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Zpráva Z Úval - Úvalské koupaliště letos neotevře
Po mnoha letech se neotevřou brány úvalského koupaliště. Proč tomu tak bude? Z těchto
důvodů:
1) V létě bude v plném proudu rekonstrukce mostu do Horovy ulice. Na přilehlých loukách
bude umístěno zázemí stavby – auta návštěvníků by neměla kde parkovat.
2) Ve stejnou dobu bude v plném proudu rekonstrukce dešťové kanalizace v ulicích Na
Spojce, Mánesova a Smetanova, přičemž zároveň téměř do konce července bude uzavřen
železniční přejezd. To znamená velkou komplikaci s dopravou návštěvníků a s ohledem na
bod 1) i řešením parkování jejich vozidel.
3) Koupaliště je v důsledku naprosto minimální (téměř nulové) údržby v předchozích
letech v havarijním stavu.
Body 1) a 2) budou vyřešeny v průběhu letošního léta, havarijní stav koupaliště však
vyžaduje investici v řádu d e s í t e k m i l i o n ů kč – odhad odborné firmy je kolem
25 – 30 mil. Kč (v mizerném stavu je čistička, potrubí u bazénu a sanita). V současné době
jednáme s několika soukromými investory o možnostech a podmínkách jejich spoluúčasti
na rekonstrukci koupaliště. O tom, jak jednání dopadla a jestli se úvalské koupaliště opět
zaskví v celé své kráse, se dozvíme během několika nejbližších měsíců.
Petr Borecký, starosta města Úvaly
V pátek 15. 5. vás srdečně zvu do RC Šikulky na liftingovou kúru, poradenství
ohledně péče o pleť + profesionální líčení od kosmetické poradkyně paní Moniky
Marčanové.
Liftingová kúra 350 Kč/osoba + profi líčení 199 Kč
Samotné líčení bez kúry 390 Kč/osoba + káva zdarma
Hlídání děti po dobu v RC zajištěno.
Nutné objednání předem na tel. 603 115 528, kapacita je omezena.
Objednejte se na čas, který Vám nejlépe vyhovuje. Začínáme v 8.00 hodin.
Věřím, že se sejdeme v hojném počtu.
Děkuji Hanka Havlíčková

Jubilea v květnu:
Hlaváčková Marie 2. 5.
84 let
Blochová vladislava 5. 5.
60 let
Všem jubilantům blahopřejeme.
naBÍZÍMe ČištěnÍ - vaxování koBerCŮ a ČalouněnÍ
Koberce od 18 Kč do 23 Kč /m2 dle druhu vlákna koberce, sedací soupravy 60 Kč za sedací
místo (+ roh), židle - pouze sedák 10 Kč/ks, židle - celočalouněná nebo kancelářská 30 Kč až
50 Kč, křeslo 60 až 80 Kč, matrace - jedno lůžko 120 Kč, autosedačky 100 Kč/ks. Cleanery
na čištění koberců jsou vhodné pro všechny druhy koberců, včetně vlněných. Doprava v obci
Přišimasy zdarma. telefon: 604 916 316, kollmanová
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

KVĚTEN 2015
Den ZeMě na klepCi
Dne 18. 4. 2015 jsme se již po deváté sešli na Klepci, abychom oslavili Den Země. Jak
všichni víte, setkání se účastní i okolní obce a máme pocit, že se naše akce úspěšně
rozrůstá. I tento ročník se nesl tradičně v duchu přátelského setkání, ekologie a tradic. Ač
bylo letos trochu chladněji, počet návštěvníků se přiblížil ke kulatému číslu 650. Mnozí si
jistě vzpomenou, že loňského roku jsme si cvičně ovázali Klepec šátky a délka řetězu byla
75 m. Letos se podařilo díky sponzorovi panu Michalovi Strnadovi zapojit i agenturu
Dobrý den. Děkujeme všem 167 návštěvníkům, kteří si donesli na Klepec šátek - délka
navázaných šátků byla 152,5 metru, a tím Přišimasy získaly oficiální český rekord, který je
zapsán v České knize rekordů. Tuto knihu si můžete přijít prohlédnout do obecní knihovny
vždy v pondělí od 16 hodin.
Také musíme poděkovat všem, kteří se dobrovolně a ve svém volném čase podílejí na organizaci této skvělé akce. Bez jejich pomoci by se jen velmi těžko na památném vrchu Klepec
mohlo setkávání s mnohaletou tradicí uskutečnit. Děkujeme.

