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PO PRÁZDNINÁCH OPĚT CVIČÍME!
Zvu vás na pravidelné cvičení (s náčiním i bez), zaměřené na uvolnění, protažení a posílení svalů ve
stylu pilates, každou středu od 19 do 20 hodin do zasedací místnosti OÚ. 40 Kč/1 lekce. Začínáme
16. 9. Vezměte s sebou podložku, pití a dobrou náladu.
Již třetím rokem nabízím pro nové zájemce cvičení Spirální stabilizace páteře - SM systém dle
MUDr. Smíška (www.smsystem.cz). Jedná se o účinný pohybový program spojující posilování, stabilizaci, protahování, relaxaci, koordinaci a nácvik rovnováhy. SM systém je vhodný jako prevence
i rehabilitace při bolestech zad, špatném držení těla, skolióze, artrózách kloubů, oslabení pánevního
dna, plochých nohách a dalších poruchách pohybového aparátu. Cvičení je vhodné pro všechny
věkové kategorie, ženy, muže, děti (od 5 let), sportovce i nesportovce, těhotné ženy. Cvičí se v malé
skupince (max. 5 osob), proto je nutné se předem přihlásit! Lekce budou probíhat na OÚ ve středu
od 18 hodin. 80 Kč/1 lekce. Začínáme 16.9. Je možné si domluvit individuální cvičení.
Nově! Diagnostika pohybového aparátu.
S. Čabanová, tel. 604 422 833
Nová kniha: Klepec - vrch na Kolínsku.
Knihu, která bude mít přes 200 stran, zpracovával osmičlenný autorský tým pět let a chceme ji vydat 16.
dubna 2016 u příležitosti 10. výročí kulturní akce Den Země na Klepci, kde by měla být i pokřtěna. Je to pár
dní, co jsme projekt vyvěsili na crowdfundingovém portálu https://www.hithit.com/cs/project/1605/knihavrch-klepec-na-kolinsku, kde se snažíme nastřádat cílovou částku pro vydání knihy. I vy se můžete stát
součástí naší publikace. Chcete vědět jak na to? Je to jednoduché. Na portálu hithit se můžete nejen
seznámit s aktuálními informacemi, ale knihu si tam lze i předplatit; na výběr je více možností (více
kusů, vepsané věnování, tištěné poděkování uvnitř knihy, osobní předání na křtu) a k tomu získáte
i odměnu šitou pro každého.
Jan Psota ml.

Záchranná stanice pro zraněné živočichy
Kontakt: pan Luboš Vaněk, tel. 603 864 822, adresa: Pátek 56, u Poděbrad.
Více informací na http://www.zachranazivocichu.cz/
Jubilea v září:
Šulc Pavel
28.09. 60 let
Stamenovská Marie
29.09. 87 let
Jubilantům blahopřejeme!
RODINNÉ CENTRUM

ŠIKULKA
OÚ PŘIŠIMASY 1. PATRO
ZÁBAVNÁ DOPOLEDNE
PRO DĚTI OD 1,5 ROKU
S PROGRAMEM, KTERÝ
ROZVÍJÍ VŠESTRANNÉ
DĚTSKÉ ZNALOSTI A
DOVEDNOSTI.
PRVNÍ KROK V DĚTSKÉM KOLEKTIVU
PŘED NÁSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
BEZ MAMINKY.
KONTAKT: 603 115 528, rc.sikulka@seznam.cz
..PRO DĚTI I Z OKOLNÍCH VESNIC.
PŘIJĎTE MEZI NÁS !..

Šmejkalová Milada
Vobořilová Svatava

30.09. 75 let
30.09. 70 let

KAŽDÉ PONDĚLÍ KROUŽEK -

„ VÝTVARKA“
16:00 – 17:30 hodin
OÚ PŘIŠIMASY 1. PATRO
PRO DĚTI OD 4 LET.
KONTAKT:
603 115 528,
rc.sikulka@seznam.cz

ZAČÍNÁME
14. ZÁŘÍ

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

ZÁŘÍ 2015

Zastupitelé informují:
• Žádáme všechny občany o spolupráci při udržování čistoty na autobusových zastávkách
i jejich okolí. Pokud mají autobusové zastávky sloužit nám všem při čekání na příjezd autobusu, jistě se shodneme na tom, že tento čas nechce nikdo z nás trávit mezi odpadky
a exkrementy. Proto Vás žádáme o ohleduplnost a všímavost ke svému okolí.
• Od 8. září dochází k rozšíření úředních hodin na OÚ Přišimasy:
pondělí, středa – od 17:00 do 18:30 hod.; úterý, čtvrtek – od 9:00 do 12:00 hodin.
• Od 25. srpna 2015 je odvolána platnost výzvy k omezení čerpání vody – nicméně i další
rozumné hospodaření s vodou je na místě.
• Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu firmou NYKOS proběhne
v sobotu dne 26. 9. 2015
Vozy budou přistaveny:
08.25 - 08.55
09.05 - 09.35
09.45 - 10.15

