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dokonce založen menší cholerový hřbitov. Dodejme jen, že situaci v Přišimasech zažili
obecní starosta Václav Šimůnek (1861–1866) se služným 50 zlatých ročně, řídící učitel
Alois Vorlíček (1856–1888†) se služným 315 zlatých ročně a hradešínský farář Josef
Suchan (1858–1871).
Jan Psota ml.

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
LEDEN - ÚNOR 2016

KOMINICTVÍ DVOŘÁK
Čištění komínů a roční prohlídky Tel: 602 330 705
Jubilea v lednu a únoru:
Chroust Ladislav
Pačes Jiří
Svoboda Jaroslav
Dyková Olga
Boran Martin

1. ledna 86 let
11. ledna 80 let
16. ledna 94 let
16. ledna 81 let
21. ledna 60 let

Čermák Karel
Košík Josef

17. února 82 let
18. února 70 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

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

Zastupitelé informují

 Poplatky v roce 2016
Poplatek ze psů: 1 pes starší 3 měsíců 50,- Kč, každý další pes starší 3 měsíců 75,- Kč
Místní poplatek za odvoz TKO - je nutné zaplatit do 29. 2. 2016
Sazba poplatku:
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání
s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele bytů činí sazba: 600,- Kč na
jednoho poplatníka a kalendářní rok.
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Stále platí známkový systém na popelnice. Při platbě obdrží občané známku, která musí být
vylepena na nádobu nejpozději 29. 2. 2016. Po tomto termínu nebudou TKO nádoby bez
známky vyváženy. Občané mají dle rozhodnutí OZ nárok na tento počet známek:
Občané obdrží známku podle zaplacených osob v jedné nemovitosti
1 známka na 1 nádobu 120 l ... 1-2 osoby
2 známky na 2 nádoby 120 l nebo na 1-240 l ... 3-4 osoby
3 známky na 3 nádoby 120 l ... 5 a více osob
Platbu můžete provést osobně na pokladně OÚ (ÚT a ČT od 9:00- 12:00, PO a ST od 17:00
- 18:30h) nebo na účet obce č. 6327151/0100, vedeného u KB Český Brod,
var. symbol za odpad: 1337 01 část obce Přišimasy, 02 Horka, 03 Skřivany, 0000 (číslo
popisné) var. symbol za psa: 1341 01 část obce Přišimasy, 02 Horka, 03 Skřivany, 0000
(číslo popisné).
Momentální stav u kontejnerového stání u obchodu
- proč někdo odložil
komunální odpad
k nádobám?
Proč to má uklízet někdo
za původce odpadu?
Žádáme Vás - nebuďte
lhostejní a bezohlední
k ostatním! Děkujeme!

 Vítání nově narozených děti v roce 2015
proběhne 21. 2. 2016
 Z našich spolků:

Fotbalisté – 16. ledna pořádali fotbalisté v sokolovně společenský ples, který se velmi vydařil.
Vítaným zpestřením bylo taneční vystoupení ve
stylu Cowboys. Choreografii připravila Blanka
Veselá ml.
Rybáři – původně avizovaný společenský ples se
nekoná.
Klub žen Přišimasy – členky Klubu se schází každé

pondělí od 17,30 hodin v klubovně na OÚ. Starají se o obecní knihovnu – knihy je možné
zapůjčit každé pondělí od 16 do 17 hodin.
Děkujeme za příspěvky za vánoční perníčky a svařené víno – 2000,- Kč jsme předali na
účet nadace Bolíto, která pomáhá popáleným dětem.
Srdečně vás zveme v sobotu 5. března na setkání s kmotrem naší obecní knihovny
panem Vráťou Ebrem na příjemné odpolední posezení.

