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Informace občanům
Smlouva o dodávce pitné vody – jen pro občany obce Přemyslovice
Obec Přemyslovice a Vodovod Pomoraví – svazek obcí, uzavřely dohodu o vypořádání podílového
spoluvlastnictví, čímž se naše obec stala vlastníkem rozvodné vodovodní sítě v Přemyslovicích.
V letošním roce firma INSTA CZ s.r.o., Prostějov, vypověděla smlouvu o provozování vodovodu
v Přemyslovicích. V této souvislosti se naše obec stala od 1. června 2017 současně i provozovatelem
rozvodné vodovodní sítě v Přemyslovicích.
Na dodávce a kvalitě vody se nic nemění, voda je nakupována ze stejného zdroje jako doposud.
Vzhledem ke změně provozovatele bude naše obec v následujícím období uzavírat s odběrateli vody
nové smlouvy o dodávce pitné vody, kterou se narovnají vztahy mezi provozovatelem a odběrateli, a
bude vycházet ze současných platných právních předpisů.
Cena vody pro letošní rok se nemění a bude ve výši 38,62 Kč/m3 včetně DPH stejná, jako při poslední
fakturaci k 31. 5. 2017 firmou INSTA CZ s.r.o., Prostějov.
Voda bude fakturována v půlročních cyklech, a to k 31. 10. a k 30. 4. příslušného roku.
Odběratelé mohou prozatím platit zálohy v hotovosti na obecním úřadě v úřední hodiny.
Po uzavření smlouvy jim bude přidělen variabilní symbol a mohou provádět platby na účet obce uvedený
ve smlouvě. Předpokládá se, že nové smlouvy budou uzavírány od druhé poloviny července.
Poruchová linka pro vodovod je: 777 899 502 nebo 778 544 162.
Informace z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Přemyslovice ze dne 7. 6. 2017
Zastupitelstvo obce Přemyslovice projednalo a schválilo:
 Ing. Oldřich Pajchl - člen zastupitelstva obce - složil zákonem předepsaný slib (§ 69 odst. 2 a odst.
3 zákona o obcích).
 Smlouvu o poskytnutí přijetí neinvestičního příspěvku ve výši 40 000,- Kč od Olomouckého kraje
pro SDH Přemyslovice a spolufinancování obce Přemyslovice ve výši nejméně 40 000,- Kč pro
SDH Přemyslovice na vybavení jednotky SDH Přemyslovice.
 Smlouvu o poskytnutí přijetí neinvestičního příspěvku ve výši 50 000,- Kč z programu Obnova
staveb drobné architektury místního významu od Olomouckého kraje na opravu kapličky ve
Štarnově.
 Udělení výjimky z průměrného počtu žáků v úplné organizované škole pro školní rok 2017 -2018
pro ZŠ Přemyslovice a úhradu nadnormativních výdajů na mzdové prostředky a odvody.
 Odkup pozemků v k.ú. Štarnov u Přemyslovic za účelem rekonstrukce chodníků na Štarnově.
 Pořízení kalové koncovky pro odstředění kalů pro ČOV Přemyslovice. Předpokládané náklady činí
2 000 000,- Kč.