Skřivany
Horka
Přišimasy

u sep. nádob
u obchodu
křižovatka na Limuzy

Nebezpečný odpad: televize, pneumatiky, barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje,
kyseliny, louhy – v původních obalech; ledničky, obaly od barev, mastné hadry.
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek.
NEVOZTE DO SBĚRU: stavební suť, kovový šrot, biologický odpad!!!
NUTNÉ: Odpad předejte osobně posádce, nepředaný odpad nebude odvezen!!!

Vyjádření ke změně ÚPO Přišimasy (hřiště Skřivany)
Pozemek p.č. 309/6 v k.ú. Přišimasy je momentálně ve vlastnictví Pozemkového úřadu.
Na základě výzvy PÚ, kterou zastupitelé obdrželi v únoru 2015, jsme zplnomocnili právního
zástupce obce, aby prověřil podmínky pro bezúplatný převod na obec. Po obdržení vyjádření
PÚ, za jakých podmínek může dojít k bezúplatnému převodu, jsme 2. 3. 2015 na jednání
zastupitelstva rozhodli o změně ÚPO zařadit uvedený pozemek z občanské vybavenosti (která
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nevyhovuje bezúplatnému převodu) na obytnou zástavbu, ve které bude zahrnuta určitými
procenty zeleň. Tato změna byla znovu projednávána a zveřejněna na úřední desce dne
25. 5. 2015 na jednání zastupitelstva. Před veřejným projednáním s dotčenými orgány
dne 24. 7. 2015 jsme zaznamenali obavy občanů ze zániku dětského hřiště ve Skřivanech,
které se nachází na dotčeném pozemku.
Snažili jsme se ubezpečit občany, že v žádném případě není záměrem změny zrušit hřiště,
ale jediným důvodem změny je úsilí obce získat pozemek do vlastnictví.
I přesto dne 29. 7. 2015 byla předána zastupitelům námitka, aby tento pozemek nebyl zahrnut
do změny funkčního využití umožňující výstavbu rodinných domů a zůstal nadále zachován
jako plocha občanského vybavení. Z tohoto důvodu byla svolána dne 12. 8. 2015 veřejná
schůze, kde bylo občanům za přítomnosti právního zástupce a zpracovatele změny vysvětleno,
z jakého důvodu obec rozhodla o zařazení pozemku do změny ÚPO. Právní zástupce obce
vysvětlil občanům podmínky PÚ pro bezúplatný převod s tím, že zařadit tento pozemek do
bytové zástavby je nejsnazší cestou jak pozemek bezúplatně získat. Zařazení pozemku jako
zeleň, která je součástí občanské vybavenosti nedoporučuje dle své právní praxe s tím, že
bychom pozemek nezískali a byl by nabídnut ve veřejné dražbě dalším zájemcům.
Závěrem jsme se dohodli, že bude svoláno na PÚ jednání za přítomnosti zástupce občanů,
starostky obce a právního zástupce, kde se znovu prověří možnosti bezúplatného převodu.
Šárka Rumanová, starostka obce
Vyjádření občana:
Vážení spoluobčané,
v průběhu prázdnin se v naší obci rozšířila informace, že zastupitelé obce chtějí zrušit hřiště
ve Skřivanech. Rozběhla se zde i podpisová akce za zachování dětského hřiště, tato akce
začala pouhých pár hodin před zasedáním zastupitelstva, kde se mělo údajně o zrušení
hřiště diskutovat. Já i moje rodina, jsme tuto petici také podepsali, neboť se zrušením hřiště
nesouhlasíme. S odstupem času jsem si našla čas a chuť pročíst ty dlouhé a místy i nesrozumitelné texty, které jsou zveřejněné nejen na webových stránkách naší obce. Také jsem
zavolala přímo paní starostce, které jsem se na rovinu zeptala, zda má naše, nedávno
zvolené zastupitelstvo v úmyslu zrušit dětské hřiště. Paní Rumanová mi vysvětlila všechny
kroky, které už provedli a které ještě musí udělat, aby pozemek byl na naši obec bezplatně
převeden. Co můžeme jako obec převodem získat? Na první pohled nic, ale pokud bychom
o pozemek neměli zájem, stát nabídne pozemek veřejně k prodeji a v tuto chvíli si ho může
koupit třeba i nějaký developer, který jistě nebude mít zájem zachovat dětské hřiště pro naše
děti. Převod pozemku není otázka práce na pár týdnů, ale spíše měsíců.
Mgr. Hana Bartošová, Skřivany
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Mateřská škola zahájila nový školní rok 1. 9. 2015. Děti i jejich rodiče určitě potěšily nově
zrekonstruované budovy i zahrada.
Děkujeme p. Michalu Strnadovi, který pomohl s organizací prací při zajišťování fasádních
omítek, obkladů a zateplování stěn i stropů budov, nového vytápění elektrickými čerpadly,
výmalby a položení podlahových krytin ve třídě, jídelně a kanceláři.
V dolní budově MŠ byla vyměněna okna, žaluzie, vchodové dveře a byla řešena havarijní
situace přerušené kanalizace. Dětem jsme zakoupili do šatny nové pojízdné věšáky, barevné
kapsáře a do herny stavebnice a lego.
Těšíme se na společně prožité chvíle v krásném prostředí.
Marta Vykouřilová

