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Proč 
Přerovský zpravodaj?

Petr Vilgus

Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás na-
padne otázka, komu a čemu má sloužit a jestli jeho existence není pro naší obec
zbytečným luxusem? 

V současnosti využívá obecní úřad k informování o aktuálním dění místního roz-
hlasu. Rozhlas, to je něco jako telefon bez mikrofonu – úřad mluví, občan poslou-
chá. Cílem redaktorů Přerovského zpravodaje je vytvořit místo, na kterém se budou
potkávat jak oficiální sdělení obce, tak názory těch, jejichž životy vyhlášky obce za-
sahují a z jejichž daní je financovaný provoz úřadu a odměny volených zastupitelů.

Naším cílem nebude jen kritika. Budeme nabízet prostor k diskuzi, ve sporných
otázkách se zaměříme na nekonfliktní hledání nejlepšího řešení na základě zdra-
vého rozumu a faktů. Samozřejmou náplní každého čísla budou také informace
o sportovním, kulturním a společenském životě v Přerově a okolí. 

Máme chuť se zabývat jak „vznešenými“ tématy (využití zámku, spolupráce se
skanzenem), tak i otázkami každodenního života – např. vodovodem, odvozem od-
padů nebo úklidem ulic. 

Ke splnění úkolu, který jsme si stanovili, bude nezbytná vaše spolupráce. Prosím
– pokud máte zájem na pravdivém a úplném informování o dění v obci, kontaktuj-
te nás prostřednictvím poštovní schránky umístěné v samoobsluze nebo na adre-
sách uvedených na straně 10 a v tiráži. Rádi uvítáme vaše články, fotografie, názory
a připomínky. 

Organizujete taneční zábavu, sportovní utkání, soutěž, výstavu nebo bohosluž-
bu? Pošlete nám prosím termín a místo konání akce. Slavíte jubileum? Chtěli byste
něco sdělit přerovským občanům? Využijte stránek svého zpravodaje. 

Takže na úvodní otázku – není zpravodaj luxusem? – si odpovídám ne, není. Na
nezkreslené zprávy o dění v Přerově nad Labem má každý občan obce právo.
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Zápis z jednání zastupitelstva 
Veřejné zasedání zastupitelstva 8. 3. 2006

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

Jednání se zůčastnilo zhruba 35 občanů.

• Program veřejného zasedání schválen
jednomyslně.

1. Informace ze Státní veterinární zprávy:
Opatření proti ptačí chřipce – J. Beneš
Telefonní číslo na Inspektorát Státní
veterinární zprávy Nymburk k hlášení
výskytu uhynulých zvířat: 325 625 610
Starosta informoval, že dle pokynů
veterinární zprávy bude třeba zajistit lidi, 
kteří provedou sčítání chovů drobných
zvířat v obci v případě výskytu ptačí
chřipky. Starosta požádal přítomné občany,
aby se dobrovolní zájemci o tuto činnost
hlásili na obecním úřadu.

2. Rozpočet školy – I. Jarešová
Pro rok 2005 byl schválen rozpočet školy ve
výši 1 850 000 Kč. Ke konci roku došlo ve
škole k havárii a bylo nutné uskutečnit
nečekané opravy, proto škola požádala
o dodatečné navýšení rozpočtu na
2 000 000 Kč. Tyto finance a dále
prostředky z rezervního fondu byly
vyčerpány na nutné opravy a rekonstrukci
jídelny a mateřské školky. J. Urban 
a D. Matějčková provedli v závěru 
roku kontrolu předložených dokladů
hospodaření školy a zjistili, že je vše
v pořádku. (pozn. HV: rozpočet školy 
je uváděn včetně mezd učitelů 
a nepedagogických zaměstnanců).
• Informace o hospodaření školy v roce

2005 byla jednomyslně schválena.

3. Rada školy – I. Jarešová
Paní Lenka Kodešová ustanovila 
Přípravný výbor pro volbu Rady školy ve
složení paní Průšová, paní Kaucká, a paní
Veselá. Za učitele byla do Rady zvolena
paní Keřtofová, za žáky Marcela Pačesová 
a za obecní úřad Lenka Kodešová.
• Rada školy byla jednomyslně schválena.

4. Inventarizace majetku obce – I. Jarešová
Předsedkyně inventarizační komise: 
Irena Jarešová. Inventarizační soupisy
a potřebné dokumenty byly předány
Krajskému úřadu Středočeského kraje, 
kde bylo vše shledáno v pořádku.

5. Zpráva o kontrole hospodaření obce –
J. Beneš
Kontrola proběhla před závěrem roku.
Podle nového nařízení Krajského úřadu

budou zastupitelé nyní dostávat odměny
měsíčně namísto čtvrtletně, jak tomu bylo
dosud. Dále byl předán pokyn uvést vedení
interního účetnictví do stavu s novými
požadavky.

6. Výsledek hospodaření obce – J. Urban
Pan Urban přečetl a vysvětlil jednotlivé
položky rozpočtu obce v roce 2005 a jeho
plnění. Celkově dostala obec z daňových
příjmů o 1 mil. Kč více než se očekávalo.
Dále obec vybrala o 0,5 mil. Kč více
z ostatních příjmů. Celkové výdaje byly
8 060 000 Kč. 
• Zastupitelé čerpání rozpočtu za rok 2005

jednomyslně schválili. 

7. Rozpočet 2006 – J. Urban
Rozpočet pro tento rok byl sestaven tak,
aby na závěr tohoto volebního období
nezůstaly obci žádné dluhy. V uplynulých
letech se splácela stavba kanalizace
a čističky odpadních vod a to vždy částkou
2 mil. Kč ročně. Letos bude uhrazena
poslední splátka a to do konce června tak,
aby do voleb nového zastupitelstva na
podzim 2006 byl odblokován zastavený
majetek obce.
(pozn. HV: údaje z rozpočtu nejsou úplné.
Jeho kompletní verze by měla být pro
případné zájemce zveřejněna společně 
s loňským rozpočtem na webové stránce
obecního úřadu www.prerovnl.cz, 
kde však do uzávěrky chyběl.)
Předpokládané příjmy obce pro letošní rok
jsou 8 005 600 Kč. 
Hlavní plánované výdaje jsou:
Projektová dokumentace na stavbu
vodovodu 600 000 Kč, provoz ČOV
a dotace stočného obyvatel 300 000 Kč,
základní škola 1 850 000 Kč, dokončení
oprav veřejného osvětlení a jeho provoz
515 000 Kč, oprava místního rozhlasu
50 000 Kč, poslední splátka půjčky
(kanalizace) 1 300 000 Kč, provoz 
a údržba vozů sboru dobrovolných hasičů
60 000 Kč, opravy místních komunikací
200 000 Kč (stejná částka byla v rozpočtu
i vloni, ale nebyla čerpána). Přes nevelkou
ochotu starosty zastupitelstvo schválilo 
také výjimečnou dotaci do sportu a kultury
ve výši 220 000 Kč
• Rozpočet byl jednomyslně schválen

8. Prodej pozemků obce – J. Bašus
8a. Žádost o koupi pozemku v areálu
bývalého truhlářství Pova ze strany Miloše
Špitálského, který nabídnul koupi pozemku
nebo jeho směnu. 
8b. Žádost o koupi pozemku pod Hůrou 
na konci obce směrem na Lysou, vedle
pozemku pana Holuba, o kterou požádal
pan Mizera za účelem vytvoření zahrádky. 
Pan Bašus doporučil odprodej pozemku

panu Špitálskému a nedoporučil odprodej
pozemku panu Mizerovi z technických
důvodů. Je zde potřeba zachovat 
přístup na pozemek, pod kterým vede
odvodňovací potrubí. Byl podán návrh na
pronájem tohoto pozemku tak, aby měla
obec nadále možnost přístupu k potrubí na
pozemku z důvodu nutnosti oprav apod.

