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Zpravodaj obce
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Slovo starosty
Vážení občané,
nadešel čas, kdy se s Vámi všemi chci rozloučit jako starosta obce, o kterou jsem se společně s Vaší
pomocí staral po dlouhou dobu 24 let. Někdy to byly starosti příjemné, jindy méně příjemné, ale
vždy jsem při jejich řešení myslel hlavně na Vás, přemyslovské občany. A proto bych Vám chtěl
poděkovat za Vaši pomoc a podporu, kterou jste mi ve větší nebo i v menší míře poskytovali.
Rovněž děkuji také všem zastupitelům obce a pracovníkům obce, kteří se mnou v různých
volebních obdobích spolupracovali a pomáhali mi při řešení obecních záležitostí. Velmi si jejich
práce vážím.
Na závěr přeji Přemyslovicím, ať se podaří navázat na dosavadní vykonanou práci a občané, ať se
snaží o vytvoření společenského a kamarádského prostředí, aby se nám všem v naší obci dobře
žilo.
Lubomír Štaffa
Volby do Zastupitelstva obce Přemyslovice a Senátu Parlamentu ČR
V pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin se můžete v hasičské
zbrojnici v Přemyslovicích a na Štarnově zúčastnit voleb do Zastupitelstva obce Přemyslovice a
Senátu Parlamentu ČR.
Do 2. října vám budou dodány hlasovací lístky. Volič může ze závažných, zejména zdravotních
důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volení komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. Žádosti o volební urnu můžete hlásit na obecním úřadě na tel. čísle
582 378 291, nebo na mobilním čísle (platí zejména ve dny voleb) zapisovatelce komise paní
Francové, tel. 722 188 525.
Ve dnech 12. a 13. října 2018 se předpokládá druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, v tomto
případě budou hlasovací lístky ve volební místnosti.
V případě voleb do Zastupitelstva obce má volič dvě možnosti. První varianta je, že hlasuje
pro celou stranu popř. seskupení, v takovém případě křížkem označí příslušnou stranu popř.
seskupení. Druhá možnost je výběr kandidátů napříč jednotlivými seskupeními, kdy si volič
zakřížkuje příslušná jména. V případě naší obce, kde je 13-ti členné zastupitelstvo, zakřížkuje volič
max. 13 kandidátů do zastupitelstva. Může jich být zakřížkovaných i méně, minimální počet, aby
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byl hlasovací lístek platný, je však jeden hlas. Rovněž, pokud volič zakřížkuje více než 13 kandidátů,
je hlasovací lístek neplatný. Hlasovací lístek vloží volič ve volební místnosti do úřední šedé obálky.
Jiná situace je v případě voleb do Senátu Parlamentu ČR. Zde si volič vybere hlasovací lístek pouze
s jedním kandidátem a poté vloží ve volební místnosti do úřední žluté obálky. Pokud by byl
v úřední obálce více než jeden hlasovací lístek, pak je hlas neplatný. Kdyby vám nebylo něco
zřejmé, volební komise všechny informace ochotně vysvětlí přímo ve volební místnosti.
Malé ohlédnutí
Čtyři roky uběhly jako voda a budeme se rozhodovat, koho zvolit do nového zastupitelstva naší
obce. Ráda bych Vás oslovila, abyste přišli všichni k volbám a dali svůj hlas opravdu těm
kandidátům, o kterých si myslíte, že pro obec něco dělat chtějí.
Trošku bych se ohlédla zpět. Pokud projíždíme obcemi Přemyslovice a Štarnov, tak je vidět, že zde
za pár let došlo k velkým změnám k lepšímu (čistička, sběrný dvůr, vodovod, chodníky, silnice,
fasády, opravy….). Největší podíl na tom má starosta Lubomír Štaffa, který se rozhodl dále
nekandidovat. Zaslouží si velké poděkování.
Spousta věcí se nepodařila, nejen naším zapříčiněním.
Díky panu Čeplovi, který tady vlastně ani nebydlí, přišla obec o možnost další nové výstavby včetně
čerpání státních dotací. Zapříčinil, že na nejfrekventovanější silnici v Přemyslovicích od Hluchova,
ještě nejsou chodníky. Svým chováním znepříjemnil život i spoustě občanům.
Nepodařila se nám prosadit vyloučená lokalita, ani v úseku obce, které se to týká. Tíží nás obchod
s chudobou, kdy podnikatelé skupují staré domy, mnohdy více jak desítky let neobydlené, a tím
taky k bydlení nepoužitelné. Kolikrát zde není ani voda a odpady. Do těchto domů nastěhují velké
množství nikde neevidovaných lidí. S touto situací je spojeno vše ostatní – znečišťování
prostranství, nepořádek kolem domů, nedodržování základů hygieny, docházka do školy a pohyb
malých dětí na silnici bez dohledu osob, které na ně čerpají sociální dávky. Myslím si, že se stát
rozhodl ponechat vše na kompetenci obcí, a tím se dost zbavil zodpovědnosti za tyto občany. Je
spoustu organizací, které se mají této problematice věnovat, ale nečiní tak a obviňují obce z
nečinnosti. Mrzí mě, že tyto domy podnikatelům prodávají domorodci, a to i v případě, kdy má o
ně zájem obec.
Další věcí, která nás tížila, a troufnu si říct, že je to problém již minulých zastupitelstev – stavební
místa pro mladé lidi. To se podařilo vyřešit. Dál již to bude záležet na novém zastupitelstvu.
Na půdě školy proběhla schůzka zastupitelů obce a nově jmenované paní ředitelky Mgr. Marty
Popelářové. Otevřeně se dohodla lepší spolupráce a komunikace mezi obcí a školou. Ředitelka
chce být více otevřená rodičům a rodiče by měli řešit problémy prvně s ní. Plánuje s rodiči schůzku.
Na závěr bych chtěla poděkovat těm pracovitějším zastupitelům za jejich snahu a činnost. Novému
zastupitelstvu v čele se starostou bych chtěla popřát hodně úspěchů v nelehké práci a našim
občanům, aby drželi více při sobě, účastnili se dění v obci a problémy řešili s nadhledem.
Magda Oščádalová
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Provozní doba na sběrném dvoře
Od 1. 10.2018 do 31. 3. 2019 je sběrný dvůr otevřen pro veřejnost v níže uvedených sobotách
v době od 8 – 12 hodiny.
Rozpis: Říjen – 6, 13, 27 Listopad – 10, 24 Prosinec – 8, 22
V měsíci říjen bude ještě otevřeno v pátek 19. října a 26. října v době od 13:00 do 17:00 hodin.
Rozpis vývozu komunálního odpadu říjen - prosinec 2018
•
•
•

