
7563/BKM/2017-BKMM
Č.j.: UZSVM/BKM/7517/2017-BKMM

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.,
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kroměříž
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 v platném znění
Územní pracoviště Brno,
odbor Odloučené pracoviště Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
a
Varianta - fyzická osoba
……..........…(akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození: ………,rodné
číslo: ………trvalý pobyt: ………, bydliště: .............
(dále jen „kupující“)
Varianta - manželé
Manželé
……...........…(akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození: (varianta pro
případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ)
………, rodné číslo:
………trvalý pobyt:………., bydliště: ...............
……...........…(akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození: (varianta pro
případ kupujícího cizího státního příslušníka, který nemá RČ)
………, rodné číslo:
………trvalý pobyt:………., bydliště: ...............
(dále jen „kupující“)
Varianta -právnická osoba
……........................… (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),
se sídlem……...........................…,
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul, jméno, příjmení, vědeckou hodnost, funkci), nebo
zastoupená na základě plné moci,
IČO:………, DIČ:………,
zapsána ve veřejném rejstříku právnických osob vedeném ….....................................……,
bankovní spojení:…….................…
(dále jen „kupující“)
Varianta -územní samosprávný celek
…….........................…(přesné znění názvu územně samosprávného celku),
se sídlem ……............................…,
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul, jméno, příjmení, vědeckou hodnost, funkci), nebo
zastoupený na základě plné moci,
IČO:………, DIČ:………,
bankovní spojení:…..............…...…
(dále jen „kupující“)
uzavírají podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), tuto
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KUPNÍ SMLOUVU
č. .................
Čl. I.
1. Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:
Stavba (budova):
bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, na parcele č. 1531, LV 1104,
zapsaná na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Prusinovice, obec Prusinovice,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním
pracovištěm Holešov.
Stavba stojí na pozemku jiného vlastníka parcela číslo 1531, v kat. území Prusinovice.
(dále jen „převáděný majetek“)
2.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Ohlášení o příslušnosti
hospodařit s majetkem státu č.j. UZSVM/BKM/2166/2015-BKMM ze dne 23. 3. 2015 , právní
účinky zápisu ke dni 25. 3. 2015, příslušný s převáděným majetkem hospodařit, a to ve
smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.

3. Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení, které vyhlásil
prodávající.
Čl. II.
1. Prodávající převádí touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k převáděnému majetku
s příslušenstvím (zpevněná plocha, opěrná zídka a venkovní schody), právy a povinnostmi, a
to za kupní cenu, stanovenou v Čl. II. odst. 2. této smlouvy. Kupující toto právo za kupní cenu
uvedenou v Čl. II. odst. 2. této smlouvy přijímá.
(Varianta – pokud kupující nabývá majetek do společného jmění manželů)

Prodávající převádí touto smlouvou kupujícím vlastnické právo k převáděnému majetku
s příslušenstvím (zpevněná plocha, opěrná zídka a venkovní schody), právy a povinnostmi,
a to za kupní cenu, stanovenou v Čl. II. odst. 2. této smlouvy. Kupující toto právo za kupní
cenu uvedenou v Čl. II. odst. 2. této smlouvy přijímají do společného jmění manželů.
(Varianta – pokud kupující nabývají majetek do podílového spoluvlastnictví)

Prodávající převádí touto smlouvou kupujícím vlastnické právo k převáděnému majetku
s příslušenstvím (zpevněná plocha, opěrná zídka a venkovní schody), právy a povinnostmi, a
to za kupní cenu stanovenou v Čl. II. odst. 2. této smlouvy. Kupující toto právo za kupní cenu
uvedenou v Čl. II. odst. 2 této smlouvy přijímají do podílového spoluvlastnictví, a to např. XY
podíl ve výši ... vzhledem k celku a YZ podíl ve výši ... vzhledem k celku.
2. Kupní cena za převáděný majetek, ve smyslu odst. 1. tohoto článku, činí …...…Kč (slovy:
................…… korun českých).
Čl. III.
1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu dle Čl. II. odst. 2., na účet prodávajícího, vedený
u České národní banky se sídlem v Praze, číslo účtu 19-45423621/0710, variabilní symbol
……..........….
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(Varianta - pokud kupující nabývají majetek do společného jmění manželů)

Kupující se zavazují uhradit kupní cenu, dle Čl. II. odst. 2. rukou společnou a nerozdílnou na
účet prodávajícího vedený u České národní banky se sídlem v Praze, číslo účtu
19-45423621/0710, variabilní symbol ………............
(Varianta - pokud kupující nabývá majetek do podílového spoluvlastnictví)

Kupující jsou povinni zaplatit kupní cenu, dle Čl. II. odst. 2. společně a nerozdílně.
Prodávající není povinen přijmout část plnění kupní ceny, byť by jí byl uhrazen jeden
z prodávaných ideálních spoluvlastnických podílů. Kupující se zavazují kupní cenu zaplatit
na účet prodávajícího vedený u České národní banky se sídlem v Praze, číslo účtu
19-45423621/0710, variabilní symbol ………............
2. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu kupní ceny stanovené v Čl. II. odst. 2 bude použita
částka ve výši 4.410,- Kč, kterou složil kupující ve výběrovém řízení na účet prodávajícího
č. 6015-45423621/0710 v. s. 608170148, dne ....... . Zbývající část kupní ceny ve výši ......
zaplatí kupující na účet a v. s. prodávajícího uvedený v odst. 1., a to ve lhůtě, která mu bude
oznámena ve výzvě prodávajícího k zaplacení, přičemž tato lhůta nebude kratší než 30 dnů
ode dne odeslání výzvy k úhradě.
(Při stanovení lhůty pro úhradu kupní ceny nelze sjednat dobu kratší než 30 dnů a delší než 90 dnů).

3. Neuhradí-li kupující celou kupní cenu ve lhůtě, stanovené touto smlouvou, je kupující povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
4. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit, kromě smluvní pokuty
dle předchozího odstavce, i úroky z prodlení dle platné právní úpravy.
5. Pokud kupující v prohlášeních podle Čl. V. odst. 1. uvede nepravdivé skutečnosti, má
prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z kupní ceny.
6. Pokuty podle odst. 3. a 5. jsou splatné do třiceti dnů ode dne doručení výzvy
k jejich zaplacení na účet prodávajícího č. 19-45423621/0710.
7. Pro účely této smlouvy se kupní cena, smluvní pokuta, úroky z prodlení a případné jiné
platby, považují za zaplacené okamžikem připsání celé hrazené částky na účet
prodávajícího.
Čl. IV.
1. Kupující bere na vědomí, že převáděný majetek může být dotčen, se všemi souvisejícími
dopady, vedením inženýrských sítí, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských
sítí poskytnou kupujícímu bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci
inženýrských sítí.
2. Prodávající prohlašuje, že mu není známo, že by na převáděném majetku vázla nějaká další
omezení, závazky či právní vady (s výjimkou uvedenou v Čl. IX. této smlouvy).
Čl. V.
1. Kupující prohlašuje, že je mu současný stav převáděného majetku dobře znám. Kupující
rovněž prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči státu a je schopen dodržet své závazky
vyplývající z této smlouvy, zejména zaplatit včas a řádně kupní cenu.
(Varianta - pokud kupující nabývá majetek do podílového spoluvlastnictví)

