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Memoriál Františka Skuhravého • Prázdninový sportovní kroužek • Sbírejte s námi • Dožínky 2016

Čas je neúprosný. Už zase školní 
budova bzučí jako úl. To znamená, že 
prázdniny jsou už minulostí.

Co je nového na  Obecním úřadu? 
Oprava pláště budovy je v  cíli. Kdo jde 
okolo, jistě to poznal. Projekt se podařilo 
naplnit podle podmínek dotace z SFROM. 
Ještě není skončena vnitřní oprava. Ta se 
ale bude realizovat z  prostředků obec
ního rozpočtu.

Naše obec získala další prostředky, 
tentokrát na opravu Základní a mateřské 
školy. Před zateplením pláště budovy 
musíme nejprve opravit některé závady, 
jako je odizolování zdiva. Opravíme rov
něž vchod do  mateřské školy a  insta
lace zabezpečení vchodů do  budovy. 
Opravu čekají i  školní dílny, kuchyňka 
a  sociální zařízení v  suterénu. Pro děti 
obec uspořádala jak oslavu ukončení 

školního roku tak i  rozloučení s  prázd
ninami.

Ještě se nepodařilo úplně dokon
čit přípravu převzetí zprávy kanalizace, 
v  průběhu září ale zcela jistě zorganizu
jeme podepisování nových smluv a vybí
rání poplatků.

Poslední informace, ale podle důle
žitosti je skutečnost, že proběhlo 
výběrové řízení na  zhotovitele stavby 
páteřního vedení skupinového vodo
vodu. Investor získal dotaci na  stavbu 
a  tak do  konce letošního roku začne 
stavba a do konce roku 2017 bude posta
vena páteřní část vodovodu. Současně 
si obec vybere zhotovitele přípojek 
a  zadá jejich výstavbu. Pevně věřím, že 
do konce roku 2018 poteče voda na hra
nici pozemků. Petr Baumruk

starosta obce

Slovo StARoSty

V srpnu se podařilo dokončit opravu obecního úřadu. Projekt s názvem „Rekonstrukce obecního úřadu“ získal dotaci ze Středo-
českého Fondu rozvoje obcí a měst ve výši 2.990 000,- Kč. Celková částka za opravu a zateplení obecního úřadu 4.026 502,- Kč 
včetně DPH. Slavnostní zakončení projektu se uskuteční v pondělí dne 10. 10. 2016 v 11.00 hodin u obecního úřadu.

v sobotu 12. 11. 2016

pořádá obec Přerov nad Labem  
ve spolupráci s Polabským národopisným muzeem
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Slovo MíStoStARoSty
vážení a milí spoluobčané, 

doufám, že jste si o prázdninách odpočinuli, strávili více času se 
svými rodinami a blízkými a načerpali novou energii.   

Prázdniny utekly jako voda a  začal opět nový školní rok 
a  máme tu podzim. Čas nezastavitelně běží dál a  tak bych vás 
rád informoval o nejdůležitějších změnách v naší obci.

Vychází další číslo Přerovského zpravodaje a jsem velmi rád, 
že vás v této rubrice mohu informovat o své práci na obecním 
úřadě a o průběžném plnění našeho volebního programu.

oprava obecního úřadu
V srpnu se podařilo dokončit opravu obecního úřadu. V prů

běhu realizace díla byl zjištěn nevyhovující stav střešního pláště, 
který nesplňoval požadované standardy ve stavebnictví pro tyto 
konstrukce (chybějící provětrávaná mezera pod krytinou, nedo
statečný počet provětrávacích tašek, chybějící okapové lišty 
pod pojistnou folií, zatékání do  úžlabí, zatékání do  říms). Tyto 
nedostatky bylo nutné odstranit, aby nedocházelo ke  zničení 
zateplení vnějšího pláště budovy, jež bylo hlavním předmětem 
realizované opravy. Dále jsme nechali stavbu doplnit o  novou 
hromosvodovou soustavu.

Cena se navýšila o 329. 955, Kč bez DPH.
Projekt s  názvem „Rekonstrukce obecního úřadu“ získal 

dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a  měst ve  výši 
2.990 000, Kč.

Celková částka za  opravu obecního úřadu 4.026 502, Kč 
včetně DPH.

Revitalizace obce
Revitalizace veřejných prostran

ství v obci, kolem zámku a skanzenu 
v Přerově nad Labem, první část, sta
vební povolení nabylo právní moci 
dne 27. 3. 2014 a  termín dokončení 
měl být podle smlouvy u Celku B a C 
dne 30. 9. 2014.

Navazuji na poslední informace, které jste si přečetli v minu
lém Přerovském zpravodaji.

Ohledně společnosti Rybář stavební s.r.o., která prováděla 
stavbu akce „REVITALIZACE“.

Firma po odstranění vad a nedodělků nesplnila svoji povin
nost vyplývající ze smlouvy o dílo a to předložit předávací proto
kol, abychom mohli celou akci uzavřít. 

Z výše uvedených důvodů jsme celou věc uzavřeli na základě 
doporučení našeho právníka. Ponížili jsme zbývající část 
doplatku o smluvní pokutu ve výši 294.000, Kč a doplatili jsme 
zbývající část 282.415,Kč (původně 576.415,Kč). 

Pokud firma Rybář stavební s.r.o. bude požadovat soudní ces
tou snížení smluvní pokuty, bude se obec bránit u soudu. 

oprava ZŠ Přerov nad labem
Dne 25. 4. 2016 na  veřejném zasedání Středočeského kraje 

byla potvrzena naší obci dotace ze Středočeského Fondu roz
voje obcí a měst ve výši 2 213 896, Kč (90 % z celkové částky).

Přesný název přihlášeného projektu „Stavební úpravy ZŠ Pře
rov nad Labem  rekonstrukce dílen a sociálního zařízení, sanace 
zdiva.“ 

Máme velkou radost, neboť jsme zase o kousek dál v rozvoji 
naší obce.

Za  dobu svého působení na  obecním úřadě jsme přinesli 
dotace do obce ve výši 7 603 768, Kč.

Výběrové řízení na  projekt „Stavební úpravy ZŠ Přerov nad 
Labem  rekonstrukce dílen a sociálního zařízení, sanace zdiva“ 
proběhlo v měsíci srpnu a na posledním veřejném zasedání ze 
dne 25. 8.2016 byla potvrzena firma PMS, spol. s r.o., která zvítě
zila ve výběrovém řízení s nabídnutou cenou 2 176 856, Kč.