9. Stavba obecního vodovodu – J. Beneš
Dokumentace pro územní řízení byla
dokončena na začátku letošního roku. Nyní
probíhá její schvalování na příslušných
odborech (vodohospodářský odbor, 
Lysá nad Labem) a začne se pracovat na
dokumentaci pro stavební povolení.
Dle tabulkových údajů Ministerstva
zemědšlství, ze kterých se původně
vycházelo, činila cena vodovodu
68 215 000 Kč bez DPH. Dle tabulkových
údajů projektantů, činí cena vodovodu
75 606 000 Kč bez DPH podle
AKTUALNÍCH cen stavebních prací.
Alikvotní náklady pro Přerov činí 45,5 %
(cca 31 mil. Kč)
V současné době existuje dotace
Ministerstva zemědělství – Program
výstavby vodovodů. Nabízí dotaci až 80 %
při celkové ceně do 20 mil. Kč a až 60 % 
při celkové ceně nad 20 mil. Kč K této
dotaci by se mohla získat dotace z kraje.
Dále je možnost získat dotaci z prostředků
Evropské unie. 
Plánovaná kapacita vodovodní soustavy
3000 obyvatel, přičemž současný stav
obyvatel napojených obcí je 2500.
V půlce června, jakmile obec splatí
poslední splátku dluhu za kanalizaci, chce
požádat o dotaci. Dotace by byla na 1 rok
+ 2–3 roky na dokončení díla.

Upozornění: toto je neoficiální zápis 
z jednání zastupitelstva provedený 
Hanou Veselou. Oficiální zápis je 
k dispozici na obecním úřadu.

• Chcete zkontrolovat práci svých
zastupitelů? 

• Zajímá Vás, jakým způsobem
zastupitelstvo naloží s výnosem 
z Vašich daní? 

• Chcete mít jasno, jestli 
podpořit současné zastupitele 
v podzimních volbách?

Přijďte na příští jednání
zastupitelstva, které se uskuteční
dne 31. května 2006 od 19 hodin
ve školní jídelně. (změna vyhrazena,
sledujte úřední desku OÚ a stránky
www.prerovnl.cz)
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Soubor písní a tanců DYKYTA
působí v Přerově nad Labem pod
vedením manželů Slukových již 
17 let. Zabývá se zpracováním
lidových písní a tanců z Čech se
zaměřením na středočeský region
(střední Polabí), ale i písněmi a tanci
z východních a jihozápadních Čech.

Muzika ve spolupráci s taneční
složkou má na repertoáru
vystoupení od krátkých písňových
programů až po celovečerní
tematicky a zábavně zaměřená
pásma jako například Přerovské
škádlení, Mateníky z Polabí I a II,
Mlynářské písně, Myslivecké písně,
Hospodské a ponocenské písně,
Svatební a manželské škádlení,
Lyrické a veselé milostné písně,
Pijácké písně o pivu a Vánoční
program pastorel českých mistrů
a českých a moravských koled.
Soubor úspěšně vystupoval nejen 
na tuzemských festivalech, ale
i v Dánsku, Norsku, Německu, 
Itálii a Maďarsku což svědčí 
o jeho vysoké umělecké kvalitě
a profesionální úrovni. Ve skanzenu
v Přerově nad Labem pořádal osm
let festival Polabský kolovrat za
účasti domácích i zahraničních
souborů. Doufejme, že po
rekonstrukci sálu U Kotápišů se 
tato tradice obnoví a přinese 
zpět do Přerova trochu kultury, 
která zde nyní tolik chybí.
Pro zájemce o lidovou hudbu
a tanec z Přerova a okolí máme
dobrou zprávu. Taneční soubor
Dykyta s radostí uvítá tanečníky 
od 15 let, nejlépe po absolvování
základních tanečních kursů. Vše
ostatní je věcí další píle, talentu
a nadšení. Pro členství v muzice je
třeba ovládat hru na housle,
klarinet, kontrabas, violu nebo
flétnu na úrovni absolvování ZUŠ.
Dykyta nabízí nejen hodně práce,
ale i spoustu pěkné zábavy 
ve společnosti milých přátel!

DYKYTA, 289 16 Přerov n. L. 391.
Tel./fax: 325 565 119, 
e-mail: josef.sluka@tiscali.cz

(Zpracovala: Hana Veselá)

...29. září 2005 vyhlásil Městský úřad v Lysé nad Labem ochranu lip
srdčitých (Tilia cordata Mill.) okolo božích muk a studánky Na Vrších?
Od listopadu loňského roku máme v Přerově čtyři památné stromy.
Jako důvody vyhlášení odborníci na životní prostředí vyjmenovali: ve-
likost dřevin; domácí druh, který dotváří typický ráz polabské krajiny;
vhodné doplnění stavby drobné lidové architektury a místopisný
vztah.

Stromy měly v době vyhlášení obvod kmene 275, 233, 198 a 109
cm, jejich výška je mezi 13 a 18 metry, odhadované stáří 120 let.
Ochranné pásmo bylo vymezeno v okruhu 7,5 metru okolo každé lípy.
V tomto pásmu není dovolena žádná činnost, která by mohla stromům
uškodit a rušit je v jejich přirozeném vývoji. Jakékoliv ošetřování lip
stejně jako zemní práce v ochranném pásmu lze provádět jen se sou-
hlasem lyského úřadu. V následujících letech se plánuje komplexní
ošetření stromů spojené se zabezpečením provozní bezpečnosti.

Památné stromy u božích muk Na Vrších byly zaneseny do ústřed-
ního seznamu památných stromů pod číslem 4629 a přiřadili se k více
jak 23 000 chráněných dřevin v České republice. V měsíci dubnu bude
k lipám umístěno označení se státním znakem, která bude kolemjdou-
cí informovat o této významné přírodní památce naší obce.

Touto cestou děkujeme obci (na jejímž pozemku lípy rostou) a Jitce
a Milošovi Špitálským (na jejichž pole zasahuje ochranné pásmo), že
svým souhlasem umožnoli ochranu tohoto milého místa. (Petr Vilgus)

Víte, že...

DYKYTA

Udělejte něco pro své zdraví!

A E R O B I K
Každé pondělí v základní škole v Semicích (19–20 hodin). Vstupné
25 Kč. Každý čtvrtek ve školní tělocvičně v Přerově (18–19 hodin).
Vstupné 20 Kč. 
Každý nový zájemce o cvičení je srdečně vítán! S sebou si prosím při-
neste pouze pití, sportovní obuv a ručník. Vše ostatní zajišťujeme na
místě. Přijít můžete kdykoliv přímo na cvičení. V případě zájmu o bližší
podrobnosti mi prosím volejte na číslo 736 603 404. 
Na nové příznivce aerobiku se těší Irena Jarešová.
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Téma: 
Obecní vodovod

Hana Veselá

Na začátek krátké shrnutí vývoje kolem obecního vodo-
vodu. Jeho výstavba se v naší obci řeší už víc než dva
roky. Předloňská anketa obecního úřadu dopadla těsně
ve prospěch výstavby vodovodu. Těsný výsledek ankety
znamená, že je v Přerově stále dost odpůrců výstavby vo-
dovodu. Ačkoliv se na první pohled může zdát zavedení
vodovodu do obce jako jasné plus, otazníků kolem vý-
stavby je stále tolik, že je potřeba zamyslet se nad různý-
mi aspekty, které projekt doprovází. 

Pitná voda
Kvalita pitné vody v Přerově značně kolísá. Ve středu
obce, dosahuje údajně v některých starých kopaných
studních kvality kojenecké vody. Nová zástavba na krajích
obce v sousedství polí se potýká s velmi špatnou kvalitou,
často hraničící se zdravotní závadností. Desetiletí hnojení
polí chemickými prostředky se projevilo vysoce nadlimit-
ními hodnotami dusitanů a dusičnanů, u polí hnojených
přírodními hnojivy jsou v době hnojení vysoce překračo-
vány obsahy fekálních bakterií. Nízká hladina spodní
vody, déšť a zalévání potom vše přirozeně splachují do
kopaných studní sycených povrchovou vodou. Vrtané
studně mají v Přerově pro změnu problém s vysokými ob-
sahy železa a dalších chemických prvků. Takovou vodu je
možné s trochou sebezapření i vypít, ale vařit a prát se
v ní nedá, o rzí poničené sanitě ani nemluvě. 