2. Kupující jsou ke všem povinnostem plynoucím z této smlouvy zavázáni společně
a nerozdílně.
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Čl. VI.
Kupující je povinen bezodkladně písemně oznámit prodávajícímu veškeré skutečnosti, které
mají nebo by mohly mít vliv na převod vlastnického práva k převáděnému majetku podle této
smlouvy, zejména pak skutečnosti, které se dotýkají povinnosti zaplacení kupní ceny. Tato
povinnost kupujícího trvá až do okamžiku zaplacení kupní ceny s příslušenstvím.
Čl. VII.
1. Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy pouze v souladu s ustanovením § 2001
a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2. Pokud kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas, má prodávající právo v souladu
s ustanovením § 1977 zákona č. 89/2012 Sb. od smlouvy odstoupit, pokud to kupujícímu
(prodlévajícímu) oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozvěděl.
Čl. VIII.
1. Odstoupením od smlouvy prodávajícím zároveň vznikne prodávajícímu právo na náhradu
veškerých nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodejem převáděného majetku.
2. Odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se nedotýká povinnosti kupujícího
zaplatit peněžitá plnění (zejm. úroky z prodlení a smluvní pokuty), na jejichž úhradu vznikl
prodávajícímu nárok do data účinnosti odstoupení.
3. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení druhé
straně. Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí vše,
co si splnily, kromě peněžitých plnění (např. úroků z prodlení, smluvních pokut),
na jejichž úhradu vznikl prodávajícímu nárok do data účinnosti odstoupení.
4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a kupní cena již byla zaplacena, má prodávající
povinnost do ..….…… dnů od účinků odstoupení vrátit kupní cenu sníženou o:
- náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s prodejem převáděného majetku
- vyúčtované smluvní pokuty a úroky z prodlení
na účet kupujícího.
Pokud kupní cena ještě nebyla uhrazena (a k odstoupení od smlouvy došlo ze strany
prodávajícího), má kupující povinnost do ……....… dnů od doručení výzvy k úhradě
vyúčtovaných nákladů, které vznikly v souvislosti s prodejem převáděného majetku, uhradit
tyto náklady na účet prodávajícího. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu vyúčtované
smluvní pokuty a úroky z prodlení, pokud vznikly.
Čl. IX.
1.

Kupující je (v souladu s § 2145 občanského zákoníku) srozuměn s tím, že k převáděnému
majetku náleží předkupní právo z titulu § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů a že převáděný majetek bude do 30 dnů ode dne schválení této
smlouvy příslušným ministerstvem podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, nabídnut předkupníkovi ke koupi
za podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.

Uplatní-li předkupník své předkupní právo tím, že zaplatí ve lhůtě tří měsíců ode dne
doručení nabídky kupní cenu ve výši sjednané v této smlouvě, tato smlouva okamžikem
zaplacení zanikne, převáděný majetek zůstává ve vlastnictví prodávajícího a smluvní strany
si vrátí vše, co si splnily.
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3.

Prodávající se zavazuje, že o skutečnosti, zda předkupník své předkupní právo uplatnil
či nikoliv, bude kupujícího informovat písemně bez zbytečného odkladu.
Čl. X.

1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá kupující zápisem do katastru nemovitostí.
Právní účinky zápisu nastanou ke dni, kdy byl návrh doručen katastrálnímu úřadu. Tímto
dnem na kupujícího přecházejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím a užíváním
nemovité věci. Kupující, jako nabyvatel vlastnického práva k převáděnému majetku, bere na
vědomí, že je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
2. Návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podají prodávající
a kupující společně prostřednictvím prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po úplném
zaplacení kupní ceny včetně příslušenství a příp. smluvních pokut. Doklad o zaplacení,
resp. prohlášení prodávajícího o tom, že uvedená částka byla uhrazena, bude obsažen
v návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Správní poplatky
spojené s touto smlouvou spojené nese kupující. Návrh na vklad se kupujícímu zasílá
k podpisu zároveň s výzvou k úhradě kupní ceny a s výzvou k vrácení podepsaného návrhu;
katastrální úřad kupujícího vyzve k úhradě správního poplatku za povolení vkladu
vlastnického práva.
3. Pokud by příslušným katastrálním úřadem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva k
převáděnému majetku dle této smlouvy pro kupujícího pravomocně zamítnut, účastníci této
smlouvy se zavazují k součinnosti směřující k naplnění vůle obou smluvních stran.
4. Pro případ, že vklad vlastnického práva k převáděnému majetku podle této smlouvy pro
kupujícího nebude příslušným katastrálním úřadem ani po součinnosti stran podle odstavce
3. povolen, smluvní strany si sjednávají rozvazovací podmínku tak, že se tato kupní smlouva
ruší od počátku. Prodávající se zavazuje písemně oznámit kupujícímu naplnění této
rozvazovací podmínky této kupní smlouvy bezodkladně po jejím vzniku.
Čl. XI.
Varianta - smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv, ale bude dle ZMS vyžadovat
schválení příslušným ministerstvem
Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle
ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb.
Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § …… odst. ……
písm. …… zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Varianta - smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv a bude dle ZMS vyžadovat
schválení příslušným ministerstvem
Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.
Smlouva nabývá platnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle ustanovení § 22
zákona č. 219/2000 Sb. a účinnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle ustanovení
§ 22 zákona č. 219/2000 Sb. za předpokladu, že smlouva byla rovněž uveřejněna v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5

Prodávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Prodávající předá kupujícímu doklad
o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti.
Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva
neobsahuje žádné obchodní tajemství.
variantně
…………… prohlašuje, že níže uvedené údaje v této smlouvě považuje za své obchodní
tajemství a požaduje, aby tyto údaje nebyly uveřejněny v registru smluv:
…………… (doplnit konkrétní údaje)
------------------------------------------ Obecná ustanovení -------------------------------------------------Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena v ………stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení, jedno vyhotovení bude určeno pro příslušné ministerstvo a jedno vyhotovení bude
použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí.
Nedílnou součástí této smlouvy je
 doložka dle zákona č.: ...................., ve znění pozdějších předpisů
Varianta - pouze u smluv uzavřených s ÚSC, pokud smlouva nebude zveřejněna v registru
smluv
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna
v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo
omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
V Kroměříži dne …………………

V ………………… dne …………………

Česká republika - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

…………………………….……………….
JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.,
ředitel odboru Odloučené pracoviště
Kroměříž

…………………………….……………………
akademický titul, jméno, příjmení, vědecká
hodnost, funkce opravňující k jednání nebo
jednající na základě plné moci,
název
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Přílohy:
dle textu
Doložka dle zákona č. …………………, ve znění pozdějších předpisů.
(Doložka dle příslušných ustanovení zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích - obecní zřízení, příp.
č. 129/2000 Sb. (zákon o krajích – krajské zřízení), zák. č. 131/2000 Sb. (zákon o Hl. městě Praze), včetně
výčtu převáděného majetku, musí být nedílnou součástí smlouvy).
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7563/BKM/2017-BKMM
Č.j.: UZSVM/BKM/7517/2017-BKMM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
odbor Odloučené pracoviště Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/21, 767 01 Kroměříž

NABÍDKA A PROHLÁŠENÍ
ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - FYZICKÉ OSOBY
K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ S AUKCÍ
Č. BKM/148/2017
JMÉNO, PŘÍJMENÍ: ………………………………………………………………………………………...
DATUM NAROZENÍ: ………………………………………………………………………………………..
TRVALÝ POBYT: ……………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………..
NABÍZENÁ VÝŠE KUPNÍ CENY V Kč: ………………………………………………………………….
slovy: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
1. Účastník výběrového řízení (dále jen „VŘ“) prohlašuje, že svoji nabídku činí vážně a nikoliv
v omylu, že se seznámil s podmínkami VŘ č. BKM/148/2017, že jsou mu srozumitelné,
že s nimi souhlasí a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí. Účastník VŘ výslovně
prohlašuje, že souhlasí s předloženým zněním kupní smlouvy na prodej předmětného
majetku a zavazuje se v případě vítězství ve VŘ uzavřít kupní smlouvu v souladu s výše
uvedenými podmínkami.
2. Účastník VŘ prohlašuje, že je v dobré finanční situaci, že je schopen dodržet své povinnosti
a závazky vyplývající z kupní smlouvy, zejména zaplatit řádně a včas kupní cenu za předmět
koupě, že nemá žádné dluhy vůči státu a že složil kauci včas a řádně v souladu
s podmínkami VŘ.
3. Účastník VŘ se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových všechny podstatné skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv
na prodej předmětného prodávaného majetku, zejména na povinnost zaplacení kupní ceny,
stejně tak zahájení soudního řízení ve věci majetkových závazků účastníka VŘ vůči státu.
4. Závazky účastníka VŘ uvedené v odst. 1 až 3 trvají do úplného zaplacení kupní ceny, včetně
veškerého příslušenství.
5. Účastník VŘ prohlašuje, že je mu znám stav nabízeného majetku.
6. Účastník VŘ souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to výhradně pro účely VŘ, kupní
smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

