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PROSINEC 2015

Vážení a milí spoluobčané,
blíží se Vánoce, které jsou pro většinu z nás nejkrásnějšími svátky roku.
Je to čas, kdy se snažíme setkat se s našimi blízkými, nebo v duchu vzdát
úctu i našim nejdražším, kteří již nejsou mezi námi. Vánoce nás vybízejí,
abychom udělali druhým radost, abychom byli na sebe milí. Mohou být ale
také cestou do našeho nitra. Pokusme se udělat si pořádek ve svých srdcích
a odměnou nám bude čistá duše, upřímný úsměv na tváři a otevřené srdce
přichystané přijmout do svého nitra přátelství a lásku našeho okolí. Bude to
jeden z našich nejhezčích dárků pod
vánočním stromečkem.
Děkuji Vám všem za spolupráci, a především za tu obyčejnou, která není na první
pohled vidět a nedá se vyčíslit penězi.
Děkuji zvláště těm, kteří se umíte dívat
kolem sebe s úsměvem a s dobrou náladou.
Vám ostatním, kteří si nejste jisti těmito
pocity, přeji úspěch v jejich hledání.
Přeji Vám jménem svým i jménem zastupitelů krásné Vánoce, hodně klidu a sváteční
pohody v přítomnosti Vašich blízkých.
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

Šárka Rumanová
starostka obce
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Zastupitelé informují
 Kanalizace
V tuto chvíli stále probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby ČOV a kanalizace.
S ohledem na rozsah zakázky realizuje obec výběrové řízení v součinnosti se
společností A. I. Consulting s.r.o., která obci zajišťuje a ručí za správnost celého
procesu. Původní termín otevírání obálek byl několikrát změněn z důvodu podání
námitky a žádostí o doplňující informace. Momentálně je stanoven na pátek 4. 12.
2015. Na webových stránkách obce je termín průběžně aktualizován.
Výběrové řízení na technický dozor proběhlo dne 6. 11. 2015, kde hodnotící
komise provedla posouzení a hodnocení obdržených 5 nabídek, podle ceny a zejména referencí jednotlivých uchazečů. Nejlepší nabídku předložila firma CZ Solar s.r.o.
Podrobnější informace naleznete na stránkách obce.
Zastupitelé na svém jednání dne 2. 11. 2015 projednali a schválili poplatek za připojení ke kanalizačnímu řadu ve výši 30 000,- Kč.
Obyvatelé, kteří mají v obci Přišimasy trvalý pobyt budou zvýhodněni a poplatek
bude pro tyto obyvatele ve výši 15 000,- Kč.
Podmínkou je uzavření Smlouvy o investičního příspěvku s obcí s termínem do
30. 4. 2015. V této smlouvě mají obyvatelé možnost využít možnosti 4 splátek,
které musí být zaplaceny do 31. 12. 2016. Kdo této možnosti nevyužije bude
poplatek za připojení ke kanalizačnímu řadu ve výši 100 000,- Kč.
Veškeré podrobnosti budou sděleny na veřejné schůzi, která se uskuteční začátkem
roku 2016. Přesný termín Vám bude včas sdělen.

 Hřiště ve Skřivanech
Oslovili jsme firmu PALIS s.r.o., která v roce vybavila hřiště herními prvky, aby
provedla posouzení, zda některé nevyhovující prvky opravit či vyměnit. Co se týká
věže, došlo k výměně horního břevna spolu s krycími trojúhelníky. U vahadlové
houpačky, bylo na zvážení zda vyměnit pouze nohu, kde nevyhovovala stabilita,
nebo celou houpačku. Bylo přihlédnuto k tomu, že u horní klády se začínala
rozšiřovat hniloba, proto zastupitelé rozhodli o výměně celé houpačky. Dále byly
doplněny krytky matic, cedule a byl proveden ochranný nátěr. Celkové náklady
činily 51 000,- Kč včetně zpracované revize na všechny prvky. Věříme, že i nadále
budou sloužit ke spokojenosti všem a nebudou poškozovány vandaly.
Z našich spolků
 Fotbalisté
Našim fotbalistům skončila podzimní část soutěže. Náš A tým mužů se pral od
začátku soutěže o každý výsledek. Snaha se zúročila v posledních třech kolech, kdy
jsme získali krásných sedm bodů. Muži skončili na 11. místě se ziskem deseti bodů.
Mladší žáci bojují ve středu tabulky a po některých velmi pěkných výkonech jsou
na 6. místě s 18 body.

Největší radost nám dělá náš třetí tým, který hraje prvním rokem okresní soutěž
v kategorii starších žáků. Před sezonou jsme měli obavy, aby náročnou soutěž
plnou zkušených týmů zvládli se ctí, ale naše obavy byly brzo rozptýleny. Skončili
jsme na druhém místě tři body za prvním týmem. Hoši získali 19 bodů.
Nejmenší „malíčci“ trénují již druhým rokem a je na čase aby okusili atmosféru
opravdových zápasů. Přes zimu je bude čekat jeden možná dva turnaje. Také
chceme pro ně připravit přátelská utkání.
Ještě bych rád dodal, že jsme v mládežnických týmech spojeni s oddílem Tuklat.
Ani jeden z nás by nedal dohromady kompletní tým.
Na závěr poděkování všem co se o náš fotbal nezištně starají od trenérů, realizačních
týmů až po rodiče, kteří s námi jezdí na zápasy, nebo pomáhají při různých akcích.
V neposlední řadě nesmím zapomenout na fanoušky, kteří s námi jezdí v hojném
počtu i na venkovní zápasy a někdy velmi daleko. Často počet našich fanoušků
převýší počty domácích. Také nevím zda některý z týmů v naší skupině má roztleskávačky. Naše „Kočky z Přišimas„ mají náš obdiv a roční spolupráci fotbalisté
s děvčaty završili nafocením společného kalendáře. Který je v prodeji za 240,- Kč
na obecním úřadě Přišimasy nebo v prodejně potravin! Naleznete v něm i přehled
akcí, které jsou v obci plánované na rok 2016.

Fotbalový reprezentační ples 16. 1. 2016

Klub žen Přišimasy
Vytváření předvánoční výzdoby se jako každý rok vydařilo. Pozvání neodmítla
Helenka z odborné školy v Městci Králové a díky materiálu, který přivezla,
nápadům a dobré náladě, šikovným rukám i výbornému občerstvení vznikly v sobotu odpoledne (21. 11.) krásné adventní věnce.
Na úterý 15. prosince plánujeme výlet na vánoční výstavu do Městce Králové.
Autobus odjíždí v 8.30 od prodejny v Přišimasech. Při zpáteční cestě se zastavíme
buď v Poděbradech nebo ve vánočně vyzdobeném skanzenu v Přerově nad Labem.
Zájemci, volejte na tel. 731 320 802 (J. Šmejkalová).
Poslední adventní sobotu (19. 12.) se již tradičně vydáme za zvířátky na Klepec.
Vezměte jablka, mrkev, suchý chleba... a přidejte se k nám!
Děkujeme za dobrovolné příspěvky na perníčky, které Klub žen připravil u příležitosti
rozvícení vánočního stromu u školky. Výtěžek posíláme na konto pro nemocné děti.
Rády vás uvítáme v naší klubovně každé pondělí od 18 hodin.
za klub žen Jindřiška Šmejkalová
Prosincové jubileum
Vodička Jaroslav 01.12.
Srdečně blahopřejeme.
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