Již brzy se začne s  realizací díla a  budeme vás pravidelně  
informovat o průběhu rekonstrukce.

Srdečně vás zveme
na slavnostní zakončení projektu

„Rekonstrukce budovy obecního úřadu“,
které se uskuteční  

dne 10. 10. 2016 v 11.00 hodin  
u obecního úřadu.
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Prodloužení kanalizace na hřiště
Investiční akce „Prodloužení kanalizace na hřiště“ byla kom

pletně dokončena a během léta se připravovala potřebná doku
mentace ke kolaudaci provedeného díla.

Celková cena za realizaci  469.993, Kč.
Začátkem září proběhla úspěšně kolaudace stavby a TJ Sokol 

Přerov nad Labem se může ke kanalizaci připojit. 

vodovod
Nastal čas, kdy se nemusíme bavit o  zmařených investicích 

do  vodovodu. Dnes mohu říci, že jsme zase o  další krok blíže 
k  uskutečnění našeho záměru a  to přivést vodu do  naší obce 
a tím vyřešit jeden z dalších důležitých úkolů, které jsme si sta
novili.

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a země
dělství, vydal dne 28. 7. 2016 stavební povolení na zbývající část 
projektu společného vodovodu.  

Na minulém veřejném zasedání ze dne 25. 8. 2016 jsme schvá
lili příkazní smlouvu, kde postupujeme jednotným způsobem 
s  obcemi, které se na vodovodu podílejí. Smlouva nám zajistí 
vypracování projektové dokumentace a  zajištění stavebního 
povolení pro jednotlivé přípojky. Cena jedné přípojky je stano
vena na cenu 1.250, Kč bez DPH.

Dále byl stanoven jednotný postup pro obyvatele, kteří se 
budou chtít k vodovodu připojit.

Příspěvek od  obyvatel byl navržen na  krytí paušálních 
nákladů na  vybudování přípojky k  jednotlivým nemovitostem 

nebo bytům v  bytových domech ve  výši 6. násobku životního 
minima s  tím, že pokud vlastník připojené nemovitosti nebo 
bytu v bytovém domě uhradí náklady do kolaudace, poskytne 
mu obec 2/3 slevu.

Příklad vztažený k současnému životnímu minimu 3.410, Kč. 
6. násobek životního minima – 20.460, Kč.
Při zaplacení do kolaudace s 2/3 slevou – 6.820, Kč.

V současné době je ukončeno výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, které prováděla společnost VaK Nymburk, a.s. Předpoklá
dáme, že brzy dostaneme informace o celkové částce za realizaci 
vodovodu a výši poskytnuté dotace.

Pokud vše bude postupovat dle harmonogramu, realizace 
vodovodu začne již koncem tohoto roku.

Jakmile budeme mít nové informace, budeme Vás informo
vat.

Kanalizace a Čov
V současné době se provádějí postupné prohlídky a údržby 

domovních šachet. Odstraňuje se kal na ČOV, který je stále vel
kou přítěží z minulých let, kdy se kal odvážel pouze v minimálním 
množství. Snažíme se intenzivně pracovat s kalovým hospodář
stvím a odstranit co nejvíce kalu z celého systému ČOV. 

Chod kanalizace a  ČOV se ode dne předání (31. 3. 2016) 
ne ustále zlepšuje. Motohodiny vakuových pump klesly 
z 62 hodin na dnešních 34 hodin. Podtlak se v celém úseku kana
lizačního potrubí postupně stabilizoval na potřebnou hodnotu, 
která dokáže obsloužit i koncové body kanalizační sítě. 

Snažíme se připravit návrh na modernizaci a zvýšení kapacity 
ČOV, abychom mohli požádat o dotaci, která by měla být výraz
nou pomocí v rozpočtu rekonstrukce. Nejprve musíme přesvěd
čit všechny zastupitele, aby přijali náš návrh a mohli jsme začít 
projektovat a  získat územní rozhodnutí. Poté můžeme podat 
žádost o dotaci. 

Postupně se nám daří přesvědčit některé zastupitele, ale dle 
mého názoru, je to velmi pomalé. Vše trvá nepřiměřeně dlouhou 
dobu.  Byl bych rád, kdyby se nám podařilo snížit počet zastupi
telů na 7. Osobně se domnívám, že menší skupina zastupitelů 
může fungovat daleko lépe.

Z  důvodu nutnosti schválení smlouvy o  odvádění odpad
ních vod zastupitelstvem na veřejném zasedání jsme byli nuceni 
posunout termíny pro sepsání nových smluv s občany a podni
katelskými subjekty na měsíc září, kdy jsou již nové smlouvy dis
tribuovány mezi občany. 

O dalším postupu vás budeme informovat.
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Fungování obecního úřadu  
– blíže k občanům

Provozní doba obecního úřadu:
V pracovní dny od pondělí do pátku, v dopoledních hodinách 

od 8:00 do 12:00 , v odpoledních hodinách od 13:00 do 17:00.
Dnes již můžete, bez ohledu na úřední dny, navštívit obecní 

úřad v  této době a  získat všechny služby, které obecní úřad 
poskytuje svým občanům. Každý čtvrtek můžete také navštívit 
obecní úřad ve  večerních hodinách, kdy jsem Vám k  dispozici 
od 15:30 do 20:00.

Pro zlepšení služeb našim občanům jsme zřídili elektronic
kou podatelnu obecního úřadu, kde můžete své žádosti podávat 
elektronicky. Bližší informace naleznete zde: http://www.pre
rovnl.cz/elektronickapodatelna/

Fond místostarosty
Před volbami jsem Vám slíbil, že pokud dostane naše kandi

dátka podporu od občanů a budu zvolen starostou, budu věno
vat 50% ze své měsíční odměny do fondu dětí a mládeže. 

I  když jsme ve  volbách nezískali tak vysokou důvěru, aby
chom mohli mít starostu, přesto jsem se rozhodl, že budu věno
vat 50  % ze své měsíční odměny místostarosty na  potřebnou 
podporu dětí, mládeže i celé obce. 

Fond nepodléhá rozhodování zastupitelů, fond je plně v mé 
kompetenci a je investován z mé odměny, kterou získávám dle 
zákona o odměnách za práci ve funkci místostarosty.

Z  fondu místostarosty byly již poskytnuty příspěvky pro 
dobré účely v celkové částce 119.168, Kč.