……………………………………………………
Datum, podpis

1

NEPOVINNÉ ÚDAJE
Adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu): …..…...................................
…………………………………………………………………………………………….……..……………
Informace o složení kauce

□

v hotovosti v bance

□

poštovní poukázkou

□

bankovním převodem

Číslo účtu, ze kterého byla kauce odeslána: …………………………………………………….………
variabilní symbol: ……………………...………..

specifický symbol: …………………….…………

Číslo účtu pro vrácení kauce: ………….…………………………………………………………………..
Telefon, e-mail: ………………..……………………………………………………………………..……
Osobní stav účastníka VŘ: ženatý - vdaná - ostatní
Osobní údaje manželky/manžela, pokud je zájemce ženatý/vdaná a hodlá nabýt prodávaný
majetek do společného jmění manželů.
Jméno, příjmení: ….………………………………………………………..………………………………
Datum narození: ……………………………………………...……………………………………….……
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………….
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Hlášení obecního úřadu

Zarmoucená rodina oznamuje, že nás opustila paní Anna Buťáková. Poslední
rozloučení se koná v pátek 27. října ve 14:30 v chrámu páně svaté Kateřiny
v Prusinovicích.
------------------Chovatelé a přátele koní v Prusinovicích Vás všechny zvou tuto sobotu na
Hubertovu jízdu. Sraz všech účastníků je před Obecním úřadem. Odjezd na trať
Hubertovy jízdy pak v 10 hodin. Občerstvení zajištěno po celý den.
------------------------Ke konci příštího týdne proběhne v obci v součinnosti firmou VAK Kroměříž
plošná deratizace. Proto žádáme občany o položení nástrahy pro hlodavce v této
době na obvyklá místa kolem svých příbytků tak, aby bylo zamezeno přístupu
jiných zvířat než hlodavců. Výdej jedu bude v pátek 3. listopadu v 17 hodin před
budovou kulturního domu.
-------------------------Od 1 do 6 listopadu budou u tělocvičny umístěné pro potřeby občanů
kontejnery na velkoobjemový odpad. Plné kontejnery budou průběžně odváženy
a zase prázdné připravené k naplnění.
-----------------------Výsledky TJ
Muži: Břest – Prusinovice 1:0
Mladší žáci Žalkovice – Prusinovice 1:3
-----------------------------

Zarmoucená rodina oznamuje, že nás opustil pan Josef Pumprla, poslední
rozloučení se koná ve čtvrtek 19. října v 15 hodin v chrámu Páně sv. Kateřiny
v Prusinovicích.
-------------------------

Zítra 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin se konají
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnost
je v budově kulturního domu v místnosti bývalé knihovny – vchod bočními
dveřmi.
-----------------------------výsledky TJ:

program TJ:
sobota 21.10.2017 v 10.00: Žalkovice ‐ Prusinovice (mladší žáci)
neděle 22.10.2017 v 14.30: Břest ‐ Prusinovice (muži)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Upozorňujeme občany, že po obci se pohybují prodejci a lákají na přechod odběratelů elektřiny
k Centropolu. Návštěvě předchází telefonické podvodné domluvení schůzky s odkazem na EON a český
statistický úřad. Tento telefonát se zakládá na lži a tak doporučujeme občanům se těmto schůzkám
vyhnout a nic s těmito lidmi nepodepisovat.

……………………………………

AGROVA a.s. oznamuje, že bude každou středu od 13,00 – 15,00 hodin
prodávat krmnou pšenici za cenu 450,-/q.
Obilí je nutno zaplatit v pokladně AGROVY a.s. v pracovní dny od 8,oo –
15,oo hod.
Prodej bude ukončen 31.10.2017.

Opět se množí případy telefonátů, které na základě lživých a výhružných
informací sjednávají osobní schůzky s občany, na kterých následně přemlouvají
ke změně dodavatele energií. Zvažte prosím, jestli je pro Vás jednání s takovými
lidmi přínosem.

Pan synek z Vacenovic bude zítra u mateřské školy od 14 do 14:30
prodávat jablka, nové brambory a domácí med.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

K významnému životnímu jubleu paní bBOženě Kolaříkové
nechávají zahrát přátele a kamarádi.
Rodina Vinklárková a Krejčí děkuje všem, kteří se přišli naposled rozloučit s paní Františkou
Adámkovou.

VAK Kroměříž provádí do 17. srpna zápis stavů vodoměrů. Kdo NEbude
k zastižení, ať umístí lístek se stavem vodoměru na viditelném místě.

Soukromý prodejce Gazda bude prodávat ve středu 16 srpna v 9:30 u mateřské
školy nosné kuřice, roční slepice, brojlerová káčata, krmnou směs pro slepice,
vitaminové a jiné doplňky

Pan synek z Vacenovic bude zítra od 13:30 do 14 hodin prodávat u mateřské
školy jablka, brambory, cibuli, česnek a včelí med.

Zarmoucená rodina oznamuje, že nás navždy opustila paní Ludmila Barotová, Poslední
rozloučení se koná v sobotu 22. dubna ve 14 hodin v chrámu páně sv. Kateřiny
v Prusinovicích.

Pan Synek z Vacenovic bude dnes od 13:30 do 14 hodin prodávat u mateřské školy jablka a
brambory.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Pan Synek z Vacenovic bude zítra od 14 do 14:30 prodávat u mateřské školy Jablka a brambory.

Od vyhlášení do 10 hodin prodává paní Hermanová u mateřské školy dámský,
pánský a dětský textil a obuv. ( Halenky, trička. tepláky, legíny, elasťáky, domácí
kalhoty, spodní prádlo, ponožky, ručníky, osušky, prostěradla, prací prášek a jiné zboží.
Vyprodej obuvi za jednotnou cenu pár 150 Kč. ).

Farma Gazda bude ve středu 29. března v 9:45 prodávat u mateřské školy nosné kuřice všech barev
na počátku snůšky ve stáří 21 týdnů za 170 Kč. Dále krmné směsi pro nosnice a vitaminové doplňky.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude dnes od 13:50 do 14:10 prodávat u mateřské školy konzumní
a sadbové brambory, jablka, česnek, čerstvé žampiony a hlívu ústřičnou.

Ve čtvrtek 15.12.2016 přijede do naší obce pojízdná prodejna čerstvého kuřecího, vepřového a
hovězího masa, uzenin a masných výrobků Jatka Brodek u Přerova.
Prodej bude probíhat od 8:50 do 9:10 hodin.

Firma Install bude ve dnech 1 a 2 prosince provádět v obci revizi kotlů na pevná paliva.
Zájemci o revizi se můžou hlásit v budově obecního úřadu.
Drůbežárna Prace bude v dnes ve 13:15 hod. prodávat u materské školy
kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks
káčata, housata, husokačeny, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové
doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.