Finance z pohledu občanů
Hlavní příčinou nesouhlasu části obyvatel Přerova s vý-
stavbou vodovodu jsou samozřejmě ekonomické důvody.
Ke stočnému se připojí ještě poplatky za vodné (jehož
výše dosud nebyla stanovena) a kdo nemá přípojku na
místní kanalizaci, musel by si ji v případě připojení na vo-
dovod pořídit. Největší finanční zátěží je ovšem příspěvek
na výstavbu vodovodu, který byl obecním úřadem stano-
ven na 15 000 Kč. Rodiny s průměrným platem nebo dů-
chodci si sotva mohou dovolit tak vysoký jednorázový
příspěvek na vybudování vodovodu. Ochotě investovat
nemalé prostředky nijak nepomáhá ani nedávná zkuše-
nost s příspěvkem na zavedení plynu a jeho následném
zdražení. Zájem obyvatel o zavedení vodovodu by se jistě
rapidně zvýšil, kdyby občané byly konečně Obecním úřa-
dem informováni o tom, že podle nového zákona mají na
přípojku k vodovodu nárok zdarma.

Obecní finance
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, které se
konalo 8. 3., seznámil starosta přítomné s aktuálními in-
formacemi o průběhu projektu: Dokumentace pro územ-
ní řízení byla dokončena na začátku letošního roku. Nyní
probíhá její schvalování na příslušných odborech (odbor
vodohospodářský, Lysá nad Labem) a v nejbližší době
se začne pracovat na dokumentaci pro stavební povolení.

Dle tabulkových údajů Ministerstva zemědělství, ze
kterých se původně vycházelo, činila cena vodovodu

68 215 000 Kč bez DPH. Tyto ceny vycházely z cen sta-
vebních prací roku 2001. Dle tabulkových údajů projek-
tantů, činí cena vodovodu 75 606 000 Kč bez DPH podle
AKTUALNÍCH cen stavebních prací. Alikvotní náklady
pro Přerov činí 45,5 %, což je cca 34,4 mil. Kč. (dle aktu-
álního počtu obyvatel by měly být pouze 40,4 %, tj. cca
30,5 mil. Kč). Obec Přerov se prostřednictvím Mikrore-
gionu Polabí, ve kterém je s ostatními obcemi sdružena,
pokusí získat dotaci. Podle slov pana starosty se jedná
buď o peníze z Evropské unie nebo dotaci Ministerstva
zemědělství z programu výstavby vodovodů. (pravděpo-
dobně byl myšlen Program obnovy venkova). 

„Peníze z fondů EU“ zní jako zaklínadlo, za kterým ale
nikdo z přerovského zastupitelstva neví, co se vlastně
skrývá, resp. jaké jsou možnosti peníze z těchto zdrojů
získat. Doufejme, že starostové obcí, které o výstavbu
vodovodu usilují, zvolí kvalitní poradenskou agenturu,
která se žádostmi o dotace zabývá profesionálně a bude
tak schopná získat nejvyšší možnou finanční podporu. 

V každém případě, podle slov pana starosty, při získá-
ní dotace alespoň ve výši 60 %, bude stát vodovod naší
obec 12,4 mil. Kč. Při schopnosti uvolňovat na splátky
ročně z obecního rozpočtu max. 2 mil. Kč při zachování
základního fungování obce, je to spolu s úroky závazek
na dalších 8 let, tedy další dvě volební období. Slova
pana starosty o tom, že na podzim předá novému zastu-
pitelstvu vzešlému z komunálních voleb obec bez dluhů,
tak berou v případě žádosti o takovou dotaci za své. Dů-
sledky takového kroku jsou děsivé – dalších 8 let se ne-
opraví ani metr ulic, neobnoví se zchátralá obecní zeleň,
nevybuduje se kvalitní knihovna s internetem atd. To je
při dnešním stavu Přerova, dost hrozivá představa.

Zásah do krajiny
Přípojka na lyský okruh bude v Lysé nad Labem u sklení-
ků pana Valtra, trubka povede kolem obchvatu až ke
stánku se zeleninou za semickou křižovatkou, přes pole
na Přerovskou hůru na obecní pozemek darovaný Škol-
kami Montano. Tam bude postaven pozemní vodojem
o objemu 1000 m3. Jedno potrubí bude směřovat zpět
k silnici (zásobování obcí Semice, Vestec a Bříství). Druhé
potrubí povede pod skálou do naší obce. Počítá se také
s  odpadovým potrubím (v případě nutnosti vodojem vy-
pustit), které bude vedené do rokle na vrcholu Hůry.

Celková kapacita vodovodu je dimenzována na 3000
obyvatel, přičemž současný počet obyvatel přihlášených
k trvalému pobytu v napojených obcích je podle infor-
mací pana starosty cca 2500 (aktuální počet je 2728 dle
údajů Ministerstva vnitra ze 13. března 2006, z toho Pře-
rov má 1102 plus je třeba připočíst vzrůstající počet lidí
bez trvalého pobytu, jejichž počet podle informace z OÚ
není evidován.) Pro srovnání, objem vodojemu 1000 m3

má Lysá, která zásobuje ještě několik okolních obcí. Če-
lákovice si vystačí s 500 m3. Z tohoto pohledu se jeví di-
menzace našeho vodojemu jako dostatečná.

V souvislosti s uložením vodovodního potrubí z Hůry
do Přerova dojde k proklestění trnek a šípků na trase vo-
dovodu a tím se plánuje vznik nové přístupové cesty na
Hůru, namísto původní, která byla bohužel novým vlast-
níkem nedávno zahrazena.

Na Hůře bude částečně zakopán a hlínou obsypaný
vodojem. Nad povrch bude vystupovat zhruba 2,5 met-
ru. Plocha komor bude 15×18 m. Na vršku tohoto násypu
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bude umístěn provozní domek. Jeho podoba byla navr-
žena jako maximálně jednoduchá a nejlevnější varianta
domečku se sedlovou střechou. Tento druh vodojemu,
tzv. zemní je výhodnější než klasický věžový vodojem
hned z několika důvodů. Je levnější, méně vystupuje do
krajiny a při možném výpadku proudu dokáže po ome-
zenou dobu zásobovat vodou jenom díky gravitační síle.
Přesto se domnívám, že se jedná o natolik významný zá-
sah do krajiny, že by měla obec diskutovat s ostatními
obcemi o určitém finančním zvýhodněním pro Přerov
jako kompenzaci za poškození přírody v našem katastru. 

Shrnutí na závěr
Z uvedeného výčtu je jasné, že okolnosti zavedení (nebo
nezavedení) obecního vodovodu nejsou jednoduché
a jednostranné. Je především na obyvatelích Přerova, aby
svým jasným postojem dali najevo, jaký je jejich názor.
Pokud se rozhodnou pro, pak je třeba zvážit finanční zatí-
žení obce v dalších letech. V každém případě by mělo být
finální rozhodnutí učiněno až novým zastupitelstvem,
které bude mít jasný mandát po svém zvolení a ponese
důsledky svého usnesení po celé své volební období.

Přerov opět 
MĚSTYSEM?

Jak asi víte, Přerov byl mezi léty 1499–1954 (455 let!)
městysem, čili obcí s právem pořádat výroční a dobytčí
trhy. Toto označení bylo zrušeno v 50. letech 20. století
a od té doby je Přerov nad Labem „pouhou“ obcí. V le-
tošním roce prošla Poslaneckou sněmovnou novela zá-
kona o obecním zřízení, která obnovuje existenci městy-
sů. Pokud návrh odsouhlasí Senát a podepíše prezident,
starostové někdejších městysů budou moct požádat
předsedu poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vrácení
tohoto označení. Přáli byste si, aby byl Přerov opět městy-
sem? (Petr Vilgus)

Jaro je tady
Irena Gregárková

Po letošní dlouhé zimě vítáme jaro s velkou radostí
a mnozí z nás rádi vymění lopatu na sníh za jiné zahrad-
nické nářadí. Letošní zima přinesla do Přerova sněhu, že
jenom lidé dříve narozeni pamatují takovou  nadílku.
Mrazy byly dlouhodobé, ale teplota  neklesla níže než na
-19 °C, v minulé zimě to bylo až -21,5 °C (měřeno ve výš-
ce 2 m, Sluneční ulice). 

