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ZPRAVODAJ OBCE PŘEMYSLOVICE
Krásné svátky, krásný čas,
Velikonoce tu máme zas.
Ať se svátky vydaří
a jaro nás potěší.

Informace starostky obce
Vážení spoluobčané,
blíží se nám svátky jara Velikonoce a i přesto, že budou opět platit omezení a nebudou moci
probíhat úplně podle tradic, jak jsme zvyklí, tak si je můžeme užít. Minulý rok někdo dostal
nápad, že když nemůžou kluci chodit „hrkat“ po vsi, tak si tuto tradici upravili a „hrkali“ doma
na zahradě vždy ve stejný čas. Mně osobně se nápad velmi líbil a vím, že někteří „chlapci“ se
zapojili. Pokud budete chtít tuto akci podpořit, tak se připojte taky. Přeji Vám krásné a pohodové
prožití velikonočních svátků, hodně zdraví a optimismu v této nelehké době.
Probíhající a plánované akce
Kompostéry – v rámci projektu Podpora domácího kompostování jsme získali dotaci
na kompostéry do domácností. Zažádali jsme o 400 ks v částce 1.597.478,30 Kč. Máme
schválenou dotaci ve výši 1.357.856,55 Kč. Kompostéry vysoutěžila firma HITL, s.r.o., která je
obci dodá do 3 měsíců. Kdo bude mít z občanů zájem, tak volejte na telefonní číslo 582 378 291
nebo
zašlete
žádost
mailem
na
adresy:
ouprem.urban@seznam.cz
nebo
m.vybiralova@seznam.cz.
Chodníky směr Hluchov – v březnu 2021 bylo ukončeno výběrové řízení na výstavbu chodníků,
které vysoutěžila firma INSTA CZ s.r.o. v částce 10.663.863, -Kč. Dotaci na chodníky máme
schválenou ve výši 6.971.212, -Kč. Chodníky budou vystavěny v průběhu roku s termínem
dokončení 10/2021. Předem děkuji za trpělivost při omezeních, která vzniknou z důvodu
výstavby.
Dětské hřiště Štarnov – v letošním roce bude realizována výstavba dětského hřiště v obci
Štarnov v místě, kde se v současné době již nachází starší dětské hřiště, které je již
v nevyhovujícím stavu.
Z-BOX – s firmou Zásilkovna s.r.o. byla uzavřena smlouva o umístění Z-BOXu před obecním
úřadem. Box bude sloužit k ukládání zásilek, které budou posílány přes Zásilkovnu. Podrobnější
informace najdete uvnitř Zpravodaje.
Kaplička sv. Barbory – v jarních měsících proběhne oprava kapličky sv. Barbory, která je kulturní
památkou. Rozpočet na opravu činí 404.000, - Kč. Zažádali jsme o dotace, ale v současné době
ještě nevíme, zda budeme úspěšní či nikoliv.
Parkoviště u školy - v nejbližší době dojde k zahájení výstavby parkoviště u ZŠ v Přemyslovicích.
Ing. Iveta Pořízková, starostka obce
www.obecpremyslovice.cz

Poděkování bývalému starostovi obce
V sobotu 6. února nás ve věku 61 let navždy opustil bratr Lubomír Štaffa.
Byl nejen dlouholetým starostou Obce Přemyslovice, ale také aktivním členem TJ Sokol
Přemyslovice a velkým příznivcem sportu. Úspěšně hrál šachy, ve kterých vynikal a které hrál už
od mládí. Dosáhl v nich mnoha úspěchů, byl okresním i krajským přeborníkem, vyhrál MČR
v korespondenčním šachu a stal se šachovým mistrem. Dlouhá léta byl předsedou oddílu šachu a
také naším nejlepším hráčem, neboť měl největší počet vyhrátých partií ze všech našich hráčů.
Mimo šachy měl rád kuželky, bowling, volejbal, fotbal. A to jako hráč i fanoušek. Měl i velkou
zásluhu na vybudování nové čtyřdráhové kuželny v Přemyslovicích
Velice si vážíme všeho, co pro Sokol vykonal. Nikdy nezapomeneme!
TJ Sokol Přemyslovice
Ke vzpomínce na bývalého starostu p. Lubomíra Štaffu se připojuje i vedení obce, zastupitelé a
všichni zaměstnanci obce. Pro Přemyslovice a Štarnov za svého působení, které trvalo 24 let,
vykonal mnoho. Staral se o to, aby se obě obce rozvíjely a aby občané byli spokojeni a dobře se
jim žilo. Tímto bych mu ještě jednou naposledy chtěla poděkovat za vše, co pro obec vykonal a
také za pomoc, kterou nám poskytl.
Navždy bude v našich vzpomínkách. Děkujeme.
Za obec Přemyslovice Ing. Iveta Pořízková
Aktuální otevírací doba OÚ
Obecní úřad Přemyslovice informuje občany, že vzhledem k aktuálně vyhlášenému nouzového
stavu je provoz v tomto období upraven následovně:
Otevírací doba obecního úřadu pro veřejnost je v následujících dnech a časech:
Pondělí

