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LISTOPAD 2015
ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ
 Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním
postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový
průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné
benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
 Kanalizace - Z důvodu podané námitky proti zadávacím podmínkám veřejné
zakázky byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do 23. 11. 2015. Je možné, že
tento termín není ještě konečný. Momentálně si vyžádalo podklady 28 uchazečů.
Otevírání obálek s podanými nabídkami je veřejné a proběhne dne 23. 11. 2015 od
10:00 hodin, na adrese Na Hřebenech II., 1130/6, 140 70 Praha - Podolí, v salonku
Restaurantu V rohlíku.
V pondělí 2. 11. 2015 budou zastupitelé jednat o výši příspěvku od občanů na
přípojení ke kanalizačnímu řadu.
 Kriminalita v obci – v posledních týdnech se množí zprávy o vykradených
vozidlech, přibývá krádeží ze staveb a rukám nenechavcům neunikly ani kabiny
fotbalistů. Buďte všímaví ke svému okolí! Telefon Policie 158.

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

 Hřbitov na Horkách - Hřbitov u kostela je církevním majetkem a jako takový
nemá s obcí žádné vazby. Obec se v minulosti snažila o pomoc s jeho údržbou
a nabídla se, že bude hřbitov udržovat a sekat tam trávu. Což také jeden čas dělala,
ale správa farnosti se nechtěla na údržbě finančně podílet. Odmítla platit odvoz
biologického odpadu a chtěla po obci, aby jeho likvidaci platila. Proto obec od této
činnosti ustoupila a nechala na církvi, ať se o svůj majetek stará sama. K tomu

listopad web:Document2.qxd

2.11.2015

15:49

Stránka 2

nedošlo a na stávající neutěšený stav se nemohly dívat členky
Klubu žen a udělaly si na hřbitově brigádu. Upravily a posekaly
zeleň a obrátily se na obecní úřad o pomoc s likvidací odpadu. Bylo
přislíbeno, že odvoz odpadu obec zajistí. Každopádně je to smutné
a je vizitkou každého vlastníka, jak se svým vlastnictvím nakládá.
Vlastníkem kostela a hřbitova je Římskokatolická farnost Úvaly.
Poděkování patří paní Jindře Šmejkalové, Mirce Novákové a Svatě
Vobořilové.
Ke zvážení je skutečnost, jaké by byly roční náklady na jednoduchý úklid hřbitova.
Hřbitov jako takový je v centru obce a častým cílem turistů, kteří do obce přijedou.
Toto místo je vizitkou naší obce, i když není obecní.
J. Franková
 Rozsvícení vánočního stromku
sraz je u kostela dne 30. 11. v 17 hodin a průvod světlušek
sejde k Mateřské škole Přišimasy. Připraveno bude teplé
svařené víno, perníčky určené na charitu, výrobky dětí.
Vánoční atmosféru podpoří vystoupení dětí MŠ a hudební
doprovod kapely Podřipský žesťový kvintet.

Z NAŠICH SPOLKŮ
Fotbalisté
Plánovaný „Rej masek“ se 7. 11. z technických důvodů nekoná
Fotbalový reprezentační ples 16. 1. 2016
Klub žen Přišimasy
Adventní tvoření proběhne v klubovně na OÚ – dekorace, věnce, doplňky – termín bude upřesněn
17.10. se konala na fotbalovém hřišti Drakiáda a zabijačkové hody. Letošní
počasí nám přálo, na modrém nebi se za příznivých podmínek proháněli draci roztodivných velikostí a tvarů. Ocenění za nejdéle létajícího draka získala Anetka
Šmejkalová, gratulace zde patří především vytrvalému tatínkovi. Originalitou
a vtipem nás překvapil Štěpán Jelen, jeho drak vyrobený z javorových listů byl
ozdobou soutěže. Díky sponzorskému daru pana Marcela Pecha ze Skřivan, čekala
na všechny děti za účast na Drakiádě malá odměna. Pro malé i velké kreativce Klub
žen připravil tvořivou dílničku. Každý si tak mohl najít to své a nikdo nespěchal
domů.
Zabijačkové hody měl pod taktovkou pan Tomáš Jelen a spokojenost byla veliká.
Zpočátku sice bylo problémem mokré dřevo, ale časový skluz byl smazán a zabi-

jačkové výrobky všem moc chutnaly a už se těší na příště. Klub žen zajistil výrobu
palačinek. Rád se jí ujal pan Martin Jaroš a nutno říci, že se mu dařilo. Na
palačinky natíral domácí marmelády našich žen, každá byla jiná a všechny dobré.
Bojovka
Den před svátkem Halloween, tedy v pátek 30.10. se opět po roce otevřely brány
do podsvětí a do světa lidí se na pár chvil podívali duchové, kostlivci, strašidla,
čerti, zombíci a jiná podivná existence. Největší frekvence této havěti byla zaznamenaná na posvátném místě v okolí kamene Slouhy na Klepci. Hned po setmění si
tu dali dostaveníčko a připravili pro všechny odvážlivce z řad dětí, dospěláků
i prarodičů stezku statečnosti a odvahy strašidelným lesem. Letos byla trasa o něco
delší a náročnější, přesto každý, kdo se vydal na cestu, neskončil ve spárech strašidel
a úspěšně došel do cíle. Za splněné úkoly na každého čekala nějaká ta odměna
a v cíli diplom. Letos prošlo stezku na 110 dětí s rodiči i prarodiči. Pevně věříme,
že se bojovka líbila a za rok se potkáme zas..... Už teď se těšíme:)
Tým strašidel
Jubilea v listopadu:
Čermák Miroslav
05.11.
Nožička Václav
13.11.
Oběma jubilantům blahopřejeme.

60 let
65 let

INZERCE

Nový e-shop s prádlem a doplňky pro celou rodinu.
Výhodné ceny - možný odběr v Přišimasech.
Zajímavé slevy pro stálé odběratele. WWW.LEVNEZNACKOVEPRADLO.CZ

KOMINICTVÍ DVOŘÁK
Čištění komínů a roční prohlídky Tel.: 602 330 705

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKVOREC
PřijmE
pracovnici s ekonomickým vzděláním na pozici
ekonomky a hospodářky školy na plný úvazek.
Nabídky zasílejte na skolaskvorec@seznam.cz
nebo kontaktujte ředitelku školy 725 521 692.