Poskytnuté příspěvky v roce 2016
•	 občerstvení	 pro	 dobrovolné	 brigádníky	 -	 rozvody	 elektro	

a slaboproudu na obecním úřadě 1.145, Kč
•	 příspěvek	na kroužky	ZŠ	Přerov	nad	Labem	3.000,-	Kč
•	 příspěvek	na Memoriál	Františka	Skuhravého	5.000,-	Kč	
•	 nákup	knížek	na vítání	občánků	1.787,-	Kč
•	 příspěvek	na invalidní	vozík	25.000,-	Kč

V  roce 2015 byly poskytnuty příspěvky v  celkové částce 
83. 236,Kč

Chtěl bych Vás požádat o zaslání vašich námětů na možnou 
podporu dětí, mládeže i celé obce.

Vaše náměty prosím zasílejte na  email: fond@prerovnadla
bem.cz nebo se za mnou zastavte na obecním úřadě, kde jsem 
vám k dispozici každý čtvrtek od 15:30 do 20:00 hodin.

Webové stránky obce, informace  
a SMS zprávy

Převzal jsem IT služby a správu webových stránek obecního 
úřadu. Tím obec uspoří náklady přesahující 50.000, Kč za  rok. 
Webové stránky obce budu nadále zlepšovat a pravidelně aktu
alizovat. 

Podařilo se oživit facebook stránky obecního úřadu a tím pra
videlně informovat občany, kteří mají založený facebook účet. 
Počet příznivců se neustále zvyšuje.

Zprovoznil jsem systém pro zasílání SMS zpráv, kde vás pra
videlně informujeme o  dění v  obci. Pokud jste nedostali SMS 
a máte zájem být do systému zařazeni, zašlete prosím váš tele
fonní kontakt, jméno, adresu trvalého bydliště a souhlas se zařa
zením do  systému na  email: aneta.neuhauselova@prerovnl.cz 
nebo navštivte obecní úřad a  zapište se do  systému u  slečny 
Anety. 

Závěrem bych vás rád požádal o  vaše náměty na  pří
padné vylepšení elektronické prezentace a  zdrojových infor
mací pro občany. Své náměty prosím zasílejte na  email: 
dotazy@prerovnl.cz , případně se za  mnou stavte na  obecním 
úřadě, kde jsem Vám k dispozici každý čtvrtek od 15:30 do 20:00 
hodin.

Děkuji vám za pozornost.
Přeji vám všem krásný podzim a dětem příjemný školní rok. 

Ing. Jan Vosecký
Váš místostarosta 

42. ročník „O pohár babineckých pidiž
díků“ se konal 11. června 2016 a odehrál 
se již tradičně na hřišti U babince.

Letošní účast nebyla tak velká. Zúčast
nilo se 5 mužstev a  hrálo se podle pra
videl malé kopané, systémem každý 
s  každým (2x10 minut). Z  důvodu nižší 
účasti mužstev se vedoucí oddílů dohodli 
na dvoukolovém odehrání turnaje. 

Nejvíce bodů a nejlepší skóre si zajis
tilo mužstvo AFK Sadská. Na  druhém 
místě se umístili hráči Slavoje Vyšehrad 
„U 11“ a na třetí stupeň se postavili hráči 
z TJ Litol. Čtvrté místo obsadilo mužstvo 
Slavoj Vyšehrad „U  10“. Tabulku uzavřeli 
hráči z domácího týmu Přerova n.L.

Na  malých hráčích byla vidět jejich 
chuť bojovat a získat co nejlepší výsledek. 
Na  hřišti se předvedlo množství velmi 

šikovných hráčů a  bylo k  vidění mnoho 
zajímavých fotbalových akcí.

Nejlepším střelcem letošního turnaje 
byl vyhlášen Kohel Samuel z oddílu AFK 
Sadská se 14 nastřílenými brankami. Cel
kově nejlepším hráčem turnaje byl vyhlá
šen Martin Svoboda, rovněž z  oddílu 
AFK Sadská. A nakonec titul nejmladšího 
účastníka si odnesl rovněž fotbalista AFK 
Sadská Filip Šátek. Odměnu pro nejlep
šího brankáře turnaje získal Jaromír Říha 
z oddílu TJ Litol.

Celkové pořadí:
1.  AFK Sadská skóre  38 : 3
2.  Slavoj Vyšehrad „U 11“ skóre  16 : 11
3.  TJ Litol skóre  16 : 8
4.  Slavoj Vyšehrad „U 10“ skóre  11 : 27
5.  TJ. Sokol Přerov n. L. skóre  7 : 40

Vítězům byly předány diplomy 
a poháry. Všem pak tašky plné dobrot. 
Celý den nám přálo nádherné poča
sí a  atmosféra celého turnaje byla 
skvělá. 

Oběd byl zajištěn ve  školní jídelně, 
čímž děkujeme paním kuchařkám. 
Po  celou dobu turnaje byla na  terase 
k dispozici točená malinová limonáda.

Děkujeme všem hráčům, jejich trené
rům, rodičům a všem fanouškům.

Poděkování patří také sponzorům, 
kteří každoročně přispívají na  skvělé 
ceny pro naše mladé fotbalisty. Velký 
dík hlavně vedoucímu tohoto turnaje 
Dušanu Milaniakovi a  domácím pořada
talům za uspořádání a těšíme se na další 
ročník.  za TJ Sokol Přerov nad Labem 

Mirka Kadeřávková

42. ročník turnaje  
„o pohár babineckých pidiždíků“ 

Jardy Bašuse
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S  velkou radostí jsme v  sobotu 
dne 18. června společně ve  skan-
zenu přivítali nové občánky: 

•	Elena	Šandallová,	nar.	24.	6.	2015
•	Kamila	Zvěřinová,	nar.	8.	8.	2015
•	Kristýna	Nováková,	nar.	24.	8.	2015
•	Marek	Hranička,	nar.	13.	10.	2015
•	Laura	Stezková,	nar.		7.	11.	2015
•	Alexandra	Ritterová,	nar.	16.	12.	2015
•	Hana	Suchá,	nar.	5.	5.	2016
•	Mariana	Vodičková,	nar.	20.	5.	2016
•	František	Pošík,	nar.	5.	5.	2016

tak ať se jim u nás dobře žije!

vítání 
občánků

V  sobotu 25. června v  8:00 už bylo 
poměrně teplo a  na  hřiště u  Babince se 
začali scházet organizátoři 1. ročníku 
běhu do prázdnin. Akce, která má podpo
řit rozvoj lesoparku u  Babince se poma
linku rozjížděla do vysokých obrátek. Den 
sliboval 30 °C vedra, ale ani to neodradilo 
děti, rodiče, prarodiče, tetičky a  strýce 
od  toho, aby se přišli pobavit sportem 
konkrétně běháním.

