
a bezlimitní připojení, přišly první
problémy a první restrukturalizace
sítě. (pokračování někdy příště)

Pokud chcete rychlý a kvalitní
internet a máte zájem podpořit
dobrou věc ve své obci, připojte se.

Miroslav Kolenský, ml., předseda 
občanského sdružení ERnetFree
www.ernetfree.net

ERnet

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



ka se nastupuje u stěny hostince v úrovni vozovky. Stěna
hostince ukazuje, jak dopadne cestující, který v deštivém
počasí bude nastupovat. Na druhé straně ve směru do
Čelákovic se nastupuje a vystupuje z příkopu, který je
nyní skryt vysokou travou. Zastávka u kostela ve směru
do Nymburka je na chodníku, který je v převýšení vzhle-
dem k vozovce asi o 3 až 5 cm. Ve směru do Čelákovic je
zastávka naprosto nevhodná. Jednak je zde propadlá vo-
zovka s hlubokými dírami, a jednak prostor využívá stá-
nek v bývalé čekárně pro prezentaci zboží a zákazníci zde
parkují při nákupu.

Potíže je třeba řešit. Je jasné, že je řada občanů nevní-
má. Co ale naši starší spoluobčané mnohdy se zdravotní-
mi potížemi a děti? Všichni jednou budou staří nebo mají
rodiče a děti. Potom se to týká všech. 

Autobusová doprava
Petr Baumruk

Poté, co byla naše obec zařazena do systému ROPID (Re-
gionální organizátor pražské integrované dopravy), se
značně zlepšila dostupnost naší obce z okolí. Stejně i naši
občané mají možnost dojíždět pohodlně do všech směrů.
Není to však zadarmo. Obec musí přispívat do fondu do-
pravy. Proto by bylo dobré vynaložené prostředky co nej-
efektivněji využít. Mám na mysli konkrétně počet a roz-
místnění zastávek autobusů vzhledem k rozložení zón
služeb a bydlení.

Pro Přerov nad Labem bylo vyčleněno celé jedno pás-
mo, takže za přejetí obce zaplatíte 8 Kč. Za stejnou částku
dojedete například ze Semic až do Sadské nebo ze Sedl-
čánek do Horních Počernic. 

Při rozměrech Přerova n. L. jsou zastávky u kostela
a u Klingerů (takto je název v jízdním řádu) příliš dale-
ko. Proto by bylo vhodné, aby naše obec požádala ROPID
o zřízení třetí zastávky. Pro přehled uvádím vzdálenosti
okrajových částí obce od stávajících zastávek:

• od Urbanových ➔ zast. u Klingorů = 420 m
• od zast. u Klingorů ➔ zast. u kostela = 1230 m         
• od zast. u kostela ➔ směr k Oboře = 600 m
• od zast. u kostela ➔ směr k Císařské Kuchyni = 690 m

Bylo by vhodné přemístit zastávku u kostela před
taneční sál U Kotápišů a vytvořit novou zastávku u po-
toka před bytovkou proti drogerii Lenka. Tím by se zlepši-
la dostupnost zastávek pro občany bydlící pod Hůrou,
pod poštou a v bytovkách (dříve JZD). Zastávky u Klingo-
rů by zůstala. Zde uvádím vzdálenosti mezi zastávkami
a okrajovými částmi obce po provedení změny:

• od Urbanových ➔ zast. u Klingorů = 420 m
• od zast. u Klingorů ➔ zast. u potoka = 770 m
• od zast. u potoka ➔ zast. u Kotápišů = 730 m
• od zast. u Kotápišů ➔ směr k Oboře = 330 m
• od zast. u Kotápišů ➔ směr k Císař. Kuchyni = 420 m  

Všechny tyto změny jsou plně v kompetenci obce, do-
pravce se přizpůsobí. Obecní zastupitelstvo jistě odpoví,
že nejsou finanční prostředky na výstavbu zastávek a dal-
ší problémy brání realizaci.

Jistě by ale bylo možné vyjednat výjimku na nástupní
ostrůvek, zejména když si prohlédnete stávající „nástupní
ostrůvky“. Na zastávce u Klingorů ve směru do Nymbur-
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Současná zastávka u Klingorů, směr Nymburk

Navrhovaná zastávka u Kotápišů, oba směry