www.obecpremyslovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice
ZŠ a MŠ Přemyslovice
Červen přináší každoročně nejen hodnocení uplynulého školního roku, ale také přípravu na další období.
Vzdělávání našich žáků můžeme hodnotit pozitivně, přestože se v letošním roce neuskutečnila žádná
inspekční kontrola. Vnějším ukazatelem by mohly být výsledky celostátního testování žáků 9. ročníků,
kde se trvale pohybujeme na průměrné úrovni. Výsledky některých jednotlivců tento průměr vysoce
překračují (M. Zemanová – matematika: 82%, český jazyk: 75%, R. Balog – český jazyk: 73%). Všech šest
žáků deváté třídy nastoupí po prázdninách na střední školy, čtyři absolvovali poprvé celostátní přijímací
zkoušky a byli přijati na maturitní obory, tři dokonce na odbornou i laickou veřejností uznávané
průmyslové školy v Olomouci. Chtěla bych i touto cestou žákům devátého ročníku popřát hodně
úspěchů v dalším studiu.
Jen krátce bych chtěla zareagovat na tvrzení veřejnosti, že „Českem obchází strašidlo inkluze“. První rok
tzv. společného vzdělávání ukázal, že obavy jsou liché a vlastně se ve vzdělávání nezměnilo nic
podstatného. Školy, tedy i ta naše, vzdělává žáky ze svých spádových oblastí, jak nejlépe umí. Snaží se
poskytnout všem žákům co nejkvalitnější základní vzdělání a žádná legislativní úprava na tom většinou
nic nezmění. Bohužel vždy naroste administrativní zátěž.
Z řady společenských, kulturních a sportovních akcí bych chtěla zmínit nejen ty tradičně zdařilé (např.
Den otevřených dveří, Den Země nebo Naše škola má talent). V letošním roce jsme zorganizovali také
velmi úspěšné výlety, kdy žáci prvního stupně navštívili Bouzov a Pevnost poznání v Olomouci a žáci
druhého stupně si mohli prohlédnout Pražský hrad, Karlův most a Valdštejnskou zahradu. Zvláště cenné
bylo to, že mnozí z nich navštívili naše hlavní město vůbec poprvé.
A co nás čeká v roce příštím? Především budeme naše žáky co nejlépe vzdělávat, což je ostatně náš
hlavní úkol a také cíl projektu, do kterého jsme zapojeni. V rámci tohoto programu se nám podařilo
získat více než 700 000,- Kč (z toho 400 000,- pro základní školu a 300 000,- pro obě mateřské školy).
Projekt je plně financován z evropských fondů a spoluúčast školy, resp. zřizovatele, je tedy nulová.
Závěrem bych chtěla poděkovat svým spolupracovníkům za zodpovědné plnění úkolů, členům
zastupitelstva a pracovníkům obecního úřadu za vstřícnost a tvůrčí spolupráci, dětem a žákům popřát
pěkné prázdniny a všem občanům Přemyslovic krásné léto.
Děti z mateřských škol se v těchto dnech loučí se školkou, některé jen na prázdniny, jiné půjdou k nám
do první třídy. Moc se už na vás, milé děti, těšíme.
Eva Šigutová

Volnočasové aktivity
Osvětová beseda a Obec Přemyslovice
Pálení čarodějnic
V pátek 28. dubna se konalo v hasičské zbrojnici
v Přemyslovicích symbolické „Pálení čarodějnic“. V
16.30 hod. se sešlo mnoho čarodějů a čarodějnic,
v sále je přivítala hudební agentura Melody, která
dětské čarodějnice s čaroději provázela celým
zábavným odpolednem. V polovině programu si
děti pochutnaly na pečeném špekáčku a poté
znovu pokračovaly v soutěžích, ke konci zábavy
bylo uděleno několik krásných cen.
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Den matek
V sobotu 13. května se konal taktéž v sále hasičské zbrojnice Den matek. Pro maminky, babičky a další
návštěvníky této akce byl připraven slavnostní program, ve kterém vystoupily děti z mateřské školy
Štarnov a Přemyslovice a žáci ZUŠ Přemyslovice. Poté vystoupila umělecká agentura Aleny Bastlové
s komponovaným pořadem „Když dva se rádi mají …“ , kde posluchače provedla světem operety.
Traktoriáda
První sobotu v červnu u nás proběhl první ročník
Traktoriády. Mimo krásného letního počasí nás mile
překvapila velká účast diváků a hlavně soutěžících
traktoristů. Mezi zúčastněnými byli pánové nejen
z Přemyslovic, ale i z obce Pěnčín, Laškovský
Dvorek, Ptení, Stražisko – Růžov, Hluchov, Labutice,
Ohrozim a Mohelnice.
K vidění byly stroje tovární i vlastní výroby.
Největší dík patří všem soutěžícím traktoristům za
předvedení jejich strojů a dovedností a zároveň i za
čas, který této akci věnovali.
Je nutné také poděkovat divákům, kteří svým
ukázněným chováním nenarušovali průběh soutěže, a to jak v okolí samotné soutěžní trati, tak mezi
vystavovanými stroji.
Další dík patří všem sponzorům za veškerou výpomoc a za věcné dary a doufáme, že nám budou
nápomocní i napříště a všem obětavcům (pořadatelům), kteří podpořili tuto nejprve „moji“ akci a která
se díky nim stala „naší“ akcí. Děkuji za jejich ochotu, čas a píli, kterou věnovali přípravě akce.