Místo prodeje:

U HOSPODY

Upozorňujeme, že termín uhrazení poplatků za odpady vypršel 30.
června. Ten kdo zapomněl na uhrazení poplatků nechť toto provede
v nejbližším termínu v budově obecního úřadu.
Na obecním úřadě jsou 3 volné lístky na muzikál Mýdlový princ, na
který obec Prusinovice pořádá zájezd dne 24. září. Zájemci se můžou
informovat v budově Obecního úřadu.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Množí se stížnosti na volně pobíhající psy v obci.
Upozorňujeme majitele těchto psů, že jsou plně zodpovědní
za újmy jimi způsobené ať už na zdraví či majetku. V případě
nerespektování dobrých sousedských vztahů riskují
předvolání k přestupkové komisi na městském úřadě v
Holešově.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Prodejna se zahradnickými potřebami na Plačkově nabízí – přísadu zeleniny,
jahod a květin. Nové truhlíky, plastové květiny a dekorace. Otevřeno denně od
17:15 do 18:30. Ve čtvrtek od 14 hodin
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zarmoucená rodina oznamuje, že nás opustila paní Jana Sklenářová z Prusinovic.
Poslední rozloučení se koná v pátek 17. února 2017 v 15.00 hodin v evangelickém kostele
v Prusinovicích.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Dnes od 10:00 do 10:20 bude prodávat u mateřské
školy pojízdná prodejna čerstvé kuřecí, vepřové a
hovězí maso, uzeninu a masné výrobky Jatka
Brodek u Přerova.
Kamenická firma z Dolního němčí nabízí své kamenické práce pro letošní sezonu.
Pro využití akční ceny je nutné si sjednat přesný čas schůzky na telefonu 777 888
332

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Prodejna zahradnických
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pan Gajdůšek z Prakšic bude zítra 31. března v 9:40 prodávat u MŠ kuřice
různých barev a vlašky, krůty, káčata, kohouty a krmné směsi.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Oznamujeme občanům, že do kontejnerů na plast patří plast, do kontejnerů na
papír papír a do kontejnerů na sklo patří sklo. V případě pomíchání tříděného
odpadu svozová firma odmítá odpad odebírat.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Přátelé myslivci a ti nejbližší přejí panu Ladislavu
Strnadovi, k dnešním narozeninám vše nejlepší, hodně
hřibařských úspěchů, zdraví a spokojenosti do dalších
let.
Ke gratulaci se připojuje celá rodina.
Všechno nejlepší k významnému životními jubileu paní
Libě Darebníkové přeje celá rodina. K přání se připojují
všichni spolupracovníci.

Přátelé a kamarádi z plechové kavalerie, i mimo ni přejí
panu Františku Pavelkovi vše nejlepší, hodně zdraví
k významnému životnímu jubileu. Na poli hodně úrody
a ve chlévě velké přírůstky.
Ke gratulaci se připojuje celá rodina
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Všechno nejlepší k významnému životnímu jubileu
Zdenkovi Mikeškovi přeje celá rodina spolu s přáteli a
kamarády. Všichni posílají dobrou náladu a pár pěkných
písniček pro radost.

Vážení školáci a předškoláci, vítám vás všechny v novém školním roce. Těm
nejmenším bych chtěl popřát, ať se jim ve školce líbí a ať najdou spoustu
nových kamarádů. Těm větším ať se jim ve škole líbí a ať jim dělá radost, to že
se ve škole naučí nové věci. Těm úplně největším by jsem chtěl popřát hodně
úspěchů v novém roce, aby byly nakonec se svými známkami spokojeni.
Rodičům bych chtěl popřát pevné nervy a at vám všem dělají vaše malé
ratolesti co nejvíce radosti.

Vážení školáci, předškoláci a míli učitlé, vítám vás všechny v novém školním
roce po prázdninách plných zážitků. Nastal den, na který jste se více či méně
těšili. Těm nejmenším bych chtěl popřát, ať se jim ve školce líbí a najdou v ní
spoustu nových kamarádů. Těm větším ať se jim ve škole líbí a dělá radost, to že
se ve škole naučí nové věci pro celý další život. Přeji nám všem ať je ten školní
rok 2017-2018 úspěšný a přinese nám hodně radosti.

Oznamujeme ulici Plačkov a Novosady na straně pošty odstávku
dodávky vody. Ta bude obnovena po odstranění závady v ulici
Plačkov.

Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych vám za všechny zastupitele popřál klidné a pokojné
vánoční svátky. Aby jsme si všichni našli čas na vzpomenutí na naše
nejbližší ať už máme to štěstí být s nimi či nikoli. Těm nejmenším
přeji bohatého ježíška a krásné zážitky, protože právě vzpomínky na
vánoce z dětských let zůstanou vzpomínkou po celý život.
Do nového roku hodně zdraví a spokojenosti, ale také sil, ať v době
sytosti lpíme na tradicích, které nás a naše předky provázely celý

život. Tradice společně s náboženstvím a zvyklostmi, které jsou v nás
pevně zakořeněny, a žádná nová migrační kultura nám je nemůže vzít.
Přeji Vám všem, ať rok 2017 se zařadí do let úspěšných.

Nastal den, na který se každý školák i předškolák těší dlouhou dobu. Ne
tedy den vysvědčení, ale poslední školní den. Přejeme všem školákům
pěkné vysvědčení, se kterým bude spokojený každý rodič. Spokojené
prázdniny plné zážitků. Pamatujme, ale všichni, že bude plná obec dětí
a tím dávejme větší důraz na bezpečnost nás i našeho okolí tak ať se na
začátku nového školního roku zase všichni setkáme ve zdraví.
Přeji všem předškolákům, školákům, celému učitelskému sboru a všem
kteří se celý rok o naše nejmenší starali příjemný a zasloužený
odpočinek.
Upozorňujeme všechny, kteří opomněli na termín uhrazení poplatků za
komunální odpad a kabelovou televizi, že termín pro uhrazení těchto
poplatků již vypršel. Uhrazení těchto poplatků učiňte v nejbližší možné
době.

Hlášení obecního úřadu

Zarmoucená rodina oznamuje, že nás opustila paní Anna Buťáková. Poslední
rozloučení se koná v pátek 27. října ve 14:30 v chrámu páně svaté Kateřiny
v Prusinovicích.
------------------Chovatelé a přátele koní v Prusinovicích Vás všechny zvou tuto sobotu na
Hubertovu jízdu. Sraz všech účastníků je před Obecním úřadem. Odjezd na trať
Hubertovy jízdy pak v 10 hodin. Občerstvení zajištěno po celý den.
------------------------Ke konci příštího týdne proběhne v obci v součinnosti firmou VAK Kroměříž
plošná deratizace. Proto žádáme občany o položení nástrahy pro hlodavce v této
době na obvyklá místa kolem svých příbytků tak, aby bylo zamezeno přístupu
jiných zvířat než hlodavců. Výdej jedu bude v pátek 3. listopadu v 17 hodin před
budovou kulturního domu.
-------------------------Od 1 do 6 listopadu budou u tělocvičny umístěné pro potřeby občanů
kontejnery na velkoobjemový odpad. Plné kontejnery budou průběžně odváženy
a zase prázdné připravené k naplnění.
-----------------------Výsledky TJ
Muži: Břest – Prusinovice 1:0
Mladší žáci Žalkovice – Prusinovice 1:3
-----------------------------

Zarmoucená rodina oznamuje, že nás opustil pan Josef Pumprla, poslední
rozloučení se koná ve čtvrtek 19. října v 15 hodin v chrámu Páně sv. Kateřiny
v Prusinovicích.
-------------------------

Zítra 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin se konají
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnost
je v budově kulturního domu v místnosti bývalé knihovny – vchod bočními
dveřmi.
-----------------------------výsledky TJ:

program TJ:
sobota 21.10.2017 v 10.00: Žalkovice ‐ Prusinovice (mladší žáci)
neděle 22.10.2017 v 14.30: Břest ‐ Prusinovice (muži)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Upozorňujeme občany, že po obci se pohybují prodejci a lákají na přechod odběratelů elektřiny
k Centropolu. Návštěvě předchází telefonické podvodné domluvení schůzky s odkazem na EON a český
statistický úřad. Tento telefonát se zakládá na lži a tak doporučujeme občanům se těmto schůzkám
vyhnout a nic s těmito lidmi nepodepisovat.

……………………………………

AGROVA a.s. oznamuje, že bude každou středu od 13,00 – 15,00 hodin
prodávat krmnou pšenici za cenu 450,-/q.
Obilí je nutno zaplatit v pokladně AGROVY a.s. v pracovní dny od 8,oo –
15,oo hod.
Prodej bude ukončen 31.10.2017.

Opět se množí případy telefonátů, které na základě lživých a výhružných
informací sjednávají osobní schůzky s občany, na kterých následně přemlouvají
ke změně dodavatele energií. Zvažte prosím, jestli je pro Vás jednání s takovými
lidmi přínosem.

Pan synek z Vacenovic bude zítra u mateřské školy od 14 do 14:30
prodávat jablka, nové brambory a domácí med.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

K významnému životnímu jubleu paní bBOženě Kolaříkové
nechávají zahrát přátele a kamarádi.
Rodina Vinklárková a Krejčí děkuje všem, kteří se přišli naposled rozloučit s paní Františkou
Adámkovou.