Akce byla rozdělena do čtyř kategorií:
•	50	m,	kde	se	účastnilo	10	dětí	věkové	

kategorie 06let
•	 100	m,	 tohoto	 běhu	 se	 účastnilo	

17 dětí věkové kategorie 68 let
•	 Ve  třetím	 závodě	 měli	 změřit	 síly	

rodiny a  zdolat vzdálenost 1 km, běželo 
14 rodin.

•	 Čtvrtý	 a  to	 hlavní	 závod	 4,5  km,	
kterého se účastnilo 17  běžců, 8 žen 
a 9 mužů.

V  takovém vedru jaké nám připra
vilo sobotní sluníčko se všichni zhos
tili na  výbornou. S  úsměvem, potem 
na celém těle, bojovnou náladou, stano
vili v každém závodě rekord tratě. 

Běh Do PRáZDnin
Snášet vedro nám pomohla voda 

v  podobě Babinecké tůně a  proudnice 
přerovských hasičů, kteří se postarali 
i  o  občerstvení a  k  tomu všemu hrála 
muzika.

Po odběhnutí hlavního závodu čekala 
děti zábavná pěna, do které se nebáli vrh
nout i rodiče. To nasvědčovalo tomu že se 
lidi dobře baví  a i to byl důvod této akce. 
Dobře se bavit. 

Pozdní odpoledne zpestřil zápas 
aktivních hráčů a  legend Přerovského 
fotbalu, kde mladí zvítězili 9:7. Legendy 
se nedaly jen tak lacino a  po  celý zápas 
zdatně dotahovaly. Respekt hoši.

Sobotní den hodnotím velice kladně, 
pozitivně a s radostí sděluji že akce vydě
lala na rozvoj lesoparku 8070 Kč.

Všem organizátorům, účastníkům, 
sponzorům a obci bych chtěl tímto podě
kovat, a  pozvat Vás s  TJ Sokolem Pře
rov  n/L a  Přerovskými Hasiči na  další 
připravovanou akci ,,Přerovský sedmiboj“ 
která se koná 8.  10.  2016 na  fotbalovém 
hřišti u  Babince. Tentokrát se zaměříme 
na  rodinnou spolupráci v  zábavných 

disciplínách. Bližší informace najdete 
na pozvánce v tomto zpravodaji. 

Všem patří dík a velká gratulace.

VýSLeDKy:
Běh 50  m: 3. místo Stezková Rozárka 

r.n.  2011 s  časem 14:1 , 2.místo Bittner 
Matouš r.n. 2010 čas 13:5 , 1. místo Šanda-
llová Klárka r.n.2010 čas 13:3. Gratulujeme. 
Běhu se zúčastnili i  ti opravdu nejmenší 
Vodičková Anička a Skuhravý Fána, oba r.n. 
2014  v čase 21:2 a 21:5.

Běh 100  m: 3. místo Geleta Šimon 
r.n.  2008 v  čase 18:3, 2. místo Martí-
nek Adam r.n. 2008 v  čase 17:2 , 1. místo 
Skuhravá Kristýna r.n. 2007 v čase 15:9. 

Běh 1 km: 3. místo Palas Matěj, Palas 
Libor a  Kučerová Monika v  čase 6:46, 
2. místo Kamilka a Jarka Dospíšilovi v čase 
6:30, 1. místo Adam a  David Martínkovi 
v čase 5:20.

Běh 4,5 km muži: 3. místo Neuhausel 
Aleš v  čase 21:15, 2. místo Martínek David 
v čase 19:12, 1. místo Kolenský Honza v čase 
18:28.

Běh 4,5 km ženy: 3.  místo Geletová 
Eva v čase 28:39, 2. místo Stohrová Marcela 
v  čase 27:13, 1. místo Sosnovská Simona 
v čase 25:30.
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Již 6. ročník Memoriálu Františka Skuhravého se konal 
2. července od 8:00 a zúčastnilo se ho 9 týmu z Přerova a okolí.

I  když se letos nepodařilo obsadit do  turnaje dospělých 
12 mužstev, přesto bylo k vidění spousty kvalitních bojů. Není se 
čemu divit, vždyť se bojovalo o vepřovou kýtu a hodně dospělác
kých tekutin. Hrálo se ve dvou skupinách, ze kterých postoupily 
čtyři týmy do čtvrtfinále, poté vítězové do semifinále a v cca 16:00 
vypuklo finále.  Každý tým si odnesl pohár a taštičku radosti, odmě
něni byli i střelec a brankař turnaje. Nezapomnělo se ani na diváky, 
v čase oběda si diváci mohli vyzkoušet disciplínu „tref svou lah
vinku“, kterou si mohli samozřejmě odnést a někteří si i odnesli.

Výsledky a  pořadí týmu 1. Los Tragedos, 2. FC Rybaři
nov, 3.  Géčka, 4. Futsal Milovice, 5. Přerov, 6. Hasiči, 7. UDG, 
8. Nehvizdy, 9. Uragáno FC. Nově zařazena byla i cena za uznání 
pro Šenkýře Radka, který se obětoval pro fotbal a na rychlo povo
laný týmem Hasičů si vlezl do brány a předváděl výkony hodné 
tohoto uznání.

Děkuji lidem, kteří jsou ochotni se podílet a podporovat tuto 
akci. Podporují VTech Michal Vašát, Karel Doležal Hospůdka 
u Skanzenu, Rodina Kratochvílova, Marek Špitálský, Pavel Mareš, 
Václav Homola, Antonín Strnad, místostarosta obce Jan Vosecký, 
Jiří Beneš.   František Skuhravý

Memoriál F. Skuhravého

 Žáci první až třetí třídy si užili pobytu na  škole v  přírodě 
v  Josefově Dole v  penzionu Mája. Dopoledne jsme se učili 
a  odpoledne podnikali výlety do  blízkého okolí. Zdolali jsme 
výstup na Čertovy kameny a v okolních lesích stavěli domečky 
pro zvířátka. Vyráběli jsme si také kostry ryb a  netopýrů, které 

jsme si pak přivezli domů. 
Svoji obratnost jsme tré
novali na  pěkných ven
kovních hřištích a  bylo 
dost času i  na  výlet vláč
kem do  Smržovky, kde 
jsme ochutnali speciality 
místní cukrárny. Na škole 
v  přírodě jsme si ulovili 
spoustu zážitků a  domů 
se nám moc nechtělo.  