8:00 – 11:00

13:00 – 15:00

Středa

8:00 – 11:00

14:00 – 16:00

Mimo úřední hodiny ve dnech pondělí a středa a dále v ostatní dny, tedy úterý, čtvrtek a pátek
je úřad pro veřejnost uzavřen. Vstup bude umožněn pouze na základě objednání nebo
po telefonické dohodě.
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Do 11. května
2021 má každý možnost sečíst se on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte on-line, má zákonnou povinnost
od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři. Kontaktním místem České pošty, s. p., je pro naši obec Masarykovo náměstí 41,
798 52 Konice, telefon: 954 279 852.
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Poděkování za úklid příkopů
V sobotu 27. března provedli členové Myslivecké společnosti Hubert Pěnčín každoroční úklid
příkopů mezi Přemyslovicemi a Štarnovem. Odpad sváží na sběrný dvůr, který dále likviduje
obec. Za tento úklid obec dobrovolníkům děkuje.
Psí exkrementy
Neustále se v obci potýkáme s neuklizenými hromádkami, které za sebou zanechávají naši
čtyřnozí mazlíčci. Opakovaně žádáme majitele pejsků, aby tyto exkrementy na veřejném
prostranství uklízeli.
Nevhodné předměty v hloubkové kanalizaci
Upozorňujeme občany, aby nevkládali do hloubkové kanalizace předměty, které tam nepatří.
Jsou časté případy, že se na čističce odpadních vod objeví předměty jako jsou kusy oblečení,
holící strojky, vlhčené ubrousky, různé hygienické potřeby apod. Tyto nežádoucí předměty mají
za následek poškození zařízení čerpacích stanic a čističky odpadních vod. Opravy pak stojí
nemalé finanční prostředky, které se následně promítají do vámi hrazené ceny za stočné.
Pytle na plastový odpad a nápojový karton
Pytle na plastový odpad a nápojový karton jsou dále zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě. Je
velmi časté, že pytle s odpadem, které jsou průběžně sváženy, jsou naplněny jen částečně, třeba
jen z jedné třetiny. Tímto vás žádáme, aby jste ke svozu dávali plné pytle.
Sběrný dvůr
Upozorňujeme občany, že na sběrném dvoře v Přemyslovicích mohou ukládat odpad pouze
trvale žijící občané Přemyslovic a místí části Štarnov, kteří mají uhrazený poplatek za svoz
komunálního odpadu pro letošní rok. Dále mohou ukládat odpad majitelé nemovitostí v katastru
obce, kteří zde nemají trvalý pobyt, ale rovněž mají zaplacený poplatek.
Informace z fary
Velikonoce – dar nového života
Snad každý člověk má rád jaro. Příroda se probouzí ze zimního spánku, den se prodlužuje, sníh je
už ten tam a objevují se první jarní květy. Je to období sázení semen a cibulek, od zeleniny
po okrasné květiny. Malé semínko se „pohřbí“ do země a za nějaký čas z něj vyroste rostlina,
mnohdy s krásnými květy. Bible tento jev připodobňuje k životu člověka. Jsme jako semínka
připravená vydat úrodu. Člověk žije, umírá, je pohřben a skrze Ježíše Krista povstává k novému,
věčnému životu. Je to úžasná naděje pro každého z nás, že smrtí život nekončí, ale
ve skutečnosti začíná. Bůh nabízí nádherný život v jeho přítomnosti, v pokoji, lásce, radosti,
bez nemocí a utrpení, nenávisti a smrti. Má to však jednu podmínku – uvěřit, že Ježíš Kristus
zemřel na kříži i za moje hříchy a že jeho láska je silnější než smrt a zlo. Tuto víru přeji a
v modlitbě vyprošuji každému z vás.
P. Roman Vlk, farář
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Výzva všem koledníkům
Stanovené časy hrkání:
• čtvrtek 1. dubna: 18:00 hodin
• pátek 2. dubna: 6:00, 12:00, 15:00 a 18:00 hodin