Zvláštní poděkování patří Zuzce Bačové, Petru Bílému a OÚ Přemyslovice, ale i všem nejmenovaným,
kteří mi pomáhali tuto akci pořádat.
Doufám, že i přes drobné nedostatky se Vám Traktoriáda líbila.  Pokud se zadaří, další akci naleznete
na webové stránce obce Přemyslovice – „KULTURA“.
Tabulka vítězů prvního ročníku Traktoriády:
DOMÁCÍ VÝROBA
1. Jiří Vašek - Labutice
2. Tomáš Bílý - Přemyslovice
3. František Müller Přemyslovice

ZETORY
Oldřich Dospiva –
Hluchov
Miroslav Kuba Přemyslovice
Oldřich Hejda Přemyslovice

OSTATNÍ SERIOVÉ
Josef Grulich Přemyslovice
Antonín Spurný –
Pěnčín
Martin Novotný Přemyslovice
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TK
Libor Kopečný Pěnčín

Tabulka všech startujících:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Jméno a příjmení
Jiří Vašek
Tomáš Bílý
Oldřich Dospiva
Pavel Močár
František Müller
Oldřich Hejda
Petr Fajt
Zdeněk Brijar
Ladislav Kučera
Lubomír Roubal
Roman Machar
Miroslav Kopečný
Petr Kvapil
Karel Brijar
Ladislav Krejčí
Lubomír Démal st.
Zdeněk Kopečný
Aleš Pavliňák
Milan Roubal
Miroslav Kuba
Pavel Smékal
Martin Žák
Jakub Trochta
Lubomír Démal ml.
Josef Grulich
Antonín Spurný
Libor Kopečný
Jiří Holubář
Martin Novotný
Karel Kolář ml.
Karel Kolář st.
Josef Kopečný

Typ stroje
Dom.výroba
Dom.výroba
Zetor
Zetor
Dom.výroba
Zetor
Zetor
Zetor
Dom.výroba
Zetor
Dom.výroba
Dom.výroba
Dom,výroba
Zetor
Zetor
Zetor
Zetor
Dom.výroba
Zetor
Zetor
Zetor
Zetor
Zetor
Zetor
Ostatní
Ostatní
TK
Zetor
Ostatní
Ostatní
Ostatní
ostatní

Obec
Labutice
Přemyslovice
Hluchov
Přemyslovice
Přemyslovice
Přemyslovice
Mohelnice
Přemyslovice
Přemyslovice
Laškovský Dvorek
Přemyslovice
Přemyslovice
Přemyslovice
Přemyslovice
Růžov
Ohrozim
Přemyslovice
Přemyslovice
Laškovský Dvorek
Přemyslovice
Přemyslovice
Mohelnice
Ptení
Ohrozim
Přemyslovice
Pěnčín
Pěnčín
Přemyslovice
Přemyslovice
Přemyslovice
Přemyslovice
Pěnčín

Čas projetí trasy
2:56:05
3:37:11
3:46:99
3:47:40
3:54:01
3:55:58
4:07:91
4:10:00
4:11:22
4:12:22
4:13:16
4:19:22
4:26:28
4:26:69
4:33:38
5:03:04
5:12:15
5:13:51
5:15:76
5:15:90
5:22:11
5:28:84
5:37:03
6:02:36
6:25:00
6:28:00
6:34:76
7:27:02
7:46:00
8:12:00
9:40:00
12:42:00