Mgr. Jitka Milaniaková

Vážení rodiče,
reagovali jsme na výsledky dotazníků 

a  přidali jsme nové kroužky a  ponechali 
ty, o které jste si psali. Bohužel, nepoda
řilo se nám zajistit IT odborníka na počí
tačový kroužek. Pokud byste měli zájem 
vést tento kroužek nebo víte o  někom, 
dejte nám prosím vědět. Obracíme se 
tímto i na občany Přerova n. L.

V  úterý kroužky nebudou, aby 
školní družina mohla využít odpoledne 
k vycházkám do přírody.

Kuchařský kroužek bude otevřen až 
po  rekonstrukci suterénu, do  té doby 
bude kroužek Šikula.

Dramatický kroužek nebude pravi
delně, ale jen v době před vystoupením. 
Myslivecký kroužek je v jednání. 

Seznam kroužků i výsledky dotazníků 
jsou zveřejněny na  webu školy v  sekci 
Pro rodiče. Přihlášené děti bude koncem 
září kontaktovat vedoucí kroužku. Záro
veň se dozvíte, které kroužky se naplnily 
a  budou v  týdnu od  3. října 2016 ote
vřeny.

nABíZEnÉ KRoUŽKy vE ŠKolníM RoCE 2016/2017
kroužek vedoucí pro ročníky termín platba

Rébusy Mgr. Y. Hrušková 4.  6. tř. Pondělí sudé;  
12.30 – 13.15 NE

Německý jazyk Mgr. Y. Hrušková 5.  6. tř. Pondělí liché;  
13.30 – 14.15 Učebnice

Míčové hry Mgr. K. Salačová Mladší žáci  
Starší žáci

Čtvrtek; 14.00 – 14.45 
14.50 – 15.35 NE

Pěvecký Mgr. A. Kolenská 1.  2. roč. Pátek; 11.35 – 12.20 NE
Keramika Mgr. J. Milaniaková I. stupeň Středa; 13.00 – 14.00 ANO

Šikovné ruce 
Kuchařský Mgr. E. Müllerová I. stupeň Pondělí; 13.30 – 14.30 NE

Přírodovědný Mgr. V. Karásková 3.  6. tř. Čtvrtek; 13.30 – 14.15 NE
EDUARD – 

hudební kroužek 
s flétnou

A. Kepartová I. stupeň Pondělí 14.00 13 lekcí
910Kč

Čtenářský klub Mgr. J. Milaniaková 
Mgr. V. Tomášková 2.  5. tř. Pátek; 14.00 – 15.00 NE

 KUNG  FU Ing. P. Lorenzová 1. stupeň  Čtvrtek; 12.30 – 13.15 ANO
Cvičení 

s Terkou 
TSK Dynamik

Mgr. L. Koštířová 
T. Exnerová 
T. Mlchová

1. stupeň Čtvrtek; 16.0017.00 ANO

Dramatický Mgr. Salačová 1. stupeň intenzivní příprava 
před vystoupením NE

Turistický Mgr. J. Milaniaková 
Mgr. V. Tomášková I. st. a II. st. Sobota 8 akcí Doprava, 

vstupy

Sportovní F. Skuhravý 
D. Skuhravá

MŠ, mladší 
žáci

Pondělí; středa;  
16.00 – 17.30  ANO

Škola v přírodě – Josefův Důl 
9. - 13. května
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Jsme česká firma se sídlem v Mochově zabývající se návrhem, výrobou a montáží typizovaného i 
zcela atypického nábytku a doplňků bytové architektury s třináctiletou tradicí. Do našeho 
kolektivu přijmeme:  
 
TRUHLÁŘE   
Požadujeme:  

 Odpovídající vzdělání  
 Minimálně 5 let praxe ve výrobě  
 Samostatnost, flexibilita, aktivní přístup v komunikaci se zákazníky   
 Řidičský průkaz skupiny B  

 
TECHNOLOGA VÝROBY  
Požadujeme:  

 SŠ/ VŠ vzdělání technického směru  
 Praxe v oblasti navrhování a výroby nábytku podmínkou  
 Aktivní znalost programů na bázi DAEX, TURBOCAD  
 Samostatnost, flexibilitu, aktivní přístup 
 Řidičský průkaz skupiny B   

 
MONTÁŽNÍKY  
Požadujeme:  

 Odpovídající vzdělání  
 Minimálně 5 let praxe v oblasti výroby a montáže nábytku  
 Logistické uvažování  
 Samostatnost, flexibilitu, aktivní přístup  

 
POMOCNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  
Požadujeme:  

 Pečlivost, flexibilitu  
 Chuť pracovat  
 Truhlářské vzdělání výhodou nikoliv podmínkou – zaškolíme  

 
OBSLUHA NÁŘEZOVÉHO CENTRA  
Požadujeme:  

 Pečlivost, flexibilitu, pracovitost   
 Obsluha vysokozdvižného vozíku výhodou  

 
Nabízíme:  

 Zajímavou, kreativní práci v mladém kolektivu  
 Výborné platové podmínky  
 Firemní akce  
 Truhlář – práce v dílně vybavené špičkovými stroji  
 Technolog – počítač, telefon, auto  
 Montážník – možnost práce na HPP i na IČO, auto, nářadí k dispozici  

 
 
V případě zájmu, prosím, zašlete svůj životopis na jstraka@vestavstyl.cz nebo nás kontaktujte 
telefonicky:  608 059 592 
Bližší informace: www.vestavstyl.cz  

Sestav si rodinný tým a přijď pokořit netradiční  sportovní dis
ciplíny .

V neděli 16. října se od 13:00 uskuteční na fotbalovém hřišti 
Přerovský sedmiboj. Akce je určena pro všechny, kteří se chtějí 
pobavit a  zasportovat. Soutěžit se bude v  rodinných týmech, 
dospělý – dítě. V  průběhu odpoledne bude zajištěno občerst
vení pro soutěžící i přihlížející. Akci pořádá: TJ Sokol Přerov nad 
Labem, Sportovní kroužek F. Skuhravý, SDH Přerov nad Labem 

O prázdninách 1. srpna v 8:30 ráno, se 
na školním dvoře sešli holky a kluci, aby 
prožili týden se sportem a zábavou v režii 
sportovního kroužku.

Záměrem organizátorů bylo přiblížit 
dětem základy míčových sportů a atletic
kých disciplín. 