• sobota 3. dubna: 6:00 a 12:00 hodin
Hrkat budeme 5 minut.
Tradic, dobré nálady a chuti „slyšet se“ se nevzdáváme!
Přidejte se k nám!
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY - ZŠ PŘEMYSLOVICE
Vedení Základní školy v Přemyslovicích oznamuje, že zápis do 1. třídy se koná v období
od 6. dubna do 7. dubna od 8:00 do 15:30 a od 8. dubna do 9. dubna od 8:00 do 11:30
v ředitelně školy bez osobní přítomnosti dětí. Zápis se týká i dětí po odkladu školní docházky.
Bližší informace na webových stránkách školy www.skolapremyslovice.cz.
Příměstský tábor v Přemyslovicích
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VELIKONOČNÍ STEZKA
Od 29. 3. 2021 do 6. 4. 20201 si můžete projít velikonoční stezku. Začátek je u nádrže
pod zahradnictvím, konec u svatého obrázku u topolu – cesta ke Kozí ulici – trasa cca 3.5 km.
Během cesty jsou připraveny úkoly k vyluštění. Trasa je vhodná i pro méně zdatné turisty. Děti,
které zašlou, nebo odevzdají vyplněnou křížovku se svým jménem do 6. dubna, si můžou
vyzvednout malou odměnu na obecním úřadě 12. dubna.
Informace, plánek trasy a křížovku můžete najít na facebookových a www stránkách obce.
VELIKONOČNÍ STROMY
Přijďte si ozdobit od 29. 3. 2021 do 5. 4. 2021 velikonoční stromy před obecním úřadem
vlastnoručně vyrobenými výtvory na zavěšení s velikonoční, nebo jarní tématikou. Využijte
jakýkoliv materiál. Fotkou u stromů s vašimi výrobky se můžete pochlubit na facebookových
stránkách obce. Těšíme se na vaše příspěvky.
Obecní knihovna
Knihovna je momentálně až do odvolání z důvodu Nařízení Vlády ČR uzavřena.
Pokud by měli čtenáři zájem, nabízíme doručení knih domů. V případě zájmu můžete zaslat
zprávu na e-mail knihovna-premyslovice@post.cz nebo na telefon 777 301 900 (SMS
kdykoliv, volejte prosím mezi 17-19 hod.).
Můžou se samozřejmě ozvat i další občané, kteří nejsou v knihovně registrovaní.
Milan Smékal, knihovník
Hasiči Přemyslovice
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Základní a mateřská škola Přemyslovice
Co je nového ve škole?
Tento školní rok opět neprobíhá úplně podle našich představ, ale čas jsme využili ke zlepšení
prostředí pro děti a žáky.
Již koncem loňského školního roku jsme vyměnili nevyhovující tabule za nové – trojdílné, a do
dvou jsme nechali nainstalovat dataprojektory. Nyní se tabule může využívat i jako velký
monitor – žákům můžeme pouštět výuková videa, prezentace nebo s celou třídou pracovat na
výukovém programu.

Dále jsme většinu tříd vybavili novým nábytkem. Lavice i židle jsou výškově stavitelné – mohou
se přizpůsobit výšce dítěte a odpovídají tak hygienickým požadavkům.
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Dále jsme ve spolupráci se zřizovatelem rekonstruovali tělocvičnu a umývárnu dětí v MŠ
Přemyslovice.

No a takhle vybavená a zařízená čeká 1. třída na nové žáčky:

A nezahálíme ani nyní – o velkých prázdninách proběhne celková rekonstrukce wifi sítě a
počítačové učebny, na kterou jsme získali dotaci ve výši 750 000 korun. Bude tedy opravena celá
wifi síť školy a učebna vybavena novým nábytkem a novými počítači.
Pokud by měl někdo z rodičů našich žáků (i těch budoucích) a našich absolventů zájem vidět
školu na vlastní oči, není to problém. Rádi Vás školou provedeme a vše ukážeme. Více informací
také najdete i našich webových stránkách www.skolapremyslovice.cz.
Mgr. Marta Popelářová
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