VAK Kroměříž provádí do 17. srpna zápis stavů vodoměrů. Kdo NEbude
k zastižení, ať umístí lístek se stavem vodoměru na viditelném místě.

Soukromý prodejce Gazda bude prodávat ve středu 16 srpna v 9:30 u mateřské
školy nosné kuřice, roční slepice, brojlerová káčata, krmnou směs pro slepice,
vitaminové a jiné doplňky

Pan synek z Vacenovic bude zítra od 13:30 do 14 hodin prodávat u mateřské
školy jablka, brambory, cibuli, česnek a včelí med.

Zarmoucená rodina oznamuje, že nás navždy opustila paní Ludmila Barotová, Poslední
rozloučení se koná v sobotu 22. dubna ve 14 hodin v chrámu páně sv. Kateřiny
v Prusinovicích.

Pan Synek z Vacenovic bude dnes od 13:30 do 14 hodin prodávat u mateřské školy jablka a
brambory.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Pan Synek z Vacenovic bude zítra od 14 do 14:30 prodávat u mateřské školy Jablka a brambory.

Od vyhlášení do 10 hodin prodává paní Hermanová u mateřské školy dámský,
pánský a dětský textil a obuv. ( Halenky, trička. tepláky, legíny, elasťáky, domácí
kalhoty, spodní prádlo, ponožky, ručníky, osušky, prostěradla, prací prášek a jiné zboží.
Vyprodej obuvi za jednotnou cenu pár 150 Kč. ).

Farma Gazda bude ve středu 29. března v 9:45 prodávat u mateřské školy nosné kuřice všech barev
na počátku snůšky ve stáří 21 týdnů za 170 Kč. Dále krmné směsi pro nosnice a vitaminové doplňky.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude dnes od 13:50 do 14:10 prodávat u mateřské školy konzumní
a sadbové brambory, jablka, česnek, čerstvé žampiony a hlívu ústřičnou.

Ve čtvrtek 15.12.2016 přijede do naší obce pojízdná prodejna čerstvého kuřecího, vepřového a
hovězího masa, uzenin a masných výrobků Jatka Brodek u Přerova.
Prodej bude probíhat od 8:50 do 9:10 hodin.

Firma Install bude ve dnech 1 a 2 prosince provádět v obci revizi kotlů na pevná paliva.
Zájemci o revizi se můžou hlásit v budově obecního úřadu.
Drůbežárna Prace bude v dnes ve 13:15 hod. prodávat u materské školy
kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks
káčata, housata, husokačeny, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové
doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.

Místo prodeje:

U HOSPODY

Upozorňujeme, že termín uhrazení poplatků za odpady vypršel 30.
června. Ten kdo zapomněl na uhrazení poplatků nechť toto provede
v nejbližším termínu v budově obecního úřadu.
Na obecním úřadě jsou 3 volné lístky na muzikál Mýdlový princ, na
který obec Prusinovice pořádá zájezd dne 24. září. Zájemci se můžou
informovat v budově Obecního úřadu.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Množí se stížnosti na volně pobíhající psy v obci.
Upozorňujeme majitele těchto psů, že jsou plně zodpovědní
za újmy jimi způsobené ať už na zdraví či majetku. V případě
nerespektování dobrých sousedských vztahů riskují
předvolání k přestupkové komisi na městském úřadě v
Holešově.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Prodejna se zahradnickými potřebami na Plačkově nabízí – přísadu zeleniny,
jahod a květin. Nové truhlíky, plastové květiny a dekorace. Otevřeno denně od
17:15 do 18:30. Ve čtvrtek od 14 hodin
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zarmoucená rodina oznamuje, že nás opustila paní Jana Sklenářová z Prusinovic.
Poslední rozloučení se koná v pátek 17. února 2017 v 15.00 hodin v evangelickém kostele
v Prusinovicích.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Dnes od 10:00 do 10:20 bude prodávat u mateřské
školy pojízdná prodejna čerstvé kuřecí, vepřové a
hovězí maso, uzeninu a masné výrobky Jatka
Brodek u Přerova.
Kamenická firma z Dolního němčí nabízí své kamenické práce pro letošní sezonu.
Pro využití akční ceny je nutné si sjednat přesný čas schůzky na telefonu 777 888
332

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Prodejna zahradnických
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pan Gajdůšek z Prakšic bude zítra 31. března v 9:40 prodávat u MŠ kuřice
různých barev a vlašky, krůty, káčata, kohouty a krmné směsi.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Oznamujeme občanům, že do kontejnerů na plast patří plast, do kontejnerů na
papír papír a do kontejnerů na sklo patří sklo. V případě pomíchání tříděného
odpadu svozová firma odmítá odpad odebírat.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Přátelé myslivci a ti nejbližší přejí panu Ladislavu
Strnadovi, k dnešním narozeninám vše nejlepší, hodně
hřibařských úspěchů, zdraví a spokojenosti do dalších
let.
Ke gratulaci se připojuje celá rodina.
Všechno nejlepší k významnému životními jubileu paní
Libě Darebníkové přeje celá rodina. K přání se připojují
všichni spolupracovníci.

Přátelé a kamarádi z plechové kavalerie, i mimo ni přejí
panu Františku Pavelkovi vše nejlepší, hodně zdraví
k významnému životnímu jubileu. Na poli hodně úrody
a ve chlévě velké přírůstky.
Ke gratulaci se připojuje celá rodina
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Všechno nejlepší k významnému životnímu jubileu
Zdenkovi Mikeškovi přeje celá rodina spolu s přáteli a
kamarády. Všichni posílají dobrou náladu a pár pěkných
písniček pro radost.

Vážení školáci a předškoláci, vítám vás všechny v novém školním roce. Těm
nejmenším bych chtěl popřát, ať se jim ve školce líbí a ať najdou spoustu
nových kamarádů. Těm větším ať se jim ve škole líbí a ať jim dělá radost, to že
se ve škole naučí nové věci. Těm úplně největším by jsem chtěl popřát hodně
úspěchů v novém roce, aby byly nakonec se svými známkami spokojeni.
Rodičům bych chtěl popřát pevné nervy a at vám všem dělají vaše malé
ratolesti co nejvíce radosti.

Vážení školáci, předškoláci a míli učitlé, vítám vás všechny v novém školním
roce po prázdninách plných zážitků. Nastal den, na který jste se více či méně
těšili. Těm nejmenším bych chtěl popřát, ať se jim ve školce líbí a najdou v ní
spoustu nových kamarádů. Těm větším ať se jim ve škole líbí a dělá radost, to že
se ve škole naučí nové věci pro celý další život. Přeji nám všem ať je ten školní
rok 2017-2018 úspěšný a přinese nám hodně radosti.

Oznamujeme ulici Plačkov a Novosady na straně pošty odstávku
dodávky vody. Ta bude obnovena po odstranění závady v ulici
Plačkov.

Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych vám za všechny zastupitele popřál klidné a pokojné
vánoční svátky. Aby jsme si všichni našli čas na vzpomenutí na naše
nejbližší ať už máme to štěstí být s nimi či nikoli. Těm nejmenším
přeji bohatého ježíška a krásné zážitky, protože právě vzpomínky na
vánoce z dětských let zůstanou vzpomínkou po celý život.
Do nového roku hodně zdraví a spokojenosti, ale také sil, ať v době
sytosti lpíme na tradicích, které nás a naše předky provázely celý

život. Tradice společně s náboženstvím a zvyklostmi, které jsou v nás
pevně zakořeněny, a žádná nová migrační kultura nám je nemůže vzít.
Přeji Vám všem, ať rok 2017 se zařadí do let úspěšných.