Náš každodenní program začínal 
v  9:00 a  končil v  16:30, měl končit, ale 
všichni jsme si to moc užívali a  vždy si 
to o  nějakou desetiminutovku protáhli.  
Každý den jsme se scházeli na  školním 
hřišti, odkud jsme vyráželi do okolí. Třeba 
do  areálu fotbalového hřiště u  Babince, 
kde se děti naučily základy některých 
atletických disciplín, jako je třeba pře
kážkový běh, gymnastika, štafeta, 

Prázdninový sportovní kroužek
sprint a  obratnostní prvky. Vše zábav
nou a herní formou. Měli jsme i olympij
ské okénko a  musím uznale říct, že děti 
mají přehled, nejen o  nedávno probíha
jící letní olympiádě v Brazílii. Dalším pro
storem nám byla Hůra, kde jsme si mohli 
vyzkoušet roli hledače pokladů, a  jak se 
cítí horolezec při stoupání na Mount Eve
rest, který nahradila místní skála. I  přes 
dlouhou a náročnou trasu děti neztrácely 
chuť dalšího poznávání a kroky si zpříjem
nily písní „Horolezci, horolezkyně, horo
lezčata“. Ve  středu jsme podnikli cestu 
za  hranice Přerovské vísky do  Milovic
kého Mirakula, ve kterém jsme snad pro
lezli každý tunel, prozkoumali každý kout 
parku a  vyšplhali na  každou prolézačku, 

při které jsme zúročili 
naše základy horole
zectví. Při odpočinku 
a  doplnění energie 
jsme využili diva
delní představení 
a  na  zpáteční cestě 
jsme si dali zaslouže
nou siestu v  podobě 
zmrzliny. Následu
jící den k  rozvoji 
pohybu, konkrétně 
míčových sportů 

nám posloužila zámecká zahrada. Sna
žili jsme se dětem přiblížit konkrétně 
fotbal, volejbal a  florbal. Zase musím 
pochválit všechny holky a  kluky, jak se 
těchto míčových sportů zhostili v  tako
vém vedru, jaké připravil čtvrteční den. 
Poslední den jsme využili hřiště a  lesa 
u  Babinecké tůně a  podnikli vodnickou 
stezku, na které jsme se seznámili s vílou 
Vrbinkou, Zvonečkovou vílou, Hejka
lem obecným a  vodníkem Salvádorem,  
o kterých jsme si každý den po obědě při 
odpočinku četli a  museli se přesvědčit, 
že jsou strážci přírody. Prázdninový spor
tovní kroužek jsme zakončili ve  Školní 
tělocvičně se základy gymnastiky a výro
bou našeho maskota, kterým nám bude 
i do budoucna  chobotnice.

 Po dobu celého týdne děti měly zajiš
těno organizátory jídlo i pití a celodenní 
program. S  sebou si děti odnesly nejen 
krásné zážitky a  vzpomínky, ale také 
tričko, sportovní batůžek a  rodinnou 
vstupenku do Botanicusu v Ostré.

Závěrem dovolte poděkování panu 
Veselému Potraviny Veselý a  jeho týmu 
dam, Karlu Doležalovi Hostinec u  Skan
zenu, Přerovské obci, Sokolu Přerov n/L, 
Základní škole a Botanicusu Ostrá za pod
poru této akce.  František Skuhravý

PŘERovSKÝ SEDMiBoJ

halloweenský lampionový průvod 
datum: 5. 11. 2016

start: Na Zámecké zahradě po setmění cca v 17 hod.
trasa: Bude upřesněna dle počasí.

Nakonec program pro děti a něco na zahřátí.
 

pořádají:
Maminky dětem

Comor Teror Sound System
SDH Přerov nad Labem

 
Následuje 

halloweenská zábava 
 

v Restauraci u Skanzenu
začátek: až to děti přestane bavit

k tanci a poslechu hrají:
Comor Teror Sound System a hosté
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výuce přírodovědných předmětů 
věnujeme v  naší škole velkou pozor-
nost. Jako doklad slouží přehled sou-
těží, kterých se žáci v průběhu tohoto 
školního roku zúčastnili.

Od září 2015 do června 2016 jsme byli 
zapojeni do  projektu Věda má budouc
nost, který byl pod záštitou Ministerstva 
školství a  ŠKODA AUTO Mladá Bole
slav vedený AISIS Kladno. Ročník tohoto 
grantu končil soutěží školních projektů, 
které jsme se zúčastnili vítězným projek
tem POHLED DO BUDOUCNA / matema
tické výpočty, matematická gramotnost 
a volba povolání/, na němž pracovali žáci 
8. ročníku v  hodinách matematiky. Jako 
odměnu jsme dostali pro všechny žáky 
této třídy přístup na procvičovací portál 
z několika vyučovacích předmětů. Každý 
se bude moci v  příštím školním roce 
sám doma připravovat na  svém počí
tači na vyučování a  látku si procvičovat. 
Zvláště v  deváté třídě je tato možnost 
velmi vítána.  

Ve školním roce 2015 – 2016 má naše 
škola v  mezinárodním Poháru vědy 
zastoupení opět ve  dvou kategoriích: 
první stupeň 1 tým a druhý stupeň 2 týmy. 
Letos soutěží celkem 375 týmů z 10 států. 
Stejně jako loni týmy plní od  ledna 
do dubna vždy celý měsíc soubor úkolů 
složených z kreativity, teorie a výzkumu, 
pozorování a výroby pomůcky a pokusů 
s  ní. Úkoly jsou značně náročné na  čas 
i na spolupráci v týmu. Vše mají soutěžící 
popsat a vytvořit fotodokumentaci. Vždy 
k  poslednímu dni v  měsíci odesíláme 
řešení, které musí splňovat přísná krité
ria, jinak je práce vyřazena z hodnocení. 
Maximální možný počet za celou soutěž 
je 400 bodů. Tým prvního stupně Polab
ští Přerováci s  371body se z  93 soutěží
cích skupin umístil na pěkném 22. místě; 

z  druhého stupně byla Přerovská čtyřka 
373body na  38. z  210 týmů a  náš nej
úspěšnější tým Přerovandy s  392body 
obsadily nádherné 8. místo / první nepo
stupové do  finále. Za  našimi děvčaty 
zůstaly i týmy z gymnázií. I letošní ročník 
Poháru vědy byl pro nás úspěšný. 

Nejaktivnější soutěžící Poháru vědy 
pokračovali ve fyzikálním bádání na Ma
tematicko fyzikální fakultě v Praze, kde 
se 9.  června účastnili Pražského vědo
hraní. Musíme poděkovat za  podporu 
zastupitelům, protože z fondu místosta
rosty byly hrazeny náklady této akce 
žákyni Justýnce Zagorové, Anetě Ho
daničové, Báře a Tereze Markovým a Te
reze Mlchové. Bádání si v Praze opravdu 
užily. 