Sněhová pokrývka uchránila rostliny od mrazu, ale na
mnohých místech neprospěla trávníkům, kde se vytvořila
plíseň sněžná. Infikovaná plocha je pokryta šedobílým
povlakem. V tomto případě bychom neměli otálet s řád-
ným vyhrabáním trávníku. Abychom zajistili zdravý růst
a získali pružný, sytě zelený a odolný trávník, musíme do-
dat do půdy živiny, především dusík (např. ledek amon-
ný s vápencem). Užitečnější je rozhodit hnojivo několi-
krát v nižších dávkách než jednorázově a příliš mnoho.

V ovocné zahradě ukončíme výsadbu a řez ovocných
dřevin. V tomto období řežeme především peckoviny
(meruňky a broskvoně až do stadia růžového poupěte)
a bujně rostoucí jádroviny. Pokud se rozhodneme pro
pěstování angreštu, měli bychom vědět, že se v posled-
ních letech velice rozmohla choroba angreštu – americ-
ké padlí, které zcela zničí úrodu a občas i celou rostlinu.
Projevuje se na listech, mladých výhonech a plodech bě-
lavými povlaky, které později zhnědnou. Před květem se
k ochraně rostliny používají přípravky Fundazol 50WP
nebo Karathe LC, postřik se doporučuje opakovat po od-
květu a po sklizni. Kdo nemá rád „chemii“, osvědčil se mi
i ekologický přípravek Biotin, jedinou nevýhodou je, že
se postřik musí provádět častěji, zejména  před deštěm.

V okrasné zahradě nám dlouhá zima posunula řez
keřů  a opadavých stromů. Důležité je řezat stromy a keře
ve vhodném růstovém stavu, protože silný řez v nespráv-
né době může zabránit kvetení a někdy může způsobit
uhynutí rostliny. Uvádím jen obecná vodítka kdy řezat:

Opadavé stromy a keře kvetoucí před koncem květ-
na (Zlatice, Pustoryl, Jasmín, Vajgélie, Trojpuk, Meruzal-
ka) co nejdříve po odkvětu.

Opadavé stromy a keře, které kvetou po konci květ-
na (Tamaryšek, Tavolník, Růže, Mochna, Levandule, Tře-
zalka, Fuchsie, Ořechoplodec, Vřes, Komule) v únoru
a březnu – před rašením.

Stálezelené rostliny se širokými listy (Zimostráz, Rho-
dodendron, Brslen, Střemcha vavřínová) během května.

Jehličnany je možno řezat v únoru.
Také každoročně obdivujete někde v okolí kvetoucí

Magnolii, bohužel ji nevidíme na zahradách často, proto-
že se pěstování považuje za obtížné. Není tomu tak doce-
la, ale musí se dbát na správnou dobu výsadby na jaře
– v dubnu. Vyberte místo chráněné proti studenému vět-
ru, při výsadbě přidejte do půdy hodně rašeliny a rost-
linu nevysaďte příliš hluboko. Nový keř za sucha hojně
zalévejte a nikdy nekopejte ani nesázejte v blízkosti kme-
ne. Vždy na jaře dejte kolem keře nastýlku z rašeliny nebo
z dobře vyzrálého kompostu. Při nedostatku prostoru
zvolte Magnolie stellata, která roste pomalu do 1,5 m
a na jaře se pokrývá vonnými bílými květy. 

Do dalších jarních dnů Vám přeji hodně sluníčka
a mnoho pěstitelských úspěchů.

Noví Přerováčci 
Narození v 2005: Barbora 20. 4., Mara 27. 5., 
Ondřej 11. 6., Josef 8. 7., Jiří 3. 8., Leoš 29. 9., 
David 20. 10., Alžběta 14. 11., Veronika 15. 11., 
Vojtěch 18. 12.

Narozen v 2006: Josef 20.1.

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Zdroj: matrika obecního úřadu v Přerově nad Labem, bez záruky.
Z důvodů ochrany osobních údajů byly poskytnuty pouze křestní
jména a data narození. Údaje zajistila Radka Slováková díky vstříc-
nému postoji paní Dany Matějčkové.
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Přežije stromořadí 
v centru obce?

Hana Veselá

Lipový čaj s medem
Pochoutka, kterou jsme si užívali většinou v zimě při na-
chlazení. Chodívali jsme jako děti s mamkou trhat květy
z lip rostoucích podél chodníku na městečku a doma
nám usušené krásně voněly po celý rok v plátěných pytlí-
cích ve špajzce. Lípy na městečku jsou stále krásně roz-
větvené, což se už nedá říct o jejich sousedkách, které po-
kračují v řadě podél silnice až k samoobsluze. Tady byly
kořeny lip pravděpodobně poškozeny necitlivou poklád-
kou kabeláže Českého telecomu. Podle Ing. Svobody
z odboru životního prostředí Městského úřadu v Lysé,
kterého jsem pozvala ke konzultaci, trpí lípy v současné
době parkováním aut v jejich těsné blízkosti, čímž dochá-
zí ke stlačování kořenového systému. Následně nedostat-
kem kyslíku jsou stromy oslabovány a podléhají snáze
chorobám, kterým by se jinak zdravý organismus byl
schopen ubránit. Dnes je většina lip od kostela k samo-
obsluze napadena tracheomykozou, která způsobuje
postupné prosychání stromu od koruny směrem dolů.
Porovnejte si někdy sami prosychající koruny stromů po-
dél silnice s košatými korunami lip na Městečku, které
jsou chráněny obrubníky před nájezdy aut. Proces je bo-
hužel nevratný a úhynu stromů je možné zabránit jedině
včasným radikálním řezem postižených částí stromu. Ani
tak bohužel není jistota, že se choroba znovu neobjeví
a v několika případech je bohužel postižení stromů už
v takovém rozsahu, že je zachránit již nelze.

Co s tím? O stromy je potřeba kontinuálně pečovat.
Začít by se mělo vytvořením zeleného ostrůvku, ohrani-
čeného obrubníky, který by zabránil dalšímu parkování
na kořenech stromů. Následné ošetření formou prořezu
a provzdušnění okolní půdy; na prázdných místech a na
místě již úplně zdevastovaných lip u vjezdu za samoobs-
luhu a naproti škole, vysadit nové stromy.  

Odbor životního prostředí nabídl pomoc při žádosti
o dotaci na projekt úpravy obecní zeleně v Přerově. Dota-
ci je možno získat až do výše 80 % ceny projektu a její zís-
kání by bylo letos reálné, protože tato dotace zatím není
příliš využívaná. Pro představu nákladnosti projektu uve-
du, že obdobný projekt na úpravu obecní zeleně v Lysé
v místech od nádraží až po náměstí, podél celé Masary-
kovy ulice, stál 65 000 Kč. Z toho bylo proplaceno dotací
52 300 Kč. Projekt úpravy obecní zeleně by byl i při zahr-
nutí dalších ploch (kolem rybníka, před zámkem až po
parčík před poštou) co do rozsahu menší, maximálně
srovnatelný.

Pan starosta dostal od odboru životního prostředí pí-
semnou zprávu o stavu lipového stromořadí, zakončenou
touto nabídkou pomoci. Osobně jsem ho navštívila a na-
bídla, že bych pro obec vše kolem žádosti o dotaci a pro-
jektu zařídila (výběrové řízení na firmu zabývající se těmi-
to projekty, konzultace s urbanistou, představené projek-
tu veřejnosti a uspořádání veřejné diskuze, po které by
byly připomínky a náměty zapracovány do projektu,
atd.) přičemž obec by byla o každém kroku předem in-

formována a vše by podléhalo jejímu schválení. Probrala
jsem s panem starostou i potencionální problém
s ochranným pásmem telefonních kabelů, do kterého
není možná další výsadba a upozornila ho, že toto je
možné řešit dohodou s Telecomem. Nakonec pan staro-
sta slíbil, že celou věc představí obecnímu zastupitelstvu
a písemně mě vyrozumí. 