Z NAŠICH SPOLKů
Sokol Přišimasy - V sobotu 13. 6. Proběhl třetí ročník již tradičního rodinného běhu
O pohár Klepce za podpory obcí Přišimasy a Tismice a pod záštitou nezávislé iniciativy
Česko se hýbe. Letos si změřilo své síly zase o pár závodníků více než loni - dorazili nejen
Přišimaští a Tismičtí, ale i účastníci z Doubravčic, Úval, Prahy, Hradešína, Limuz, Škvorce,
Kolína, Újezda, Kozojed,
Šestajovic, Tlustovous či
Poděbrad. V jednotlivých
kategoriích závodilo téměř 80
dětí, mládeže a dospěláků.
V týmech rodinných štafet
běželo přes 60 účastníků.
Ceny pro vítěze a všechny
zúčastněné věnovala firma
Hervis sports Štěrboholy a MF.
Nějakou tu cenu si odnesl
opravdu každý a vítězové navíc medaile
a pohár. Počasí nám přálo a nás těší, že si
všichni užili příjemné a pohodové
sportovní dopoledne. Fotky z akce najdete
na www.ceskosehybe.cz (internetová fotogalerie). Děkujeme všem nadšeným
sportovcům a na viděnou příští rok. Velké
poděkování všem, kteří se podíleli na
skvělé organizaci: Katce Kebrtové, Lence
a Martinovi Ouředníčkovým, Lucce
Vaněčkové, Verče Houškové, Táně
Preclíkové, Věrce Zajíčkové a Tomáši
Matušinskému.
Cvičení v sokolovně
I tento školní rok bude probíhat cvičení pro děti od 4 do 10 let v místní sokolovně. Cvičení
je všestranné dle možností vybavení tělocvičny. Z rodinných důvodů bude cvičení pouze
1x za 14 dní, ve čtvrtek vždy v sudém týdnu od 16:00 do 18:00 hodin. Členské příspěvky
Sokolu činí 250 Kč za kalendářní rok. Děti potřebují sportovní obuv, tepláky, triko, mikinu,
svačinu a pití. První cvičení je ve čtvrtek 3. 9. 2015.
Těším se !!! Silva Matušinská
21. srpna 2015 uspořádal Klub žen Přišimasy výlet na výstavu květin do Čimelic v jižních
Čechách. Tamní skleníky v zámecké zahradě byly krásně tematicky naaranžované – kaktusy,
masožravé rostliny, bonsaje, letničky, řezané květiny, keramika, dekorace. Návštěvníků je
vždy hodně, ale zážitek za to stojí. Další zastávkou na výletě byl park v Dobříši a výlet
jsme ukončili v Mníšku pod Brdy v báječné cukrárně.
AKCE V OKOLÍ
Hradešín - 12. 9. 2015 Oslavy 1110 let obce – začátek ve 14 hodin
Úvaly - 8. 10. 2015 Koncert Jaroslava Svěceného - začátek od 19:00
místo konání: Pětašedesátka - Riegerova 65. Vstupné 150 Kč, Vstupenky je možné objednat na tel. 777 216 607 do 13. 9. 2015.