Krásné léto Vám přeje Jana Brijarová
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Časopis „ Moravský senior“
– možný zprostředkovatelský odběr přes Obecní úřad Přemyslovice. Zájemci se mohou hlásit u úředníků
Obecního úřadu.
TJ SOKOL Přemyslovice - Oddíl kuželek
Úspěch družstva dorostu
Naše dorostenecké družstvo „A“ postoupilo do finálového turnaje „Severomoravské regionální soutěže
mládeže“ v Olomouci v pátek 14. dubna, kde bojovalo o nejvyšší stupně s družstvem Zábřehu a dvěma
družstvy Horního Benešova.
Naši hráči si opravdu nechali „to nejlepší nakonec“ a předvedli opravdu perfektní výkony.
Jako první za naše družstvo nastoupil Michal Oščádal a hned na úvod turnaje nastavil vysokou laťku
excelentním výkonem 446 poražených kuželek. Vylepšil si tak svůj osobní rekord a hlavně nechal
všechny soupeře daleko za sebou.
Jako druhý nastoupil na desku Tomáš Otáhal. Již během první poloviny druhého náhozu bylo jasné, že o
nejvyšší metu budou bojovat Přemyslovice a Horní Benešov „A“. Tomáš družstvo podržel a opravdu
překvapil klidným výkonem 431 kuželek. Nenechal se vykolejit tím, že jeho soupeř nahrál 464 kuželek.
Taktéž si polepšil svůj osobní rekord.
Jako třetí nastoupil Marek Kankovský. I když jsme měli rezervu 16 kuželek, bylo jasné, že v posledním
náhozu půjde zejména o „hru nervů“. A bylo tomu tak, závěr byl opravdu dramatický. S velkou podporou
spoluhráčů a fanoušků z hlediště Marek nechal soupeři pouhý jeden kolek a výkonem 413 kuželek zajistil
družstvu Přemyslovic vítězství v letošním ročníku soutěže.
Výsledky finálového turnaje:
1. TJ Sokol Přemyslovice
1290 (M.Oščádal 446, T.Otáhal 431, M.Kankovský 413)
2. TJ Horní Benešov „A“
1275 (B.Bártková 397, D.Kaluža 464, J.Fadrný 414)
3. KK Zábřeh
1205 (T.Ondráček 377, V.Langerová 412, M.Vološčuk 416)
4. TJ Horní Benešov „B“
1094 (V.Žižková 400, D.Duškevič 339, V.Brázdová 355)
M. Smékal
TJ SOKOL Přemyslovice - Oddíl všestrannosti
Dne 28. února se konaly závody v plavání. Z celkového počtu 99 závodníků naši jednotu reprezentovalo
16 plavců. Na prvním místě se ve své kategorii umístila Hajkrová Anna, na druhém místě Jurníčková
Nikola a třetí místa obsadili Pajchlová Veronika a Vykydal Štěpán.
Dalšími závody byla gymnastika a šplh dne 8. dubna. Ve šplhu se na prvním místě umístili Klemsa Tomáš
a Jurníčková Nikola, na druhém místě Vévodová Sofie, Hajkr František, Jánoško Ivo, Hejda Martin,
Klemsová Klára a třetí místa obsadili Pořízka Marek, Krčová Veronika, Hejda Pavel a Mižigar Ivo.
V gymnastické části se nejvíce dařilo těmto závodníkům:
1. místo – Klemsa Tomáš, Hejda Martin a Jurníčková Nikola
2. místo – Hajkr František, Růžička Martin
3. místo – Jánoško Ivo, Hejda Pavel a Pořízka Marek
Na závěr závodů všestrannosti proběhla atletická část. Při vysoké účasti 142 účastníků se zúčastnilo 22
z Přemyslovic. První místo ve své kategorii obsadil Jánoško Ivo a druhé místo Hejda Martin.
Po sečtení všech bodů se přeborníky župy Prostějovské stali tito závodníci:
1. místo – Jurníčková Nikola, Hajkr František a Jánoško Ivo
2. místo – Pořízka Marek, Hejda Pavel a Hejda Martin
3. místo – Pajchlová Veronika a Růžička Martin
V posledním květnovém víkendu pořádala naše župa Přebory ČOS ve sportovní všestrannosti. Naši
jednotu zastupovali Hajkr František, Pořízka Marek a Jánoško Ivo. V celorepublikové konkurenci se
dokázal v atletice probojovat Jánoško Ivo na krásné 4. místo!
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Dne 22. dubna se do naší jednoty sjelo 106 závodníků z 8 tělocvičných jednot na Zálesácký závod
zdatnosti. Vítězná hlídka byla ve složení Vykydal Štěpán, Doseděl Jakub, Hejda Pavel a Zapletalová
Veronika. V Olomouci na celorepublikových závodech nás reprezentovali: Vykydal Štěpán, Zapletalová
Veronika, Pajchlová Veronika. Tato hlídka obsadila 13. místo. Jako náhradnice jela také Pořízková
Markéta a ta v nově složené hlídce z dalších náhradníků obsadila 9. místo. Všichni zálesáci sbírali důležité
zkušenosti do dalších let.
1. května se konala již tradiční hvězdicová jízda do Javoříčka. Celkem se zúčastnilo 44 cyklistů. Začátkem
května se konal také cyklovýlet do okolí Černé hory, kde 7 cyklistů najelo celkem 120 km.
Zapsala Zdeňka Grulichová – náčelnice jednoty Přemyslovice