Přerov nad Labem, 23. 2. 2006: „….zastupitelé ocenili
iniciativní přístup paní Hany Veselé, navrhli však, aby
tato iniciativa byla využita spíše až po ukončení jednání
o skupinovém vodovodu či případném vybudování sku-
pinového vodovodu; navíc by bylo vhodné řešit úpravu
zeleně v celé obci a ne jen v její jedné části.“

Já doufám, že nové zastupitelstvo začne tuto věc řešit
bezodkladně a najde v pokladně pár tisíc alespoň na pro-
vizorní umístění obrubníků jako je to kolem lip na měs-
tečku. Řešit úpravu zeleně v celé obci je hezká věc, která
ovšem naráží na schopnost takovou akci financovat. V ji-
ných obcích je běžné, že se takto rozsáhlé projekty řeší
po etapách a začíná se vždy tam, kde je to nejvíc potřeba.
Infrastruktura se průběžně buduje a neustále opravuje
a přece to nebrání tomu, aby měli v jiných obcích udržo-
vanou zeleň. Kromě toho je škoda nevyužít tak vysoké
dotace, která se v současné době nabízí na projekt, jenž
se může začít realizovat kdykoliv později, jakmile k tomu
nastanou vhodné podmínky.

Věřím, že lidé pochopí situaci a nebudou mít problém
s parkováním za samoobsluhou, kde je na to vhodné
místo. Možná si krásu naší lipové aleje a příjemný stín,
který nám dává v létě nyní neuvědomujeme, nerada
bych se však dočkala toho, že na vzrostlé lípy budeme
vzpomínat ve chvíli, kdy Přerovem povede jenom prašná
silnice.
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Znáte své
sousedy?
Kolik obyvatel mají okolní města 
a vesnice?

Možná jste si někdy položili otázku,
jak velký je Přerov v porovnání
s okolními obcemi a městy. 
Sestavili jsme pro vás tabulku sídel
v našem okolí podle počtu trvale
přihlášených osob. Náš seznam 
je výběrový, města a obce jsou
seřazeny podle množství obyvatel,
údaje jsou platné k 13. březnu 2006.
Podrobné informace k těmto dalším
sídlům najdete ve veřejně přístupné
databázi na internetové adrese
Ministerstva vnitra ČR –
www.mvcr.cz/adresa.

Přerov nad Labem: 1 102 obyvatel

Nymburk (+ část Drahelice): 14 593

Čelákovice (+ části Císařská Kuchyně, 
Sedlčánky a Záluží): 10 786

Lysá nad Labem (+ části Byšičky, 
Dvorce a Litol): 8 455

Milovice (+ části Benátecká Vrutice, 
Boží Dar a Mladá): 6 786

Sadská: 3 102

Nehvizdy (+ část Nehvízdky): 1 241

Poříčany: 1 225

Semice: 1 110

Mochov: 1 052

Kounice: 1 033

Třebestovice: 832

Vyšehořovice (+ část Kozovazy): 586

Káraný: 551

Chrást: 497

Stará Lysá (+ část Čihadla): 491

Hradištko (+ část Kersko): 442

Stratov: 421

Ostrá (+ část Šnepov): 409

Bříství: 347

Vykáň: 340

Velenka: 238

Starý Vestec: 169

(Zpracoval: Petr Vilgus)

HISTORIE PŘEROVA NAD
L A B E M  V  O B R A Z E C H  

Prosba o zapůjčení fotografií

Vážení občané Přerova nad Labem,
naše obec má velmi hlubokou tradici – před pár roky oslavila tisíc let
od první písemné zmínky v kronikách.

Generace Přerováků odcházejí a s nimi se postupně vytrácejí vzpo-
mínky na zmizelá místa a proběhlé události. Dnešní mladí už možná
nenajdou místo, na kterém kdysi stál přerovský mlýn ani nebudou vě-
dět o kinosálu v dnes zdevastovaném pivovaru. 

Cílem Polabského národopisného muzea a jeho ředitelky Jany Hra-
bětové je získat historické fotografie Přerova nad Labem a vystavit je
v našem skanzenu na jaře 2007.

Prosím, jestli máte historické obrázky z Přerova, ozvěte se. Jde nám
o fotografie, na kterých jsou zřetelná konkrétní místa a stavby. Zapůj-
čené fotografie naskenujeme, doplníme snímkem dnešního vzhledu
daného místa a vytiskneme. Originály bez poničení vrátíme.

Pokud jste vlastníky historických fotografií z Přerova a okolí, zanech-
te nám prosím vzkaz nebo přímo fotografie v pokladně místního skan-
zenu, případně volejte na 602 80 70 82. Ozveme se Vám a domluvíme
podrobnosti. 

Nejen pro tuto výstavu, ale i pro účely archivace a propagace naší
obce hledáme další obrazové zprávy o Přerovu nad Labem – fotogra-
fie, pohledy, rytiny nebo obrazy. Zajímají nás zejména tato témata:
nejstarší dějiny obce (např. provázání Přerova s habsburským rodem
a Ludvíkem Salvátorem Toskánským), krajina v okolí obce, odchod vo-
jáků na frontu 1. světové války, turistický ruch (skanzen, svatovojtěšské
tradice, Přerovská hůra, Sokolové), náboženské tradice (svatovojtěšská
pouť), činnost mládežnické organizace YWCA v přerovském zámku
ve 20. a 30. letech 20. století, období Protektorátu, sovětská armáda
v zámku v roce 1945, kolektivizace, sport v obci, návštěva kardinála
Tomáška v 80. letech. Nevyhýbáme se jiným motivům.

Děkují Hana Veselá a Petr Vilgus
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Přerovská škola:
pohledem rodičů

Stále se hovoří o nedostatku žáků v naší škole,
který působí problémy s financováním a vůbec
udržením školy v naší obci. Řešením by bylo
nalákat do naší školy děti z jiných obcí, což se
přes veškerou snahu zatím příliš nedaří. Pokusi-
la jsem se sestavit obrázek naší školy tak, jak ho
vidí ředitelka paní Irena Jarešová a dvě náhod-
ně vybrané maminky žáků. Výsledek posuďte
sami. Ačkoliv maminky předem souhlasily se
zveřejněním jmen, redakce se rozhodla je po-
nechat v anonymitě aby dostala co nejpravdi-
vější odpovědi.

Co se vám na naší škole obzvlášť líbí a proč jste se
rozhodla umístit své děti právě sem?

M1: Je v blízkosti bydliště a má malý počet žáků ve třídě.
Očekávala jsem osobnější přístup.
M2: Oproti školám ve městech má nízký počet žáků ve
třídách. Škola je pro nás lehce dostupná.

Co považujete naopak za slabiny, které by bylo 
možné zlepšit?

M1: Nezájem školy o výpomoc rodičů, konfrontační uči-
telské prostředí, chybí propojení obec–škola, ve smyslu
zapojení žáků do života v obci (výuka spojená s historií
obce a okolí, zapojení žáků do zlepšování kvality životní-
ho prostředí v obci). Vadí mi strach z odlivu žáků na více-
letá gymnázia. Očekávala bych, že učitelé tuto skutečnost
pojmou jako výzvu a přednost, že naše škola dokáže do-
bře připravit žáky na přijímací zkoušky. Tím, že škola
bude mít vysoký kredit, zabezpečí si dostatečné množství
žáků.
M2: Nelze to považovat přímo za slabinu, ale nechtěla
bych, aby moje děti byly ve spojených třídách na prvním
stupni.

Jak jste spokojena s kvalitou výuky a přístupu peda-
gogů k žákům?

M1: Nelze jednotlivým učitelům upřít snahu, ale výrazně
se projevuje absence spolupráce v učitelském sboru jako
celku. Mladé a kreativní myšlenky nejsou podporovány.
M2: Kdykoliv jsem projevila zájem, vždy mi učitelky vyšli
vstříc. S výukou jsem spokojena. Líbí se mi využití počíta-
čů při výuce již na 1. stupni.