Nastal den, na který se každý školák i předškolák těší dlouhou dobu. Ne
tedy den vysvědčení, ale poslední školní den. Přejeme všem školákům
pěkné vysvědčení, se kterým bude spokojený každý rodič. Spokojené
prázdniny plné zážitků. Pamatujme, ale všichni, že bude plná obec dětí
a tím dávejme větší důraz na bezpečnost nás i našeho okolí tak ať se na
začátku nového školního roku zase všichni setkáme ve zdraví.
Přeji všem předškolákům, školákům, celému učitelskému sboru a všem
kteří se celý rok o naše nejmenší starali příjemný a zasloužený
odpočinek.
Upozorňujeme všechny, kteří opomněli na termín uhrazení poplatků za
komunální odpad a kabelovou televizi, že termín pro uhrazení těchto
poplatků již vypršel. Uhrazení těchto poplatků učiňte v nejbližší možné
době.

Hlášení obecního úřadu

Zarmoucená rodina oznamuje, že nás opustila paní Anna Buťáková. Poslední
rozloučení se koná v pátek 27. října ve 14:30 v chrámu páně svaté Kateřiny
v Prusinovicích.
------------------Chovatelé a přátele koní v Prusinovicích Vás všechny zvou tuto sobotu na
Hubertovu jízdu. Sraz všech účastníků je před Obecním úřadem. Odjezd na trať
Hubertovy jízdy pak v 10 hodin. Občerstvení zajištěno po celý den.
------------------------Ke konci příštího týdne proběhne v obci v součinnosti firmou VAK Kroměříž
plošná deratizace. Proto žádáme občany o položení nástrahy pro hlodavce v této
době na obvyklá místa kolem svých příbytků tak, aby bylo zamezeno přístupu
jiných zvířat než hlodavců. Výdej jedu bude v pátek 3. listopadu v 17 hodin před
budovou kulturního domu.
-------------------------Od 1 do 6 listopadu budou u tělocvičny umístěné pro potřeby občanů
kontejnery na velkoobjemový odpad. Plné kontejnery budou průběžně odváženy
a zase prázdné připravené k naplnění.
-----------------------Výsledky TJ
Muži: Břest – Prusinovice 1:0
Mladší žáci Žalkovice – Prusinovice 1:3
-----------------------------

Zarmoucená rodina oznamuje, že nás opustil pan Josef Pumprla, poslední
rozloučení se koná ve čtvrtek 19. října v 15 hodin v chrámu Páně sv. Kateřiny
v Prusinovicích.
-------------------------

Zítra 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin se konají
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnost
je v budově kulturního domu v místnosti bývalé knihovny – vchod bočními
dveřmi.
-----------------------------výsledky TJ:

program TJ:
sobota 21.10.2017 v 10.00: Žalkovice ‐ Prusinovice (mladší žáci)
neděle 22.10.2017 v 14.30: Břest ‐ Prusinovice (muži)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Upozorňujeme občany, že po obci se pohybují prodejci a lákají na přechod odběratelů elektřiny
k Centropolu. Návštěvě předchází telefonické podvodné domluvení schůzky s odkazem na EON a český
statistický úřad. Tento telefonát se zakládá na lži a tak doporučujeme občanům se těmto schůzkám
vyhnout a nic s těmito lidmi nepodepisovat.

……………………………………

AGROVA a.s. oznamuje, že bude každou středu od 13,00 – 15,00 hodin
prodávat krmnou pšenici za cenu 450,-/q.
Obilí je nutno zaplatit v pokladně AGROVY a.s. v pracovní dny od 8,oo –
15,oo hod.
Prodej bude ukončen 31.10.2017.

Opět se množí případy telefonátů, které na základě lživých a výhružných
informací sjednávají osobní schůzky s občany, na kterých následně přemlouvají
ke změně dodavatele energií. Zvažte prosím, jestli je pro Vás jednání s takovými
lidmi přínosem.

Pan synek z Vacenovic bude zítra u mateřské školy od 14 do 14:30
prodávat jablka, nové brambory a domácí med.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

K významnému životnímu jubleu paní bBOženě Kolaříkové
nechávají zahrát přátele a kamarádi.
Rodina Vinklárková a Krejčí děkuje všem, kteří se přišli naposled rozloučit s paní Františkou
Adámkovou.

VAK Kroměříž provádí do 17. srpna zápis stavů vodoměrů. Kdo NEbude
k zastižení, ať umístí lístek se stavem vodoměru na viditelném místě.

Soukromý prodejce Gazda bude prodávat ve středu 16 srpna v 9:30 u mateřské
školy nosné kuřice, roční slepice, brojlerová káčata, krmnou směs pro slepice,
vitaminové a jiné doplňky

Pan synek z Vacenovic bude zítra od 13:30 do 14 hodin prodávat u mateřské
školy jablka, brambory, cibuli, česnek a včelí med.

Zarmoucená rodina oznamuje, že nás navždy opustila paní Ludmila Barotová, Poslední
rozloučení se koná v sobotu 22. dubna ve 14 hodin v chrámu páně sv. Kateřiny
v Prusinovicích.

Pan Synek z Vacenovic bude dnes od 13:30 do 14 hodin prodávat u mateřské školy jablka a
brambory.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Pan Synek z Vacenovic bude zítra od 14 do 14:30 prodávat u mateřské školy Jablka a brambory.

Od vyhlášení do 10 hodin prodává paní Hermanová u mateřské školy dámský,
pánský a dětský textil a obuv. ( Halenky, trička. tepláky, legíny, elasťáky, domácí
kalhoty, spodní prádlo, ponožky, ručníky, osušky, prostěradla, prací prášek a jiné zboží.
Vyprodej obuvi za jednotnou cenu pár 150 Kč. ).

Farma Gazda bude ve středu 29. března v 9:45 prodávat u mateřské školy nosné kuřice všech barev
na počátku snůšky ve stáří 21 týdnů za 170 Kč. Dále krmné směsi pro nosnice a vitaminové doplňky.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude dnes od 13:50 do 14:10 prodávat u mateřské školy konzumní
a sadbové brambory, jablka, česnek, čerstvé žampiony a hlívu ústřičnou.

Ve čtvrtek 15.12.2016 přijede do naší obce pojízdná prodejna čerstvého kuřecího, vepřového a
hovězího masa, uzenin a masných výrobků Jatka Brodek u Přerova.
Prodej bude probíhat od 8:50 do 9:10 hodin.

Firma Install bude ve dnech 1 a 2 prosince provádět v obci revizi kotlů na pevná paliva.
Zájemci o revizi se můžou hlásit v budově obecního úřadu.
Drůbežárna Prace bude v dnes ve 13:15 hod. prodávat u materské školy
kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks
káčata, housata, husokačeny, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové
doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.

Místo prodeje:

U HOSPODY

Upozorňujeme, že termín uhrazení poplatků za odpady vypršel 30.
června. Ten kdo zapomněl na uhrazení poplatků nechť toto provede
v nejbližším termínu v budově obecního úřadu.
Na obecním úřadě jsou 3 volné lístky na muzikál Mýdlový princ, na
který obec Prusinovice pořádá zájezd dne 24. září. Zájemci se můžou
informovat v budově Obecního úřadu.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Množí se stížnosti na volně pobíhající psy v obci.
Upozorňujeme majitele těchto psů, že jsou plně zodpovědní
za újmy jimi způsobené ať už na zdraví či majetku. V případě
nerespektování dobrých sousedských vztahů riskují
předvolání k přestupkové komisi na městském úřadě v
Holešově.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Prodejna se zahradnickými potřebami na Plačkově nabízí – přísadu zeleniny,
jahod a květin. Nové truhlíky, plastové květiny a dekorace. Otevřeno denně od
17:15 do 18:30. Ve čtvrtek od 14 hodin
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zarmoucená rodina oznamuje, že nás opustila paní Jana Sklenářová z Prusinovic.
Poslední rozloučení se koná v pátek 17. února 2017 v 15.00 hodin v evangelickém kostele
v Prusinovicích.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Dnes od 10:00 do 10:20 bude prodávat u mateřské
školy pojízdná prodejna čerstvé kuřecí, vepřové a
hovězí maso, uzeninu a masné výrobky Jatka
Brodek u Přerova.
Kamenická firma z Dolního němčí nabízí své kamenické práce pro letošní sezonu.
Pro využití akční ceny je nutné si sjednat přesný čas schůzky na telefonu 777 888
332

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Prodejna zahradnických
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pan Gajdůšek z Prakšic bude zítra 31. března v 9:40 prodávat u MŠ kuřice
různých barev a vlašky, krůty, káčata, kohouty a krmné směsi.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Oznamujeme občanům, že do kontejnerů na plast patří plast, do kontejnerů na
papír papír a do kontejnerů na sklo patří sklo. V případě pomíchání tříděného
odpadu svozová firma odmítá odpad odebírat.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Přátelé myslivci a ti nejbližší přejí panu Ladislavu
Strnadovi, k dnešním narozeninám vše nejlepší, hodně
hřibařských úspěchů, zdraví a spokojenosti do dalších
let.
Ke gratulaci se připojuje celá rodina.
Všechno nejlepší k významnému životními jubileu paní
Libě Darebníkové přeje celá rodina. K přání se připojují
všichni spolupracovníci.