Pozvánky na kulturní a společenské akce
Akce na Štarnově
14. července od 18:00 hodin – VERUNA FEST
29. července od 14:00 hodin – DĚTSKÝ DEN A SOUSEDSKÉ POSEZENÍ s kapelou ROSE BAND
12. srpna od 18:00 – PIVNÍ SLAVNOSTI
Městské kulturní středisko Konice
4. července do 31. srpna VÝSTAVA UMĚLECKÝCH ŘEMESEL – Zámecká galerie.
Otevřeno: Po – Pá 9 – 12 a 13 – 16 hodin, So 9 – 12 a 13 – 17 hodin, Ne 14 – 16 hodin.
10. a 11. července VÝSTAVA BONSAJÍ – nádvoří konického zámku.
Otevřeno: Sobota od 9 – 17 hodin, Neděle od 9 – 16 hodin.
18. červenec XXII. ročník Žváčkův festival dechových hudeb – zámecký park Konice.
Zahájení ve 13 hodin slavnostním průvodem kapel městem. Vstupné 60,- Kč.
Čechy pod Kosířem
22. a 23. července JOSEFKOL - X. ročník mezinárodních mistrů řemesel kolářského, kočárnického a
mistrů opratí – zámecký park.
Otevřeno: So 12 – 21: 30 hodin, Ne 12 – 20 hodin. Slavnostní záhájení sobota ve 13 hodin a slavnostní
ukončení neděle v 19 hodin.
Plumlov
12. a 13 srpna - ŠERMÍŘSKÝ VÍKEND NA PLUMLOVĚ – zámek Plumlov.
Otevřeno: So, Ne 10 – 18 hodin. Vstupné 120,- Kč, snížené 60,- Kč.