Jak jste spokojena se současnou podobou školy a co 
považujete za nejdůležitější v nejbližší době reno-
vovat?

M1: Zrušení odpoledního vyučování na prvním stupni.
Větší zapojení učitelů do mimoškolní činnosti.
M2: ZŠ by měla za podpory obce a rodičů vybudovat
venkovní hřiště, které by děti mohly využívat i po škole.

Byla byste ochotná se osobně zúčastnit jednodu-
chých oprav školy nebo úpravy jejích pozemků? 
(proč ano, proč ne)

M1: Pokud to bude v mých silách, tak ano.
M2: Ano, myslím, že je to v zájmu každého rodiče.

Jak jste spokojena s programem ve školní družině?
M1: Neumím posoudit, děti chodí jen jeden den v týdnu.

M2: Dle mého názoru jsou učitelky ve školní družině zku-
šené a dovedou děti zabavit. Líbí se mi, že dětem nepou-
ští televizi a raději s nimi chodí ven.

Jak jste spokojena s kvalitou a rozmanitosti stravy 
ve školní jídelně?

M1: S novou paní vedoucí se strava z pohledu mých dětí
rapidně zlepšila.
M2: Od začátku letošního roku se kvalita i pestrost stravy
zlepšila. Kromě toho přístup paní kuchařky, která pro děti
pořádá různé soutěže za sladké odměny, je úžasný.

Víte jaká bude náplň nedávno zvolené školní rady 
a co si od jejího zřízení slibujete?

M1: Myslím si, že vím jak by to mělo vypadat. Očekávala
jsem např., že proběhne volba jednoho zástupce rodičů
z mateřské školy, že si každá třída zvolí svého zástupce
a z těch se vybere zástupce pro první a druhý stupeň.
(tzn. 3 zástupci rodičů ve školní radě). Ti by spolu ze zá-
stupci obce a učitelského sboru měli tvořit školní radu,
která by vytvořila funkční spolupráci mezi rodiči a školou. 
M2: Konkrétní náplň školní rady neznám, takže ani ne-
vím, co bych si od ní měla slibovat.

Nedávný zoufalý čin jednoho žáka školy otřásl ce-
lým Přerovem. Myslíte si zpětně, že bylo v silách 
školy tomuto skutku předejít? 

M1: Obávám se, že ne. Nevím, jak by tomu mohla škola
zabránit.
M2: Nevím, do jaké míry škola věděla či nevěděla, v jaké
situaci se dítě ocitlo. V každém případě si myslím, že by
měl obecně na školách působit alespoň na částečný úva-
zek psycholog.

Byly děti odborně informovány o tom, co se stalo 
tak, aby se s celou záležitostí psychicky vyrovnaly 
a podobnou věc se nepokusily napodobit?

M1: My jsme si s dětmi o tomto případu doma promluvi-
li. Ve 4. třídě proběhlo  informování dětí ze strany paní
učitelky podle mých představ.
M2: Děti ve třídě, kterou navštěvují naše děti, informová-
ny nebyly. Situaci jsme rozebírali a vysvětlovali doma.

Jak jste spokojená se vzájemnou komunikací a spo-
luprácí školy a rodičů?

M1: Je hodně jednostranná. Rodiče nabízejí pomoc, kte-
rá není vyslyšena.
M2: Zatím jsem se nesetkala s negativní reakcí pedago-
gů, když jsem potřebovala řešit problém nebo jinou věc,
týkající se školy.



9Přerovský zpravodaj 1_2006

Přerovská škola:
pohledem ředitelky
Jaké vidíte konkurenční přednosti naší školy oproti 
jiným školám v blízkém okolí? 

IJ: Za významnou přednost považuji malý kolektiv, který
umožňuje individuální přístup učitelů k dětem. Máme
také štěstí na učitele a ostatní zaměstnance, kteří jsou
ochotní přinášet víc než je jejich standardní pracovní
náplň. 

Na jakých dalších zlepšeních se v současnosti pra-
cuje, resp. jaké máte v tomto ohledu plány?

IJ: Již několik let se snažíme uplatňovat moderní přístupy
výuky, jako jsou skupinová práce se žáky, používání výpo-
četní techniky, metody aktivního zapojení žáků při výuce.
Klademe důraz na schopnost žáků vyhledávat informace
a uvádět je do souvislostí, namísto předkládání hotových
informací. V této cestě pokračujeme soustavným vzdělá-
váním pedagogů. 

Jak jste spokojena s kvalitou výuky a přístupu peda-
gogů k žákům?

IJ: S kvalitou našich pedagogů jsem určitě spokojená.
Kromě své práce mají aktivní zájem o další sebevzdělává-
ní a nabízené kurzy v plné míře využívají. 

Jak jste spokojena se současnou podobou školy 
a které části plánujete v nejbližší době renovovat?

IJ: Bohužel největší částky vyčleněné na renovaci školy
padají každý rok na její postupné opravy. Letošní rok je
naší prioritou modernizace tříd na prvním stupni, jako je
žákovský školní nábytek, pořízení školních tabulí a dal-
ších moderních pomůcek. Pokud zbydou nějaké peníze,
další na řadě je oprava šaten a rekonstrukce altánku ma-
teřské školy v Zámecké zahradě. 

Zapojili jste do oprav/úprav školy a jejích pozemků 
také rodiče nebo uvažujete o takové možnosti? 
(proč ano, proč ne)

IJ: Rodiče vypomáhají především finančně v rámci pořá-
daných akcí a věnují sponzorské dary. V období, kdy není
přítomen školník, se snažíme hledat pomoc u rodičů, tak-
že nám v minulosti pomáhali natírat plot nebo sekat trá-
vu v areálu mateřské školky. Dále jsem obdržela i řadu
námětů na pomoc ve škole, které nebyly bohužel ze stra-
ny rodičů nakonec dotaženy do konce.

Jak jste spokojena s programem ve školní družině?
IJ: Školní družina respektuje a doplňuje výchovně vzdělá-
vací program základní školy. Rozvíjí různé dovednosti
a především vztahy mezi dětmi. Děti by zde měly přede-
vším relaxovat.

Jak jste spokojena s kvalitou a rozmanitostí stravy ve 
školní jídelně?

IJ: S příchodem nové kuchařky, paní Kokoškové, se vý-
znamně zlepšila organizační složka, přístup k rodičům
a především k dětem. Paní Kokošková vyhlašuje pro děti
různé soutěže a akce, např. Týden nejchutnějších jídel
podle výběru dětí apod. Vymýšlí různé obměny tradič-
ních jídel, takže jsou děti spokojenější nejen s jídlem, ale
i s přístupem, a není neobvyklé, že si s ní chodí k okénku
popovídat. 

Jaká bude náplň nedávno zvolené školní rady a jaký 
přínos od jejího zřízení očekáváte?

IJ: Školní rada slouží jako kontrolní a poradní orgán, který
bude pomáhat hájit koncepční záměry školy před zřizo-
vatelem i rodiči, pokud je sama schválí. 21. března pro-
běhlo první jednaní, kde školní rada dostala k posouzení
a schválení nejrůznější dokumenty, včetně rozpočtu ško-
ly. Schůze musí být ze zákona minimálně 2× ročně, ale
vzhledem k množství předkládaných dokumentů a potře-
bám školy budou svolávány častěji.

Nedávný zoufalý čin jednoho žáka školy otřásl ce-
lým Přerovem. Myslíte si zpětně, že bylo v silách 
školy tomuto skutku předejít? 

IJ: Domnívám se, že jsme tomu bohužel nemohli nijak
předejít. Podrobnosti nebudeme vzhledem k citlivosti ce-
lého případu zveřejňovat.

Přijala jste nějaké zvláštní opatření týkající se pří-
stupu pedagogů k žákům aby bylo možné podobné 
události v budoucnu předejít? Byly děti odborně  
informovány o tom, co se stalo tak, aby se s celou 
záležitostí psychicky vyrovnaly a podobnou věc se 
nepokusily napodobit?

