Řez červeného rybízu
Oblíbená bobulovina se v našich zahradách pěstuje většinou v keřové
formě. Pás pod keřem je nutno udržovat v bezplevelném stavu, rybíz totiž
koření mělce a v případě zaplevelení dochází k jeho rychlejšímu stárnutí.
U rybízu je nutný každoroční řez, kterým podpoříme bohatou úrodu,
přičemž nejvhodnějším obdobím je únor až duben, řez je možný také po
sklizni.
V prvních letech keř řežeme méně, kromě prvního roku, kdy zkrátíme
výhony na 1 - 2 pupeny od země, během tří let pak dosáhneme plodnosti. Při řezu nikdy neponecháváme čípky, protože rybíz nevytváří hojivé
pletivo a po seříznutí začíná dřevo zasychat, tím vzniká riziko šíření houbových chorob.
Nejprve odstraníme všechny suché, napadené či jinak oslabené větve. Dále odstraníme nejstarší větve buď těsně u země nebo zajedeme nůžkami lehce pod povrch půdy. Abychom mohli
tímto způsobem rybíz řezat, musíme jej vysadit tak hluboko, aby místo větvení bylo 10 - 15
cm pod povrchem půdy, jen tímto způsobem podpoříme růst nových výhonů ze spících pupenů
na kořenech a kořenovém krčku. Jiná situace nastává např. u pěstování rybízu ve formě palmety, kdy keře vysazujeme pouze tak hluboko, aby kořenový bal byl v úrovni povrchu půdy.
V tuto dobu myslíme také na včasnou ochranu proti chorobám a škůdcům, protože většina
z nich se právě v tuto chvíli „rozhlíží“ po
vhodném hostiteli.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz

DUBEN 2011
obec Přišimasy • obec Tismice • obec Hradešín • obec Doubravčice • městys Škvorec • město Úvaly •
město Český Brod • MŠ Škvorec • MŠ Tismice • MŠ Přišimasy • Skautské středisko br. Jiřího Bubáka
Úvaly • Rytmus Úvaly MDDM Úvaly • občanské sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí •
občanské sdružení Klub žen Přišimasy • občanské sdružení Otevřené Úvaly • občanské sdružení Leccos
• občanské sdružení Život pod Klepcem • občanské sdružení Rozvoj Vrátkova • obecně prospěšná
společnost Region Pošembeří

DEN ZEMĚ NA KLEPCI V.

pořádají v sobotu 23. dubna 2011 od 14 hodin regionální kulturní akci

DARUJEME ŠTĚNATA:
Kříženci Bandoga a (zřejmě) Labradora.
Odběr možný cca za dva měsíce. Pro více
informací volejte tel.: 774 128 433
Ladislav Šlapanský.

Jubilea v dubnu:
Toulec Jaroslav
01.04.
Mišoňová Božena
07.04.
Smolík Václav
08.04.
Endresová Emilie
28.04.
Jubilantům blahopřejeme!

84 let
65 let
70 let
75 let

Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

PROGRAM:

14:00 ”u jezírek”
• formace vlajkonošů
• Kdyby byl ten Škvorec
• regionální výročí
• dramatizace Fůra sena
• taneční vystoupení Rusalky
15:00 ”před Slouhou”
• formace vlajkonošů
• Víly a králové lesa
• Slouha a zlá selka
• Ukliďme Pošembeří!

• stanové městečko
• slavnostní zapálení vatry
• losování cen
• předání pamětních listů

15:30 ”na louce”
• dětský lunapark

Občerstvení a ozvučení zajištěno.
Slosování volných vstupenek o ceny
Při slunném počasí deky a piknikové
košíčky s sebou! Program „u jezírek” může
být při nepřízni počasí sloučen ke Slouhovi.

Zastupitelé informují:
Dne 8. 3. 2011 oznámil p. Ing. Faltus takto svou rezignaci:
Pane starosto,
k datu 8.3.2011 odstupuji z funkce zastupitele, kterou mě pověřili naši občané při posledních volbách. Naši občané mně dali důvěru v to, že budu realizovat jejich přání a požadavky. Bohužel, od počátku mého působení v zastupitelstvu se tento mandát nedaří naplnit.
Již na ustavující schůzi zastupitelstva bylo zřejmé, že nejde o demokratické principy fungování společnosti, ale o zachování stávajících „vyjetých“ kolejí. Záměrně byly například
měněny termíny zasedání o důležitých bodech ze života obce (rozpočet) tak, abych se jich
nemohl účastnit. Moje připomínky k projednávaným problémům nebyly nikdy akceptovány.
O tom, že nebyly včas předkládány materiály k projednání a zápisy ze zastupitelstva, se
nechci již ani vyjadřovat. Nemíním se dále účastnit a být spojován s rozhodnutími tohoto
zastupitelstva.
Ing. Petr Faltus Ve Skřivanech 8.3.2011