Další informace
7. července je OÚ, Sběrný dvůr a Recyklační dvůr Přemyslovice z důvodu čerpání dovolené uzavřen.
Obecní knihovna
Otevírací doba během letních prázdnin:
V červenci bude knihovna otevřena každý pátek od 17 do 19 hodin. Naposledy bude otevřeno v pátek
28. července. V srpnu bude knihovna uzavřena.
O zahájení normálního provozu budou čtenáři informováni.
Informace hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
Teplé a suché počasí zvyšuje nebezpečí vzniku požáru: Jak se chovat, aby nemuseli hasiči zasahovat?
Teplé a suché počasí zvyšuje nebezpečí vzniku požárů – zejména v přírodním prostředí požáry v lesích,
na loukách, trávy apod.
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Oheň v přírodě se může velice snadno vymknout kontrole a napáchat značné majetkové a ekologické
škody. Při horkém a suchém počasí je nutné, aby občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí
(pole, louky, parky,… ), dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů.
Proto je zde několik rad od hasičů, jak nezpůsobit vznik požárů a neohrozit sebe i jiné:
V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič).
Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených
místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000,- Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o
trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč.
Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50m od okraje
lesa.
Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž
zemědělských plodin a stohů.
Při teplém a suchém počasí je lepší v lese, jinde v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec
nerozdělávat.
Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou,
vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám
hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru.
Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může snadno způsobit požár.
Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.
Český svaz chovatelů ZO Přemyslovice
Český svaz chovatelů ZO Přemyslovice pořádá výstavu králíků a drůbeže ve dnech 29. – 30. 7. 2017
v areálu ZO ČSCH Přemyslovice.
Výstava bude otevřena: 29. 7. - sobota 8:00 - 18:00
30. 7. - neděle 8:00 - 16:00.
Lékařské pohotovosti
Zubní pohotovost Olomouc
Adresa: Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, I. P. Pavlova 185/6,
775 20 Olomouc, Telefon: 588 441 111,
Ordinační doba: Po - Pá: 15:00 - 7:00 hodin a So, Ne, Sv: Nepřetržitě.
Lékařská pohotovost pro děti Olomouc
Adresa: Fakultní nemocnice Olomouc, Dětská klinika, I. P. Pavlova 185/6, 775 20 Olomouc
Telefon: 588 441 111
Ordinační doba: Po - Pá: 15:00 - 7:00 hodin a So, Ne, Sv: Nepřetržitě v budově Dětské kliniky FNOL.
Lékařská pohotovost pro děti Prostějov
Adresa: Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
Tel: nemocnice: 582 315 400, Tel. na pohotovost: 582 315 409, 582 315 428
Ordinační doba: Po - Pá: 15:00 - 07:00 hodin – ambulance dětského odd. 2. patro, blok D, vstup D1
a So, Ne, Sv: nepřetržitě – dětské oddělení v 1. patře, blok D, vstup D1
Lékařská pohotovost pro dospělé Olomouc
Adresa: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 775 20 Olomouc, Telefon: 588 441 111
Ordinační doba: Po - Pá: 15:00 - 7:00 hodin a So, Ne, Sv: Nepřetržitě
- nachází se v modré centrální budově chirurgického komplexu v těsném sousedství úrazové ambulance
FNO.
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Lékařská pohotovost pro dospělé Prostějov
Adresa: Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
Telefon: 582 315 550
Ordinační doba: Po - Pá: 15:00 - 07:00 hodin a So, Ne, Sv: 8:00 – nepřetržitě - blok E, vstup E1 (přízemí,
vedle kantýny)
Kam za vodou?
Koupaliště Stražisko
Otevírací doba koupaliště: Po – Ne 9:00 – 22:00 hodin
Otevírací doba bistro:
Ne – Čt 9:00 – 21:00 hodin a Pá – So 9:00 – 22:00 hodin
Více informací na: https://www.facebook.com/koupalistestrazisko
Aquapark Koupelky Prostějov
Provozní doba pro letní sezónu 2017:
Areál je otevřený v případě příznivého počasí - informaci o otevření Aquaparku si můžete ověřit na
telefonním čísle 778 416 662.
červenec – srpen: denně od 9.00 - 20.00 hodin.
Více informací: https://www.facebook.com/aquapark.koupelky
Ordinační doba lékařek v letních měsících
MUDr. Anna Kopečná
Dovolená paní doktorky a sestry je od 3.7 – 7.7. 2017, kdy je zastoupena paní doktorkou Hudcovou
ve Ptení, dále od 25.7. – 4.8. 2017 má dovolenou jen paní doktorka, která bude v ordinaci zastoupena a
tento týden bude zkrácená pracovní doba od 9 – 12 hodin, sestra v ambulanci bude bez zkrácené
pracovní doby.
MUDr. Magda Prudká
Dovolená má od 7. – 14.7. a od 26.7. – 4.8. 2017.
MUDr. Marie Grmelová
Dovolená má od 28.6 – 11.7. 2017.
Narušování klidu a nedůstojné chování na místním hřbitově
V poslední době dochází z řad naší mládeže k narušování klidu a nedůstojnému chování na místním
hřbitově. Toto místo je určeno k poslednímu odpočinku našich blízkých. Žádáme proto naši mládež, aby
respektovala základní pravidla slušného chování na tomto místě.
Stejně tak upozorňujeme občany, kteří chodí na hřbitov se svými psy, aby dávali pozor a hlídali je, aby
nedocházelo ke znečišťování hrobů a jejich okolí.

Krásné léto, mnoho pohody a žádné špatné příhody
Vám přejí zaměstnanci OÚ Přemyslovice
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