IJ: Jednotlivé třídy byly podle věku dětí vhodným způso-
bem informovány. Stejně jako v minulosti i v současné
době úzce spolupracujeme s psychology a řešíme s nimi
jakékoliv problémy našich žáků. 

Jak jste spokojená se vzájemnou komunikací a spo-
luprácí školy a rodičů?

IJ: Rodiče projevují vysoký zájem o prospěch svých dětí
nejen na školních schůzkách a chodí se informovat osob-
ně i jindy. Kdykoliv projeví rodiče zájem, jsou vyslyšeni
a jejich zájem je vítán. Kromě toho se zlepšuje i neformál-
ní komunikace např. díky návštěvám třídních besídek,
o které je mezi rodiči velký zájem.

Jakou částkou letos škola přispěje na úpravu zahra-
dy mateřské školky v Zámecké zahradě?

IJ: Rekonstrukce altánku a venkovních laviček byla pláno-
vána již vloni, ale bohužel vzhledem k neplánované havá-
rii v mateřské školce, která nakonec vyústila v její celko-
vou rekonstrukci, nám vloni nezbyly žádné peníze. V le-
tošním roce bych ráda uvolnila asi 25 000 Kč právě pro
úpravy altánku a dětského hřiště v Zámecké zahradě. 

Rozhovory s dvěma nejmenovanými maminkami a ředi-
telkou školy Irenou Jarešovou zaznamenala Hana Veselá.
Děkujeme všem za jejich čas a ochotu.
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Jak na to: Proč třídit odpady?
Jana Pokorná

Proč třídit odpady? Tak už jenom proto, že je naše planeta přelidněná (žije-
me v její bohatší části) a vybírá si daň za náš blahobyt. Neustálým znečiš-
ťováním už příroda ztratila svojí samočistící schopnost, a tak jí musíme po-
moci. Pokud nás zajímá budoucnost našich dětí a vnoučat, je třeba se nad
tím zamyslet.

Ač je třídění odpadů v současné době velmi populárním tématem, veřej-
nost často není dostatečně informována o tom, jak správně třídit. Ke zlepšení
tohoto stavu bych chtěla přispět tímto článkem.

Každý z nás vyhodí za rok 150–200 kg odpadů. Pokud však odpady už
doma třídíte, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok
tak můžete vytřídit až 30 kg papírů, 25 kg plastů a 15 kg skla. Pokud bu-
dete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpra-
cování.

Jaké odpady vznikají v domácnostech? 
Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte,
že odpady můžeme rozlišit na: 

■ Využitelné – tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka,
sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostova-
telný kuchyňský odpad atd. V naší obci se třídí tyto druhy odpadu: barev-
né a bílé sklo, papír a plasty. K jejich ukládání jsou určeny speciální barevné
kontejnery. Další možností je sběr papíru a PET lahví ve škole (probíhá jed-
nou měsíčně) nebo sběrna surovin za rybníkem (vykupuje papír a kovy).

■ Objemné – to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý
nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechni-
ka, drobný stavební odpad atd.

Každá obec musí podle zákona organizovat svoz takových odpadů, který
musí proběhnout minimálně 2× ročně na území obce. Po zbytek roku mohou
občané využívat služeb sběrných dvorů. O řešení tohoto problému bude člá-
nek v příštím čísle Přerovského zpravodaje.

■ Nebezpečné – tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí
vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanic-
ké články (baterky), ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi
znečištěné atd.

Nebezpečné odpady odnášejte pouze na sběrný dvůr nebo na sběrné
místo. Naše obec 2× ročně určí místo kde se dá tento druh odpadu uložit do
kontejnerů, a zabezpečí odvoz u specializované firmy (termíny viz. vývěska
OÚ). Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete bezplat-
ně odevzdat v kterékoliv lékárně. 

■ Ostatní – odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále
využít, např.: znečištěné – mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil,
porcelán, žárovky, zbytky masa a kostí apod. 
To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na
odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem. 
Do komunálního odpadu nepatří větve, tráva a popel!

Kontejnery na PLASTY
Třídění papírů a skla u nás probíhá standardním postupem, zatímco třídění
plastů je v naší obci věcí ekologické uvědomělosti. V krámku „U Lenky“ si za-
koupíte běžný pytel na plasty za 19 Kč. Do tohoto pytle patří PET lahve, které
by měly být slisované a čisté. Jednou za dva měsíce vám je odvezou (viz. vý-
věska u OÚ). Ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. vyplývá, že pokud pla-
títe za komunální odpad, tak svoz tříděného odpadu není dále zpoplat-
ňován. Naše zastupitelstvo to vyřešilo šalamounsky. Se svozem plastů nemá

Zpravodaj 
je Váš!

Pokud budete mít zájem poslat nám
svůj názor na Přerovský zpravodaj,
publikovat informaci o chystané spo-
lečenské akci nebo sportovním utká-
ní nebo napsat 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. První číslo zpra-
vodaje je plně hrazeno z kapes re-
daktorů. Pokud máte zájem přispět
na vydávání zpravodaje finančně
nebo formou služby (tisk, distribu-
ce), kontaktujte nás prosím na adre-
se vydavatele. (Petr Vilgus)

Letošní povodně se naštěstí Přerovu
v podstatě vyhnuly. Labská voda za-
plavila pole mezi Babineckou tůní
a plavební komorou a nenapáchala
významnější škody na majetku. Foto-
grafie Tomáše Gregárka zaznamena-
la velkou vodu u hřiště.
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obec nic společného. Přijde mi to nefér vůči naším občanům a není toto ře-
šení hodné našeho zastupitelstva. Když můžeme mít kontejnery na papír
a sklo, tak proč ne na plasty? I když nekupuji nápoje v plastových lahvích,
nejobjemněší část domovního odpadu tvoří právě  plasty. Vím, že je to pro
obec další finanční zátěž, ale jsou obce, které čím mají více tříděného odpa-
du, tím méně platí za odpad komunální. Proč toto řešení nejde u nás? 

Jaké odpady patří do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad?

Co můžete a co naopak nesmíte do jednotlivých kontejnerů na třídění odpa-
dů odhodit, vám napoví následující přehled. Prosíme dodržujte tyto pokyny
při třídění odpadů. Nežádoucí příměsi znehodnocují vytříděnou surovinu,
která pak nemůže být recyklována a odváží se na skládku.

■ Kontejnery na SKLO 
(bílé sklo = bílý kontejner, barevné sklo = zelený kontejner):
Co PATŘÍ do kontejneru SKLO:
• Nevratné lahve bez uzávěrů
• Sklenice od kompotů apod.
• Lahvičky od kosmetiky
• Lahvičky od mycích prostředků
• Okenní skla
• Tabulová skla ze skříní
• Skleněné nádobí
• Skleněné střepy

Doporučení a upozornění: S ohledem na své okolí nevhazujte prosím skleně-
né odpady po 22.00! Častým omylem, na který bychom rádi upozornili, je
fakt, že lidé si v mnoha případech pletou keramiku a porcelán se sklem! Sklo
je průsvitné. Pokud můžete, zbavujte láhve kovových uzávěrů, zjednodušíte
tak jejich recyklaci. Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě
bylo co nejméně rozbité.

■ Kontejnery na PAPÍR  = modrý kontejner
Co PATŘÍ do kontejneru PAPÍR:
• Noviny, časopisy
• Katalogy, reklamní letáky
• Sešity, knihy
• Kancelářský papír
• Papírové obaly, krabice
• Karton a lepenka

Doporučení a upozornění: Papírové krabice před vložením do kontejneru
rozkládejte! Ušetříte tak místo v kontejneru.

Použité zdroje: http://www.jaktridit.cz/odpady/domacnost.html

Co NEPATŘÍ do kontejneru SKLO:
• Skla s drátěnou výztuží
• Zrcadla
• Žárovky a zářivky
• Televizní obrazovky
• Automobilová skla
• Keramika, porcelán
• Obaly od chemikálií, léků
• Jiné neskleněné odpady

Co NEPATŘÍ do kontejneru PAPÍR:
• Papír mastný, znečištěný
• Krabice od nápojů
• Použité pleny
• Obvazy, hygienické potřeby
• Dehtový a voskovaný papír
• Kopírák

Zdravím přerováky :)

Dokázali jsme nemožné a před 
14 dny jsme rozsvítili poslední
plánované místo na konci Nového
Přerova pro připojení do bezdrátové
počítačové sítě ERnet a do internetu.
Máme tedy pokrytý kompletně 
celý Přerov! 