květen_web:Document2.qxd

11.5.2015

14:49

Stránka 2

ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ:
• Další možnost, jak informovat naše občany o aktuálním dění v obci
Jedním ze způsobů, jak získat aktuální informace o dění v obci Přišimasy, jsou internetové
stránky obce. Po zaregistrování svého e-mailu dostáváte na uvedenou adresu aktuální informace, např. zápisy z jednání zastupitelstva, informace hlášené obecním rozhlasem apod.
Někteří naši spoluobčané nemají přístup na internet a nemohou tak získat informace o dění
v obci tímto způsobem. Pro tyto občany jsme spustili pilotní provoz zasílání informací
o aktuálním dění v obci prostřednictvím SMS na jejich mobilní telefony. Jak je možné tuto
službu získat? V případě, že nemáte přístup na internet a chcete mít pravidelný přehled
o dění obce, stačí si dojít na obecní úřad, kde provedete registraci svého telefonního čísla
na registračním formuláři. Tím je celý proces hotový. Jakmile bude na internetové stránky
vyvěšena nová informace, automaticky vám zašleme SMS s uvedenou informací. Zasílání
SMS s aktuálním dění v obci Přišimasy je dalším způsobem, kterým vás chceme informovat o situaci v obci. Nicméně informace předávané prostřednictvím SMS nemohou obsahovat takový rozsah informací jako zaslaný e-mail. Proto je potřeba počítat s tím, že rozsah
zprávy SMS může být stručný oproti zasílaném e-mailu nebo informacím vyvěšeným na
našich webových stránkách. Zároveň si chceme ověřit, zda je o tuto službu u našich občanů
zájem. Proto si po určitém časovém období provedeme vyhodnocení, zda dochází ke
splnění námi očekávaných předpokladů.
Jaký okruH skuteČně BuDe?
Na začátek článku si musím položit otázku: Myslí skutečně vážně Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to, co říká?? Dne 18. 3. 2015 se konalo setkání starostů a zástupců obcí, kterých
se dotýká plánovaná jihozápadní varianta okruhu Prahy, kterého se zúčastnili i zástupci
ŘSD. Jednání si nenechali ujít zástupci z celkem 15 obcí (s více než 37000 obyvateli).
Výsledkem cca čtyřhodinového jednání plného informací, připomínek i výměny názorů
bylo komuniké odeslané na kraje a Ministerstvo dopravy v čele s ministrem Danem Ťokem.
V něm se vyjadřuje podpora a naléhavost dobudování ochvatu v původní schválené
variantě okruhu s důrazem na co nejrychlejší vybudování. A teď to důležité: i přes to, že
jsme všichni byli na místě ujištěni zástupkyní ŘSD Ing. Nádvorníkovou, že ředitelství podporuje původní, pro Přišimasy a většinu dotčených obcí, přijatelnou variantu, a že o jiné
variantě vážně neuvažují, se na iDnes.cz objevil 30. 4. 2015 rozhovor s generálním
ředitelem ŘSD, kde se vyjádřil, že neprobíhají žádné přípravy pražského okruhu, protože
není jasné kudy se bude moci okruh trasovat. Znamená to zjevný rozpor mezi tím co bylo
slíbeno starostům a tím, jak se veřejně vyjadřuje generální ředitel ŘSD.
Další jednání proběhne v Říčanech 11. 5. 2015, kde se dozvíme více o náhradní uvažované
variantě okruhu, která je pro Přišimasy nepřijatelná.
M. Pech, zastupitel obce
• upoZorněnÍ FirMy nykos oHleDně svoZu Bio
po provedení prvních svozů biologicky rozložitelných odpadů v obcích a městech jsme
z koncových zařízení obdrželi reklamace na nečistoty nacházející se v tomto odpadu (BIO
z obcí obsahuje nečistoty jako např.: papír, plast a směsný komunální odpad). Prosíme Vás
tímto o informování občanů, že i malé množství odpadu jiného než BIO nacházející