Kanalizace v obci – jak jsme Vás v minulém zpravodaji informovali, pro získání finančních
prostředků na kanalizaci je potřeba minimální počet 1000 obyvatel. Tohoto počtu jsme
schopni dosáhnout spojením s obcí Hradešín. Zastupitelé Hradešína souhlasili se společným
řešením kanalizace.
Zpoplatnění inzerce ve Zpravodaji – Zastupitelé stanovili poplatky za inzerci: celá stránka 300,- Kč, ½ stránky 150,- Kč, ¼ stránky 80,- Kč.
Zpomalovací polštáře – Zastupitelé požádali o vyjádření ke zpomalovacím polštářům na
5 místech v obci – silnice na Škvorec, do Limuz, 3 místa na hlavní silnici v obci.
Region Pošembeří vyhlašuje úklidovou akci –UKLIĎME POŠEMBEŘÍ– Obec
Přišimasy se připojuje a v termínu 9. 4. proběhne úklid naší obce. Prosíme tímto všechny
obyvatele, kterým není lhostejné okolí jejich bydliště, aby se zapojili a pomohli s úklidem.
Koordinátorkou akce je pí Šárka Rumanová, která ráda předá bližší informace. Odpad se
bude třídit do připravených pytlů a objemný odpad se soustředí na jednu či více sběrných
míst. Odvoz zajistí technické služby. Doporučujeme vzít s sebou pracovní rukavice
a reflexní vesty. Sraz bude v 9 hodin na fotbalovém hřišti nebo po dohodě s pí Rumanovou.
Vyhodnocení celé regionální akce proběhne na Dni Země na Klepci!

Reakce stávajících zastupitelů:

Přerušení dodávky elektřiny – dne 12. 4. dojde k přerušení dodávky elektřiny v době od
8 do 16 hodin v oblastech od OÚ na Limuzy, MŠ, směr k Hradešínu a Skřivany.

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom se k této rezignaci vyjádřili. Pravda je, že jediné zasedání zastupitelstva, na kterém byl pan Ing. Faltus přítomen, byla právě ustavující schůze zastupitelstva.
Každý další termín zasedání zastupitelstva jsme oznamovali s dostatečným předstihem tak,
aby vyhovoval co největšímu počtu zastupitelů. Běžné setkávání zastupitelů v úřední
hodiny také fungovalo bez problémů a každý zastupitel, s výjimkou pana Ing. Faltuse, na
úřad dochází alespoň jednou týdně.
Jediné dva úkoly, které si sám pan Ing. Faltus vzal za své, a to příčné zpomalovací prahy
v obci a rozpočet obce vyplývající z funkce předsedy finanční komise, nedotáhl do konce,
protože to časově nezvládal. Stejně tak neplnil i další povinnosti předsedy finanční komise
ve věrohodné kvalitě ani termínu (rozpočtová opatření, finanční kontrola školky).
Co se týká připomínek a návrhů, měl jich pan Ing. Faltus několik, ale vyjadřoval se vždy
jen emailem nebo po telefonu. Výjimkou byla první schůzka nad návrhem rozpočtu
v listopadu 2010, kde byl osobně přítomen. Bohužel to byla poslední schůzka, které se
zúčastnil.
Práce zastupitele není jen o tom získat si důvěru občanů ve volbách, ale také dotáhnout své
představy do konce. Úřad nelze řídit z domova. Místo, aby pan Ing. Faltus na rovinu uznal,
že časově (díky vytíženosti v práci) nestíhá, osočuje ostatní zastupitele z věcí, které se nestaly.
Přesto děkujeme panu Ing. Faltusovi za jeho jistě upřímnou snahu a přejeme mu mnoho
osobních a pracovních úspěchů.

Z MŠ:
• prosíme rodiče dětí přijatých do MŠ Přišimasy, aby se dostavili pro přihlášky a vyplněné
je odevzdali do 31. 5. 2011
• žádáme rodiče a obyvatele obce, pokud máte doma nevyužité tříkolky, koloběžky, kola
a dětská odstrkovadla věnujte je MŠ. DĚKUJEME!!!

Z našich spolků:
V sobotu 2. 4. 2011 během dopoledne proběhne v naší obci sběr železného šrotu.
Fotbalisté, kteří zajišťují celou akci jsou ochotni na požádání pomoc železo vynést i z Vašeho
pozemku. Předem děkujeme za podporu!!

Přijďte podpořit naše fotbalisty:
Přípravka:
9.4. od 10:15 hod Přišimasy - Brandýs-Boleslav,
16.4. od 10:15 hod Přišimasy - Zeleneč
24.4. od 14:30 hod Od. Voda - Přišimasy
Muži:
10.4. od 16:30 hod Čestlice - Přišimasy
17.4. od 17:00 hod Přišimasy - Radošovice B
24.4. od 17:00 hod Mochov B- Přišimasy