Každý občan Přerova má možnost
se do této sítě připojit. Kapacita
internetového spojeni je 4Mb
(až bude potřeba více, posílíme).
Kapacita vnitřní sítě: 20 MB.

Pokud máte zájem být připojeni
(nyní nebo v budoucnu) na kvalitní
síť a mít plně neomezený internet,
jsme tu pro vás! Pokud zvažujete
jiné připojení, např. přes Český
telecom, porovnejte si cenu,
kapacitu, možnosti a omezení. 
Za 14 dní se přes ERnet z internetu
stáhlo a poslalo celkem 421 GB 
dat. To samé by u Telecomu trvalo
50 měsíců.   

Trochu z historie: Síť jsme začali
stavět jako koníček a koníčkem to
zůstalo i nadále. Dokázali jsme
v Přerově postavit síť o kapacitě,
kterou si málokdo z nás dokázal
představit. 

Jaký je rozdíl mezi námi a Teleco-
mem, či jinými komerčními sítěmi?
• člen přispívá na společnou věc
• neplatíme žádnému molochu, 
• který jen žere peníze
• nabízíme možnosti komunikace, 
• jaké jsou na komerčních sítích 
• jen ztěží uskutečnitelné
• osobní přístup
• nízká, bezkonkurenční cena
• obrovská kapacita
…a mnoho dalšího

Další informace, včetně mapy sítě
najdete na našich stránkách
www.ernetfree.net. Dotazy na
telefonu: 777 35 06 76.
Pokud chcete rychlý a kvalitní
internet a podpořit dobrou věc 
ve vlastní obci, připojte se.

S pozdravem
M. Kolenský, ml., předseda
občanského sdružení ERnetFree

ERnet

Soubor písní a tanců DYKYTA Vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ KONCERT
u příležitosti znovuotevření tanečního a koncertního sálu U Kotápišů

Koncert se uskuteční v sobotu 29. dubna 2006 od 17.30 hodin.
Vstupné bude dobrovolné.
V první části večera zazní skladby G. F. Handela, J. Haydna, L. Mozar-
ta, L. Janáčka a P. J. Vejvanovského. Po přestávce uslyšíte Lidové pís-
ně a tance od M. Rychty. Následovat bude taneční zábava, k poslechu
a tanci zahraje střídavě kapela KLOBÁSBAND z Čelákovic a DYKYTA.



Nechybí Vám
článek od
starosty?

Nám ano. Pro přerovského pana sta-
rostu jsme připravili tyto okruhy otá-
zek. Dali jsme mu plnou volnost ve
výběru dotazu, na který chce odpo-
vědět:

1. Proč se obec rozhodla pro vodo-
vod z Lysé? Jaké jsou hlavní výhody
zvoleného řešení?
2. Můžete vyjmenovat dotace a ob-
jem přidělených financí z českých
a evropských fondů, které Přerov nad
Labem získal během Vašeho starosto-
vání?
3. Plánuje Přerov nad Labem vytvoře-
ní územního plánu obce? Proč nebyl
do dnešní doby vytvořen?
4. Jaký je současný vztah obce Přerov
nad Labem k čističce odpadních vod
a k jejímu provozu? Kdo pro obec za-
jišťuje provoz čističky? Jak se nakládá
s kaly z čističky odpadních vod a jak
obec na toto hospodaření dohlíží?
5. Jaká je výše odměn pro členy za-
stupitelstva a odměna starosty za rok
2005? Jakou plánujete odměnu za
volební období?
6. Uvažuje obec Přerov nad Labem
o oficiálním pojmenování ulic?

Jak vidíte, formulovali jsme svou na-
bídku tak, aby si šlo vybrat kontro-
verzní nebo zcela nekonfliktní téma.
Bohužel, přerovský pan starosta Jiří
Beneš náš návrh na zveřejnění jeho
článku odmítnul. Učinil tak dopisem
z 29. března 2006 s poukazem na to,
že některé ze zaslaných otázek smě-
řují k případům, které nyní projedná-
vají jiné úřady. Do ukončení šetření
se pan starosta rozhodl počkat se
svým vyjádřením.  (Petr Vilgus)

Chválíme: Sál U Kotápišů
Hana Veselá

Po revoluci se toho změnilo mnoho nejen v životě každého z nás, ale i v živo-
tě naší obce. Rozpadlo se JZD, lidé začali soukromě podnikat nebo dojíždět
za zaměstnáním mimo Přerov. Lidé získali svobodu, ale ztratili čas. Vytratil se
duch pospolitosti, upevňovaný po léta pořádáním maškarních průvodů, nej-
různějších plesů a bálů a jiných akcí, které lidé vyměnili za zájezdy do zahra-
ničí, nakupování v supermarketech a sledováním televize a videa. Jakmile se
toho všeho nabažili, začali se postupně sami dobrovolně zapojovat do nej-
různějších občanských aktivit, které svobodná společnost umožňuje. Sedm-
náct let po revoluci se i v naší obci začíná cosi měnit a doufejme, že tento
malý krůček pro lidstvo znamená velký krok pro lidi v Přerově a nezůstane jen
u něj. 

V současné době jistě nikomu neuniklo vysoké pracovní nasazení zední-
ků a řemeslníků na sále hostince U Kotápišů. Tento projekt vymyslel a začal
realizovat Ing. Josef Sluka, vedoucí tanečního souboru Dykyta, jenž předsta-
vujeme v našem zpravodaji na jiném místě. Důvody, které manžele Slukovi
k záměru vedly, jsou, jak nám řekli: „…naprostá absence kultury a společen-
ského života v naší obci. Hlavní příčinou této situace je nedostatek prostor
pro pořádání jakýchkoliv společenských aktivit (koncerty, plesy, zábavy, diva-
delní představení, apod.).“

Vzhledem k tomu, že není aktuálně v ekonomických silách jednotlivce
nebo obce takové zařízení pořídit a s profitem provozovat, rozhodl se pan
Sluka oslovit místní občany, podnikatele a obecní úřad o podporu. Řešení,
které nabízí je prosté a přitom efektivní. Jménem svého občanského sdružení
DYKYTA dlouhodobě (na 10 let) pronajal sál U Kotápišů a díky vstřícnosti
jeho majitele Petra Kotápiše tento pronájem získal za symbolickou 1 Kč. Před-
pokládaný rozsah oprav, na kterých se nyní pracuje a jehož součástí jsou
vnitřní omítky, nová okna, oprava parketové podlahy a venkovní fasáda,
představuje ve finančních nákladech zhruba cenu jakou by stál regulérní
pronájem sálu v průběhu 10 let. Rozdíl je pouze v tom, že tato částka není
upisována postupně nájemným, ale je vložena formou rekonstrukce do sálu
jednorázově. 

„Tímto řešením zůstane taneční sál zachován na minimálně dalších 10 let
a bude sloužit všem organizacím i jednotlivcům k pořádání společenských
nebo firemních akcí, přičemž poplatky za použití se budou shromažďovat na
speciálně zřízeném účtu, který bude sloužit pouze pro krytí režijních nákladů
a další opravy a úpravy sálu.“ Informoval nás pan Sluka.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o společensky potřebný a prospěšný pro-
jekt, dovolujeme si tímto obrátit se na občany a požádat je o laskavé poskyt-
nutí finančního příspěvku. Na vložené finanční prostředky bude všem po-
skytnut řádný účetní doklad a po ukončení rekonstrukce předána kopie vy-
účtování celé akce.“

Podle plánu pana Sluky bude taneční a koncertní sál U Kotápišů otevřen
29. dubna 2006 v 17.30. Podle toho, jakým tempem práce postupují, vě-
řím, že se to povede. Držíme palce a těšíme se!
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