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Po roce se opět budou otevírat brány do podsvětí a svět lidí zaplaví strašidla,
duchové, upíři a jiná havěť. Ne jinak tomu bude i na tajemném Klepci, kde se
opět slezou všechny tyhle existence a uspořádají pro všechny odvážné děti
i dospěláky stezku statečnosti.
Pokud máte jen trochu odvahy, tak přijďte v pátek 30.10. na louku pod Klepcem,
kde je začátek stezky. Startuje se průběžně od 18ti hodin.
Těšíme se na všechny odvážné ...

ŘÍJEN 2015
ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ

INZERCE

MASÁŽE v pohodlí Vašeho domova

*baňkování *reflexní terapie *Breussova masáž meziobratlových plotének
*klasická regenerační masáž *ušní svíce
*DÁRKOVÉ POUKAZY *SLEVY pro seniory a maminky na rd.
KONTAKT: Ivana Procházková, tel.: 605 255 126, e-mail: proch.ivanka@seznam.cz,
www.masazevpohodlidomova.cz
Doučování z angličtiny + příprava k maturitě z angličtiny a příprava k maturitě
z účetnictví. Te.l: 734 322 348, e-mail: nigrinolmrova@seznam.cz
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

• Změna ÚPO č. 2 (ÚPO=územní plán obce)
Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh na úpravu ÚPO č. 2 – zástavba pozemku v lokalitě
mezi Hradešínem a Přišimasy, spočívající v posunu změny termínu výstavby z roku 2017
na 2016. Zastupitelstvo se změnou ÚPO souhlasí.
• Vstup do Dobrovolného svazku obcí Českobrodsko
Zastupitelstvo obce Přišimasy odsouhlasilo vstup obce do svazku obcí Českobrodsko.
Svazek je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí,
kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů
členských obcí a ochrana veřejného zájmu.
• Svoz BIO odpadu
Z důvodu příznivého počasí se svoz BIO odpadu prodlužuje a bude probíhat i v měsíci říjnu
ve dnech 6. 10. a 20. 10. 2015.
• ČOV a kanalizace Přišimasy
Obec podala žádost na Ministerstvo zemědělství na prodloužení lhůty k dodání podkladů
pro získání dotace na výstavbu kanalizace do konce roku 2015. Momentálně probíhají
přípravné kroky k akci, nicméně dotace není oficiálně přidělena.
Výběrové řízení na veřejnou zakázku: Stavební práce na výstavbě kanalizace,
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba oddílné splaškové kanalizace, gravitačních
stok doplněných řady tlakové kanalizace, čerpacích stanic včetně přípojky el. proudu
a ČOV v katastru obce Přišimasy, včetně napojení jednotlivých objektů. Otevírání obálek
s podanými nabídkami je veřejné a proběhne dne 22. 10. 2015 od 10:00 hodin, na adrese
v salonku Restaurantu V rohlíku, Na Hřebenech II., 1130/6, 140 70 Praha - Podolí
http://www.aiconsulting.cz za účasti zástupců obce.
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Kanalizace – úvěrová smlouva od České spořitelny
Zastupitelstvo obce Přišimasy odsouhlasilo uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, pro zajištění finančních prostředků určených k výstavbě kanalizace.
Kanalizace – výběr technického dozoru
Zastupitelstvo obce Přišimasy souhlasí se zahájením výběrového řízení pro technický
dozor při výstavbě kanalizace. Cena za technický dozor bude vycházet procentuálně
z celkové výše předpokládané zakázky.
Obec Přišimasy s ohledem na rozsah zakázky realizuje výběrové řízení v součinnosti se
společností A.I. Consulting s.r.o., která obci zajišťuje a ručí za správnost celého procesu.
• Uzavírka komunikace II/101mezi Úvaly a Škvorcem
Od 1. 10. 2015 s předpokladem trvání do 18. 10. 2015 bude úplná uzavírka komunikace
II/101 mezi Úvaly a Škvorcem.
To si vyžádá v obou směrech: odklon linky 423 po objízdné trase, zrušení zastávky „Úvaly,
Na Slovanech“, přemístění zastávky „Škvorec, MŠ“
Dochází i k úpravě odjezdů spojů ve směru do Úval, a to o 3 minuty při zachování jízdní
doby. Jedná se v podstatě o tarifní opatření, aby prodloužením jízdní doby nedošlo ke
zdražení jízdného v případě cestování na jízdenku pro jednotlivou jízdu. Předpoklad je, že
díky tomu bude nárůst zpoždění cca 3 minuty.
• Změna hluku v okolí plánovaného obchvatu
V rámci vývoje kolem příprav jihovýchodního obchvatu Prahy, došlo k významné změně.
Bylo zadáno nové zpracování hlukové studie. Původní studie byla zpracovaná na rychlost
provozu 70 km/hod. Což je vzhledem k parametrům a využití stavby nedostačující. Nová
studie již pracuje s rychlostí 110 km/hod. Z ní vyplynulo, že se zvýší hlukové zatížení okolí
přeložky na Kolín. Dotčené obce nyní budou zasílat své připomínky a požadavky na úpravu
stavby. Úvaly budou požadovat zapuštění stavby pod úroveň terénu nebo protihlukové valy.
Protože Přišimasy leží v blízkosti obchvatu, ale obchvat není v jejím katastru, připojíme
své požadavky k vyjádření obce Úvaly.