V  únoru se zúčastnilo čtyřčlenné 
družstvo žáků a  žákyň osmého roč
níku školy z  Přerova nad Labem ve  slo
žení: Aneta Hodaničová, Tereza Mlchová, 
František Píša a  Jiří Slovák mezinárodní 
matematické soutěže MATEMATICKÝ 
EXPRES 2016. Družstvo muselo za  90 
minut vyřešit online po  internetovém 
připojení na  slovenské organizátory 45 
úloh, které nebyly vůbec jednoduché. 
Naše družstvo se v kategorii osmých roč
níků  ze 63 týmů umístilo na krásném 38 
místě. Vzhledem k tomu, že se takového 
soutěže zúčastnili poprvé a  mezi týmy 
byla většina družstev z nižších gymnázií, 
naši soutěžící bojovali statečně a dosáhli 
vynikajícího výsledku. Nezbývá, než 
jim upřímně pogratulovat a  poděkovat 
za velmi pěkný výsledek. 

Dne 26. 4. 2016 jsme pro druhý stupeň 
organizovali v  rámci přírodovědného 
semináře fyzikální soutěž ARCHIMEDI
ÁDA. V  šestém ročníku si nejlépe vedl 
Pavel Brož, druhý byl Jakub Horák, třetí 
Viktor Šebek; na stupni vítězů v osmém 

PŘíRoDověDnÉ PŘEDMěty 
nA ZáKlADní ŠKolE

ročníku stanul Miroslav Šebek a v těsném 
závěsu za ním byl Jiří Slovák  s Františkem 
Píšou. Všichni řešili početní, praktické 
i  logické úlohy a  mnohé jim daly pěkně 
zabrat. 

V  květnu proběhla ve  škole Přírodo
vědná soutěž v  poznávání přírodnin. 
Všichni měli určit každý z  38 exponátů, 
mezi kterými byly byliny, listy keřů 
a  stromů – vše, kolem čeho děti chodí 
po Přerově nebo na školní zahradě. Nej
úspěšnější byla Tereza Mlchová, o druhé 
místo se dělila Simona Zenkertová 
a Dominik Klas, třetí byla Kateřina Šebes
tová s Miroslavem Šebkem. 

Jaro bylo na  škole ve  znamení 
výtvarné soutěže NAMALUJ OBOJŽIVEL
NÍKA NEBO PLAZA ROKU. Naši žáci v kon
kurenci 517 účastníků obdrželi 4 čestná 
uznání – Anička třísková, Matěj Tomá
šek, František Píša a  Petr Veselý. Každý 
dostal diplom a  tašku plnou pozorností 
od  organizátorů na  slavnostním předá
vání v Muzeu Českého ráje v Jičíně.   

Školní rok zakončila přírodovědná 
soutěž pro žáky 4. a  5. ročníku CHYT
RULIŠ. Děti řešily logické úlohy, úkoly 
z  praxe, využívaly své poznatky z  příro
dovědy i vlastního života a z přečtených 
knížek. Souhrnné výsledky obou tříd byly 
téměř stejné. Musíme čtvrťákům pogra
tulovat, jak byli šikovní. Nejvíce bodů zís
kala Viktorie Šestáková, Leoš Rozlivek 
a Filip Mohaupt. 

V  příštím školním roce by se nám 
práce v  přírodovědné pracovně měla 
dařit ještě o  poznání lépe, protože 
máme od června ve třídě krásnou novou 
demonstrační katedru a konečně jsme se 
dočkali nového dvojdřezu. Budeme moci 
provádět pokusy s  vodou, které budou 
sedmáci v hodinách fyziky potřebovat.

Mgr. Vlasta Karásková
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Držím v ruce reklamní leták. Je z papíru 
a  já přemýšlím, co s ním bude dál. Já ho 
odložím do  krabice, kam dávám sběr. 
Zjistím, že z jednoho smrku se vyrobí asi 
80 tisíc archů kancelářského papíru A4 
a asi 6 800 výtisků deníků ve formátu A3 
o  32 stranách. Průměrný člověk za  svůj 
život spotřebuje zhruba takové množ
ství papíru, na  jehož výrobu bylo nutné 
pokácet asi půl hektaru lesa. Z toho jasně 
vidíme, jak je důležité papír třídit, recy
klovat a  využít jej jako druhotnou suro
vinu. 

Konec školního roku byl úspěšný 
a  na  akce bohatý, z  některých akcí zve
řejňujeme i  fotografie. Naposledy jsme 
informovali o  každoroční Noci s  Ander
senem, která proběhla na  začátku dub
na. V dubnu některé třídy v rámci kultury 
navštívily divadlo v Praze, 2. stupeň zdo
konaloval plavecké styly v bazénu v Čelá
kovicích a realizovali jsme projektový den 
– Den Země, kdy 1.  stupeň absolvoval 
besedu o záchraně mláďat v  rámci envi
ronmentální výchovy. V květnu jsme na
vázali na výuku o zvířatech další besedou 
s místními myslivci (p. Dvořák, p.Kadeřá
vek, p.Nováček), exkurzemi v  Milovicích 
a  na  přerovské Hůře z  projektu Studijní 
zahrada pro žáky 2. stupně. Jsme si vědo
mi toho, že výuka pomocí exkurzí a  be
sed je cennější než výklad vyučujícího. 
Květen byl ve znamení hudby. Uspořáda
li jsme koncert žáků naší školy s názvem 
Přerovské jaro. 

Květnová škola v  přírodě v  Josefově 
Dole se i přes objevivší se pupínky u ně
kterých dětí vydařila. Konec května patřil 
oslavám výročí narození 700 let Karla IV. 
formou divadelního představení. Červen 
byl akcemi přímo nabitý. Začal projekto
vým týdnem ke Dni udržitelného rozvoje 
s názvem Rok luštěnin. V dopravní výcho
vě se testem i praktickou jízdou prověřili 
žáci a žákyně ze 4. třídy a obdrželi průkaz 
cyklisty. Přírodovědný kroužek se účast

SBíREJtE S náMi
Výroba recyklovaného papíru má 

kromě úspory samotného dřeva i výrazně 
nižší nároky na  další zdroje. Spotřeba 
energie je poloviční, spotřeba vody je 
5x nižší, produkce odpadních vod je až 
15x nižší, přičemž kvalita recyklovaného 
papíru je srovnatelná s  kvalitou papíru 
vyrobeného z dřevní hmoty.