Přátelé a kamarádi z plechové kavalerie, i mimo ni přejí
panu Františku Pavelkovi vše nejlepší, hodně zdraví
k významnému životnímu jubileu. Na poli hodně úrody
a ve chlévě velké přírůstky.
Ke gratulaci se připojuje celá rodina
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Všechno nejlepší k významnému životnímu jubileu
Zdenkovi Mikeškovi přeje celá rodina spolu s přáteli a
kamarády. Všichni posílají dobrou náladu a pár pěkných
písniček pro radost.

Vážení školáci a předškoláci, vítám vás všechny v novém školním roce. Těm
nejmenším bych chtěl popřát, ať se jim ve školce líbí a ať najdou spoustu
nových kamarádů. Těm větším ať se jim ve škole líbí a ať jim dělá radost, to že
se ve škole naučí nové věci. Těm úplně největším by jsem chtěl popřát hodně
úspěchů v novém roce, aby byly nakonec se svými známkami spokojeni.
Rodičům bych chtěl popřát pevné nervy a at vám všem dělají vaše malé
ratolesti co nejvíce radosti.

Vážení školáci, předškoláci a míli učitlé, vítám vás všechny v novém školním
roce po prázdninách plných zážitků. Nastal den, na který jste se více či méně
těšili. Těm nejmenším bych chtěl popřát, ať se jim ve školce líbí a najdou v ní
spoustu nových kamarádů. Těm větším ať se jim ve škole líbí a dělá radost, to že
se ve škole naučí nové věci pro celý další život. Přeji nám všem ať je ten školní
rok 2017-2018 úspěšný a přinese nám hodně radosti.

Oznamujeme ulici Plačkov a Novosady na straně pošty odstávku
dodávky vody. Ta bude obnovena po odstranění závady v ulici
Plačkov.

Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych vám za všechny zastupitele popřál klidné a pokojné
vánoční svátky. Aby jsme si všichni našli čas na vzpomenutí na naše
nejbližší ať už máme to štěstí být s nimi či nikoli. Těm nejmenším
přeji bohatého ježíška a krásné zážitky, protože právě vzpomínky na
vánoce z dětských let zůstanou vzpomínkou po celý život.
Do nového roku hodně zdraví a spokojenosti, ale také sil, ať v době
sytosti lpíme na tradicích, které nás a naše předky provázely celý

život. Tradice společně s náboženstvím a zvyklostmi, které jsou v nás
pevně zakořeněny, a žádná nová migrační kultura nám je nemůže vzít.
Přeji Vám všem, ať rok 2017 se zařadí do let úspěšných.

Nastal den, na který se každý školák i předškolák těší dlouhou dobu. Ne
tedy den vysvědčení, ale poslední školní den. Přejeme všem školákům
pěkné vysvědčení, se kterým bude spokojený každý rodič. Spokojené
prázdniny plné zážitků. Pamatujme, ale všichni, že bude plná obec dětí
a tím dávejme větší důraz na bezpečnost nás i našeho okolí tak ať se na
začátku nového školního roku zase všichni setkáme ve zdraví.
Přeji všem předškolákům, školákům, celému učitelskému sboru a všem
kteří se celý rok o naše nejmenší starali příjemný a zasloužený
odpočinek.
Upozorňujeme všechny, kteří opomněli na termín uhrazení poplatků za
komunální odpad a kabelovou televizi, že termín pro uhrazení těchto
poplatků již vypršel. Uhrazení těchto poplatků učiňte v nejbližší možné
době.

Hlášení obecního úřadu

Zarmoucená rodina oznamuje, že nás opustila paní Anna Buťáková. Poslední
rozloučení se koná v pátek 27. října ve 14:30 v chrámu páně svaté Kateřiny
v Prusinovicích.
------------------Chovatelé a přátele koní v Prusinovicích Vás všechny zvou tuto sobotu na
Hubertovu jízdu. Sraz všech účastníků je před Obecním úřadem. Odjezd na trať
Hubertovy jízdy pak v 10 hodin. Občerstvení zajištěno po celý den.
------------------------Ke konci příštího týdne proběhne v obci v součinnosti firmou VAK Kroměříž
plošná deratizace. Proto žádáme občany o položení nástrahy pro hlodavce v této
době na obvyklá místa kolem svých příbytků tak, aby bylo zamezeno přístupu
jiných zvířat než hlodavců. Výdej jedu bude v pátek 3. listopadu v 17 hodin před
budovou kulturního domu.
-------------------------Od 1 do 6 listopadu budou u tělocvičny umístěné pro potřeby občanů
kontejnery na velkoobjemový odpad. Plné kontejnery budou průběžně odváženy
a zase prázdné připravené k naplnění.
-----------------------Výsledky TJ
Muži: Břest – Prusinovice 1:0
Mladší žáci Žalkovice – Prusinovice 1:3
-----------------------------

Zarmoucená rodina oznamuje, že nás opustil pan Josef Pumprla, poslední
rozloučení se koná ve čtvrtek 19. října v 15 hodin v chrámu Páně sv. Kateřiny
v Prusinovicích.
-------------------------

Zítra 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin se konají
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnost
je v budově kulturního domu v místnosti bývalé knihovny – vchod bočními
dveřmi.
-----------------------------výsledky TJ:

program TJ:
sobota 21.10.2017 v 10.00: Žalkovice ‐ Prusinovice (mladší žáci)
neděle 22.10.2017 v 14.30: Břest ‐ Prusinovice (muži)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Upozorňujeme občany, že po obci se pohybují prodejci a lákají na přechod odběratelů elektřiny
k Centropolu. Návštěvě předchází telefonické podvodné domluvení schůzky s odkazem na EON a český
statistický úřad. Tento telefonát se zakládá na lži a tak doporučujeme občanům se těmto schůzkám
vyhnout a nic s těmito lidmi nepodepisovat.

……………………………………

AGROVA a.s. oznamuje, že bude každou středu od 13,00 – 15,00 hodin
prodávat krmnou pšenici za cenu 450,-/q.
Obilí je nutno zaplatit v pokladně AGROVY a.s. v pracovní dny od 8,oo –
15,oo hod.
Prodej bude ukončen 31.10.2017.

Opět se množí případy telefonátů, které na základě lživých a výhružných
informací sjednávají osobní schůzky s občany, na kterých následně přemlouvají
ke změně dodavatele energií. Zvažte prosím, jestli je pro Vás jednání s takovými
lidmi přínosem.

Pan synek z Vacenovic bude zítra u mateřské školy od 14 do 14:30
prodávat jablka, nové brambory a domácí med.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

K významnému životnímu jubleu paní bBOženě Kolaříkové
nechávají zahrát přátele a kamarádi.
Rodina Vinklárková a Krejčí děkuje všem, kteří se přišli naposled rozloučit s paní Františkou
Adámkovou.

VAK Kroměříž provádí do 17. srpna zápis stavů vodoměrů. Kdo NEbude
k zastižení, ať umístí lístek se stavem vodoměru na viditelném místě.

Soukromý prodejce Gazda bude prodávat ve středu 16 srpna v 9:30 u mateřské
školy nosné kuřice, roční slepice, brojlerová káčata, krmnou směs pro slepice,
vitaminové a jiné doplňky

Pan synek z Vacenovic bude zítra od 13:30 do 14 hodin prodávat u mateřské
školy jablka, brambory, cibuli, česnek a včelí med.