Z NAŠICH SPOLKŮ

Fotbalisté
Naši mladší fotbalisté odjeli již tradičně před začátkem sezony na týdenní soustředění do
Krkonoš. Snažili se zde zdokonalit své fotbalové umění a užít si prima týden. Po prvních
kolech to vypadá, že své dovednosti zúročí. Letos jsme spojili obě mládežnická družstva
s klubem Tuklat. Toto spojení fungovalo již loni. Mladší žáci se po prvních kolech pohybují mezi třetím a pátým místem v tabulce. Starší žáci se zatím drží o něco lépe a jsou na
třetím místě. Každá další případná výhra je může katapultovat na první místo. Držíme jim
palce a budeme naší mládeži fandit.
Proti těmto perfektním výkonům se, bohužel, nedaří našemu A týmu. Muži mají po šesti
kolech jen tři body a jsou na dvanáctém místě. Mezi třináctým a šestým týmem v tabulce
je rozdíl pouhé čtyři body. Takže každý případný bodový zisk nás posune v tabulce směrem
nahoru. Tým poctivě trénuje každou středu a domnívám se, že je jen otázkou času, kdy se
dostaví pozitivní výsledky. Teď nás čeká několik těžkých zápasů a závěrem podzimu
se rozhodne o umístění, na kterém přezimujeme.

 SK Podlipan Přišimasy připravuje 7. 11. 2015 „Rej masek“
 Fotbalový reprezentační ples 16. 1. 2016
Klub žen Přišimasy – Drakiáda 17. 10. 2015
Prosíme o pomoc se zajištěním materiálu na dětskou dílničku pořádanou při Drakiádě.
Pokud můžete darovat pro tvoření dětí šípky, jeřabiny, kaštany, žaludy a jiné přírodní plody,
prosím kontaktujte nás na tel.: 603 572 387.
Za pomoc velmi děkujeme.
Zdravotní cvičení pro děti
zaměřené na správné držení těla (uvolnění, posílení a protažení hlavních svalových skupin),
dýchání, jemnou motoriku, prevenci plochých nohou apod. Cvičení bude probíhat v pátek
15,00 – 15,30 h. v zasedací místnosti OÚ a je určeno pro předškolní děti a mladší školáky
(po domluvě i jinak), cena za pololetí – 350 Kč. Začínáme 9. 10. 2015.
Prosím děti předem přihlásit!
Simona Čabanová, tel. 604 422 833.

Jubilea v říjnu:
Borovský Josef
06.10.
Procházka Jaroslav
11.10.
Vobořil Ladislav
17.10.
Jubilantům blahopřejeme!

90 let
60 let
70 let