říjen: 8, 22
listopad: 5, 19
prosinec: 3, 17

Svoz plastů a papíru říjen - prosinec 2018
•

15. října, 12. listopadu, 10. prosince

Program akcí
Halloween – 31. 10. 2018
Výstava k výročí vzniku republiky
Ve dnech 11. – 13. listopadu 2018 proběhne
na hasičské zbrojnici výstava sběratele Ondřeje
Morkese. K vidění budou staré uniformy, mapy,
mince, nože, válečné věci apod.)
Chtěli bychom touto cestou poprosit naše občany
o doplnění výstavky. Fotografie noste na obecní
úřad, kde je paní Francová hned oskenuje a vrátí.
Pokud by jste měli drobné předměty, noviny,
oblečení, kroje, atd., které se týkají doby od první
republiky po současnost, doneste je prosím v pondělí
5. listopadu a ve středu 7. listopadu od 17 do 18
hodin do hasičárny. Předměty budou zaevidovány,
aby byly v pořádku vráceny. Velikost předmětů musí
být s ohledem na to, aby se vešli do prostor hasičské
zbrojnice.
V případě dotazů kontaktujte: Magda Oščádalová
mob. 734 325 727. Na větších věcech se domluvíme.
Rozsvěcování vánočního stromu + mikulášská nadílka – 30. listopadu 2018
Zpívání koled se skupinou MELODY u punče – 21. prosince 2018
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Správce a provozovatel klubového zařízení a sportovní haly
Hledáme správce a provozovatele klubového zařízení a sportovní haly v Přemyslovicích.
Pronájem prostor
Nabízíme k pronájmu nevyužité prostory v budově zdravotního střediska.
Základní a mateřská škola Přemyslovice
Nový školní rok nově
Začátek nového školního roku byl zejména pro mě velkou výzvou – nově zastávám funkci ředitelky
školy, a proto i tento článek pojmu trochu jinak, nově.
Poprvé jsem se zástupci obce přivítala nové prvňáčky a poznala jejich rodiče. S úlevou a radostí
jsem zjistila, že kromě dětí, které se přes prázdniny odstěhovaly, jsme se ve zdraví a s úsměvy
na tvářích potkali na chodbách školy všichni. A protože pro mě osobně bude nových věcí ještě
spousta, neplánujeme pro tento školní rok žádné velké změny.
Ráda bych připomněla všem vyučujícím, rodičům a hlavně dětem slova neznámého autora
– učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám. Měli bychom dětem připomínat, že
vzdělání je pro člověka velmi důležité a že pouze na nich záleží, co si ze školy odnesou, co všechno
se naučí, jak pilné a svědomité ve své školní práci budou. Od rodičů ráda přijmu připomínky,
návrhy, ale i stížnosti ať osobně, telefonicky nebo na mailové adrese zspre@seznam.cz. Uvítám,
když rodiče (a nejen oni) budou sledovat dění ve škole, akce, novinky a další důležité informace
na webových stránkách školy www.skolapremyslovice.cz. A za sebe můžu slíbit, že udělám
všechno pro to, aby se děti ve škole cítily spokojeně a bezpečně.
Nám všem vzájemně přeji, aby nadcházejících deset měsíců bylo naplněným a dobře využitým
časem. Abychom nepromarnili ani den a každý den se něčemu novému naučili. Kéž se nám to daří!
Hodně úspěchů a pohody všem.
Mgr. Marta Popelářová
Ředitelka ZŠ a MŠ
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