Jak jsme na tom my v základní škole? 
Já bych řekla, že dobře. Více než 10 let se 
škola stará o sběr starého papíru a karto
nu. Už by to byl pořádný les, který jsme 
sběrem starého papíru zachránili. Něko

likrát se změnil 
odběratel papíru, 
ale co zůstalo stej
né, je jeho třídění. 
Ve  škole papír tří
díme, kartony dá
váme zvlášť pod 
kůlnu, ostatní pa
pír  noviny, časo
pisy a  jiné čisté, 
nezamaštěné ne
bo jinak špinavé 
papíry  dáváme 
do  modrých ná

dob, které jsou umístěny naproti vcho
du do  školy. Jsme vděčni všem, kteří 
starý papír třídí a  svázaný a  podepsaný 
ho odevzdávají pod přístřešek u  kůlny. 
Sběr na  naší škole se zapisuje a  vyhod
nocuje na konci školního roku. Každý žák 
dostane odměnu podle množství přine
seného papíru. Nejlepší sběrači dostáva
jí od obecního úřadu poukazy v hodnotě 
200, 300, 400 a 500 Kč na nákup libovol
ného zboží v obchodě Papír a hračky v Ly
sé nad Labem.

Několik let se škola zaměřuje na  sběr 
vypotřebovaného oleje z  kuchyně. Celý 
rok se sbírá sušená pomerančová kůra 
a PET víčka. V minulém školním roce jsme 
si přibrali sběr vybitých baterií, drobných 
elektrospotřebičů a  vypotřebovaných 
tonerů do tiskáren.

Proč to všechno děláme? Pro dobrý 
pocit, že děláme něco užitečného a taky 
proto, že za  sběry dostáváme peníze 
a  můžeme si pořídit různé předměty 
na výzdobu a dekoraci školy a tříd a také 
pro pilné sběrače na  odměny. Všem 
za sběr děkuji a přidejte se.

Mgr. eva Müllerová Vyhodnocení sběru

Úspěšně jsme ukončili školní rok 2015/2016
nil prestižní soutěže Pražské vědohraní. 
Další třídy i děti ze školky navštívily diva
dlo v Praze. Loučili jsme se s předškoláky, 
pasovali jsme prvňáčky na čtenáře a rytí
ře písma ve  skanzenu a  škola uspořáda
la závěrečnou školní akademii. Stihli jsme 
si celorepublikově 
zasportovat v  běhu, 
prověřit své znalosti 
a  dovednosti ochra
ny člověka v  mimo
řádných situacích 
včetně evakuace 
školy. Poslední den 
v  červnu jsme v  tě
locvičně vyhodno
tili všechny úspěšné 
žáky v  různých kate
goriích, např. sběra
če papíru a  dalších 
surovin, účastníky olympiády Čj, druž
stva z Poháru vědy, účastníky výtvarných 
a sportovních soutěží. 30. června jsme vy
dali vysvědčení a rozběhli jsme se na za
sloužené prázdniny. Tento rok byl úspěšný 
nejen na akce pro žáky, ale též na projek
ty. Uzavřeli jsme projekt Čtenářské dílny, 
Tvoříme a spolupracujeme a stále probí
há projekt Studijní zahrada. Více se o na
šich aktivitách dočtete na  webových 
stránkách školy www.skolaprerovnl.cz ne
bo ve výroční zprávě, která se přes prázd
niny připravuje a  v  říjnu bude veřejně 

k  dispozici všem přerovským občanům 
ve škole i na obci.

Připravujeme nový školní rok, sbor je 
i  nadále 100% kvalifikovaný, vzhledem 
k  tomu, že jsme neměli 9.  třídu, tak po
čet žáků vzroste ze 100 na 120 žáků. Přes 

prázdniny jsme vymalovali školu i školku, 
přestěhovali jsme počítačovou učebnu 
z 1. patra, kde nám i přes zastínění ne ustále 
svítilo do monitorů sluníčko a umístili jsme 
ji do stinné učebny do 2. patra. Zřizovatel 
nám opravil schody u  tělocvičny. Bohu
žel, projekt rekonstrukce dílen a kuchyňky, 
včetně hydroizolace a zabezpečení budo
vy se nestihl připravit do  prázdnin a  za
počne až v září. Přesto přeji všem žákům, 
rodičům a zaměstnancům klidný a úspěš
ný nový školní rok 2016/2017.  

Mgr. yveta Hrušková
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Slavnost byla doprovázena bohatým doprovodný progra
mem – zábavné hry pro děti i  dospělé, ukázky řemesel s  pro
dejem výrobků, ukázka historických střelných zbraní, různá 
vystoupení a setkání s významnými osobnostmi našeho kraje.

Již tradičně nás na zámku přivítal Ludvík Salvátor Toskánský, 
autor více než 50 vědeckých knih, zakladatel přerovského etno
grafického muzea, dnešního skanzenu.

Ve 14 hodin proběhl dožínkový průvod ze skanzenu do zámku.
Dožínkovou slavností nás provázely soubory Dykyta, Šáte

ček, ASIHLASY sbor Dany Houdkové, cimbálová muzika Kyčera 
a další. Dále nám zazpívala Anna Hamannová a děti ze ZŠ Přerov 
nad Labem vystoupily s divadelním představením.

Historie zdejšího panství byla prezentována návštěvníkům 
v  průběhu celé slavnosti v  Rytířském sále paní Alenou Bako
šovou. Doplňkovým programem byla jízda na  koních a  poní
cích, aktivity s  Poutníky Štěstěny a  jejich vystoupení, keramika 
a mnohé další.

Letošní šestý ročník dožínek byl rekordní co do počtu návštěv
níků. V sobotu jsme jich přivítali více než 1200. 

DoŽínKy 2016

Soubor DYKYTA

Valašský folklórní spolek KRUŠPÁNEK

ASIHLASY sbor Dany Houdkové Soubor ŠÁTEČEK

Návštěvnost v minulých letech: 
2015 (577), 2014 (650), 2013 (557), 2012 (549), 2011 (859)
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem účinkujícím 

a dobrovolníkům, kteří pomáhali v zajištění letošních dožínek. 
Děkujeme Vám, že jste s námi prožili tento báječný den.
Těšíme se opět za rok

Letošní dožínky se uskutečnily v překrásný sluneční den v sobotu 24. září v prostorech 
a okolí zámku a ve skanzenu v Přerově nad Labem. 