Zarmoucená rodina oznamuje, že nás navždy opustila paní Ludmila Barotová, Poslední
rozloučení se koná v sobotu 22. dubna ve 14 hodin v chrámu páně sv. Kateřiny
v Prusinovicích.

Pan Synek z Vacenovic bude dnes od 13:30 do 14 hodin prodávat u mateřské školy jablka a
brambory.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Pan Synek z Vacenovic bude zítra od 14 do 14:30 prodávat u mateřské školy Jablka a brambory.

Od vyhlášení do 10 hodin prodává paní Hermanová u mateřské školy dámský,
pánský a dětský textil a obuv. ( Halenky, trička. tepláky, legíny, elasťáky, domácí
kalhoty, spodní prádlo, ponožky, ručníky, osušky, prostěradla, prací prášek a jiné zboží.
Vyprodej obuvi za jednotnou cenu pár 150 Kč. ).

Farma Gazda bude ve středu 29. března v 9:45 prodávat u mateřské školy nosné kuřice všech barev
na počátku snůšky ve stáří 21 týdnů za 170 Kč. Dále krmné směsi pro nosnice a vitaminové doplňky.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude dnes od 13:50 do 14:10 prodávat u mateřské školy konzumní
a sadbové brambory, jablka, česnek, čerstvé žampiony a hlívu ústřičnou.

Ve čtvrtek 15.12.2016 přijede do naší obce pojízdná prodejna čerstvého kuřecího, vepřového a
hovězího masa, uzenin a masných výrobků Jatka Brodek u Přerova.
Prodej bude probíhat od 8:50 do 9:10 hodin.

Firma Install bude ve dnech 1 a 2 prosince provádět v obci revizi kotlů na pevná paliva.
Zájemci o revizi se můžou hlásit v budově obecního úřadu.
Drůbežárna Prace bude v dnes ve 13:15 hod. prodávat u materské školy
kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks
káčata, housata, husokačeny, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové
doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.

Místo prodeje:

U HOSPODY

Upozorňujeme, že termín uhrazení poplatků za odpady vypršel 30.
června. Ten kdo zapomněl na uhrazení poplatků nechť toto provede
v nejbližším termínu v budově obecního úřadu.
Na obecním úřadě jsou 3 volné lístky na muzikál Mýdlový princ, na
který obec Prusinovice pořádá zájezd dne 24. září. Zájemci se můžou
informovat v budově Obecního úřadu.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Množí se stížnosti na volně pobíhající psy v obci.
Upozorňujeme majitele těchto psů, že jsou plně zodpovědní
za újmy jimi způsobené ať už na zdraví či majetku. V případě
nerespektování dobrých sousedských vztahů riskují
předvolání k přestupkové komisi na městském úřadě v
Holešově.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Prodejna se zahradnickými potřebami na Plačkově nabízí – přísadu zeleniny,
jahod a květin. Nové truhlíky, plastové květiny a dekorace. Otevřeno denně od
17:15 do 18:30. Ve čtvrtek od 14 hodin
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zarmoucená rodina oznamuje, že nás opustila paní Jana Sklenářová z Prusinovic.
Poslední rozloučení se koná v pátek 17. února 2017 v 15.00 hodin v evangelickém kostele
v Prusinovicích.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Dnes od 10:00 do 10:20 bude prodávat u mateřské
školy pojízdná prodejna čerstvé kuřecí, vepřové a
hovězí maso, uzeninu a masné výrobky Jatka
Brodek u Přerova.
Kamenická firma z Dolního němčí nabízí své kamenické práce pro letošní sezonu.
Pro využití akční ceny je nutné si sjednat přesný čas schůzky na telefonu 777 888
332

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Prodejna zahradnických
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pan Gajdůšek z Prakšic bude zítra 31. března v 9:40 prodávat u MŠ kuřice
různých barev a vlašky, krůty, káčata, kohouty a krmné směsi.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Oznamujeme občanům, že do kontejnerů na plast patří plast, do kontejnerů na
papír papír a do kontejnerů na sklo patří sklo. V případě pomíchání tříděného
odpadu svozová firma odmítá odpad odebírat.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Přátelé myslivci a ti nejbližší přejí panu Ladislavu
Strnadovi, k dnešním narozeninám vše nejlepší, hodně
hřibařských úspěchů, zdraví a spokojenosti do dalších
let.
Ke gratulaci se připojuje celá rodina.
Všechno nejlepší k významnému životními jubileu paní
Libě Darebníkové přeje celá rodina. K přání se připojují
všichni spolupracovníci.

Přátelé a kamarádi z plechové kavalerie, i mimo ni přejí
panu Františku Pavelkovi vše nejlepší, hodně zdraví
k významnému životnímu jubileu. Na poli hodně úrody
a ve chlévě velké přírůstky.
Ke gratulaci se připojuje celá rodina
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Všechno nejlepší k významnému životnímu jubileu
Zdenkovi Mikeškovi přeje celá rodina spolu s přáteli a
kamarády. Všichni posílají dobrou náladu a pár pěkných
písniček pro radost.

Vážení školáci a předškoláci, vítám vás všechny v novém školním roce. Těm
nejmenším bych chtěl popřát, ať se jim ve školce líbí a ať najdou spoustu
nových kamarádů. Těm větším ať se jim ve škole líbí a ať jim dělá radost, to že
se ve škole naučí nové věci. Těm úplně největším by jsem chtěl popřát hodně
úspěchů v novém roce, aby byly nakonec se svými známkami spokojeni.
Rodičům bych chtěl popřát pevné nervy a at vám všem dělají vaše malé
ratolesti co nejvíce radosti.

Vážení školáci, předškoláci a míli učitlé, vítám vás všechny v novém školním
roce po prázdninách plných zážitků. Nastal den, na který jste se více či méně
těšili. Těm nejmenším bych chtěl popřát, ať se jim ve školce líbí a najdou v ní
spoustu nových kamarádů. Těm větším ať se jim ve škole líbí a dělá radost, to že
se ve škole naučí nové věci pro celý další život. Přeji nám všem ať je ten školní
rok 2017-2018 úspěšný a přinese nám hodně radosti.

Oznamujeme ulici Plačkov a Novosady na straně pošty odstávku
dodávky vody. Ta bude obnovena po odstranění závady v ulici
Plačkov.

Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych vám za všechny zastupitele popřál klidné a pokojné
vánoční svátky. Aby jsme si všichni našli čas na vzpomenutí na naše
nejbližší ať už máme to štěstí být s nimi či nikoli. Těm nejmenším
přeji bohatého ježíška a krásné zážitky, protože právě vzpomínky na
vánoce z dětských let zůstanou vzpomínkou po celý život.
Do nového roku hodně zdraví a spokojenosti, ale také sil, ať v době
sytosti lpíme na tradicích, které nás a naše předky provázely celý

život. Tradice společně s náboženstvím a zvyklostmi, které jsou v nás
pevně zakořeněny, a žádná nová migrační kultura nám je nemůže vzít.
Přeji Vám všem, ať rok 2017 se zařadí do let úspěšných.

Nastal den, na který se každý školák i předškolák těší dlouhou dobu. Ne
tedy den vysvědčení, ale poslední školní den. Přejeme všem školákům
pěkné vysvědčení, se kterým bude spokojený každý rodič. Spokojené
prázdniny plné zážitků. Pamatujme, ale všichni, že bude plná obec dětí
a tím dávejme větší důraz na bezpečnost nás i našeho okolí tak ať se na
začátku nového školního roku zase všichni setkáme ve zdraví.
Přeji všem předškolákům, školákům, celému učitelskému sboru a všem
kteří se celý rok o naše nejmenší starali příjemný a zasloužený
odpočinek.
Upozorňujeme všechny, kteří opomněli na termín uhrazení poplatků za
komunální odpad a kabelovou televizi, že termín pro uhrazení těchto
poplatků již vypršel. Uhrazení těchto poplatků učiňte v nejbližší možné
době.