se v hnědých nádobách způsobuje zpracovatelům potíže a při větším množství může být
důvodem k přesunu odpadu z kompostárny na skládku. To znamená, že v nejhorším případě můžeme za dodání takto znečištěného BIO odpadu na kompostárnu zaplatit za uložení
stejně vysokou částku, jako by se jednalo o odpad komunální – pak je pochopitelně
dohledáván původce (obec), které jsou tyto náklady následně přeúčtovány.
ZE SPOLKŮ:
kluB Žen přišiMasy – květinový den 13. 5. 2015 – opět se zapojujeme do
celonárodní sbírky Ligy proti rakovině. Kvítka měsíčku lékařského je možné zakoupit od
8 hodin ráno před obchodem. Zájemci, kteří v tento čas nemohou, zavolejte na tel. 777 216 607
a domluvíme se.
FotBalisté:
Mužstvo mužů má v jarní části soutěže po čtyřech kolech čtyři body a je na osmém místě
v tabulce. Další domácí utkání hrajeme 16. 5. od 17 hodin. Budeme rádi, když nás podpoříte.
Mladší žáci se na jaře do soupeřů obuli. Nejen že ještě neprohráli, ale několikrát se jim
podařilo zápas velmi slušným výkonem otočit ve svůj prospěch. První v tabulce jsou Úvaly
s menším náskokem a naši se perou o druhé místo s týmem Kostelce nad Černými lesy. Již
dnes víme, že nebudeme horší jak třetí. Práce s mládeží nám po šesti letech začala naše úsilí
úročit a my máme velkou radost.
Starší přípravka na podzim postoupila z druhého místa do elitní skupiny B. Báli jsme se,
aby v těžké konkurenci na jaře nevyhořeli. Musíme konstatovat, že chlapci se snaží, aby
obstáli se ctí. Tato soutěž se hraje turnajově a čtvrté místo v Čelákovicích, třetí místo
v Brandýse a šesté v Ondřejově je důkazem velkého nasazení hráčů. V neděli 24. 5. hostíme
ostatní týmy doma, přijďte nás povzbudit. Občerstvení bude zajištěno.
Nesmíme zapomenout na naše malíčky. Poctivě trénují jednou týdně. Pomalu, ale jistě si
získávají fotbalové dovednosti. Přátelský zápas s týmem Škvorce nám ukázal, že máme
před sebou ještě mnoho a mnoho práce. Jestli chceme od září hrát soutěž, musíme rozšířit
naše řady alespoň o 5-6 dětí.
30. 5. 2015 od 20 hodin v místní sokolovně pořádáme Májovou zábavu. prima zábava,
bohatá tombola a skvělá atmosféra.
20. 6. 2015 Obecní úřad a fotbalisté budou pořádat "pohodový den".
Program je ještě neúplný, ale můžeme poodhalit první nástřel.
10:00 - 14:00 hry pro děti. Nábor dětí do našeho fotbalového klubu.
Snad i ukázka hasičů, policie ...
15:00
přátelské utkání s některým týmem v mládežnické kategorii
17:00
exhibiční utkání našich děvčat a žen v dresech SK Podlipan Přišimasy proti
"pánům tvorstva" kteří budou hrát v nočních košilích.
19:00
živá hudba, zábava pro dospělé.
Martin Teichner
rC šikulka - z důvodu uzavření MŠ Přišimasy kvůli rekonstrukci, nabízím hlídání Vašich
dětí v době letních prázdnin v RC Šikulka 7:00 - 17:00 hodin. Pro zájemce je nutné objednání předem, bližší informace na 603 115 528, Hanka Havlíčková