TROChA hISTORIE
Významné výročí v Přišimasech – Prusové v Přišimasech roku 1866
Letos čeká Přišimasy několik významných výročí. Pominu-li 10. výročí konání tradiční akce
Den Země na Klepci, jistou váhu bude mít u občanů i 160. výročí postavení školy roku 1856
nebo neméně zajímavé 150. výročí okupace Přišimas pruskými vojsky v červenci 1866.
Roku 1866 totiž probíhala mezi Pruskem (Němci) a Rakouskem válka o území dnešního
Dánska, jejíž poslední bitva se odehrála 3. července u Hradce Králové. Nastoupilo proti
sobě přes 435 000 vojáků. Prusové zvítězili s výrazně nižšími ztrátami a než došlo k sepsání oficiálního míru 23. srpna. 1866, jejich další pohyb směřoval strategicky k hradbám
Prahy – na Českobrodsko. Z mnohých míst pak docházely na okresní úřady zoufalé reporty
o tom, jak „Prajzi“ rabují vesnice grunt od gruntu. Obecní samospráva vojákům a koním
musela shánět potraviny, obrok, nocleh a slibovat jim nemožné. Jaká zavládla situace
v Přišimasech?
I zde obyvatelé se strachem očekávali, kdy přijdou modrokabátníci do vsi. Archivní prameny obce mlčí, přesto se dochovalo alespoň vyprávění babičky Jenšovské, zaznamenané
vnučkou Boženou Jenšovskou roku 1924: „Jednou odpoledne, v době pilné práce, se ozval
rachot bubnů a Prajzi stáli na návsi! Ve chvilce se rozběhli po staveních a již se tu a tam
ozval nářek slípek, až dosud bezstarostně si hrabajících. Mnohým sedlákům a selkám se
domů s polí ani nechtělo, ale starost, jak to u nich ve stavení vypadá, jim nedala. Kdo se
však domů nevracel, to byli svobodní hoši. Rozutekli se a schovávali se v lese a v blízkých
skalách (na Klepci); neboť Prajze předcházela zvěst, že odvádějí mladé hochy. Do úkrytů
jim pak rodiče tajně posílali jísti. Ale Prajzi nebyli tak zlí, jak se o nich povídalo. Kde se
jich nebáli a před nimi se neschovávali, dostali od nich rýže, kávy a jiných zásob, kterých
měli Prajzi dost.
Největší pobouření bylo první den večer, když se (z kostela) zvonilo klekání. Sotva se ozval
zvon, vyzývající k modlitbě, již se rozrachotil i buben na břiše zarostlého Prajze a nepřátelské vojsko se zbraní se sbíhalo, připraveno k boji. Domnívali se totiž, že se lidé zvonem
svolávají, aby je vypudili. Marně jim to lidé vykládali, marně posunky dávali najevo, že
nikdo na odpor nepomýšlí. Němec Čechu nerozuměl. Naštěstí přišel tehdejší pan řídící učitel (Alois)Vorlíček, který jim německy všechno vysvětlil. Potom se teprve rozešli a za
několik dní opustili naši obec navždy“.
Po odchodu Prusů z Doubku, Hradešína, Přišimas, Limuz postihla mnohé z obcí cholera.
Dozvuk okupace pocítilo městečko Úvaly, kde se od července do srpna rozprostřelo 7 000
Prusů (nosiči nemocných, lazarety, pěchota, dělostřelci, pionýři, spíže, štáby různých
pluků), 5 000 koní a kde v několika dnech zemřelo na choleru 16 lidí. Ve Škvorci byl
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Souhrnná informace o základních přípravných pracích
na investiční akci – stavby
Čistírna odpadních vod a kanalizace Přišimasy.

Na základě projektové dokumentace a provedených správních řízení o přípustnosti stavby bylo přistoupeno k výběru zhotovitele na dodání stavby.
Vedle těchto prací jsou zajištěny doklady pro poskytnutí žádosti na tuto akci
a vedle toho i činnosti, směřující na zajištění finančních prostředků.
Došlo k výběru bankovního domu pro zajištění vlastních prostředků na akci.
Po předložení nabídek bylo řízení zakončeno uzavřením smlouvy s ČSSP
a.s. o úvěru na částku 25 mil. Kč s úrokovou sazbou p.a. 0,89 % ročně, úvěr
je uzavřen na splátky na dobu 15 let. Zbytek prostředků by měla tvořit
dotace a další sdružené prostředky občanů a organizací.
Došlo k jednotnému názoru na podmínky dokončení kanalizačních přípojek
k jednotlivým místům, což bylo prezentováno na webu obce. Tyto prostředky, které budou získány od občanů a organizací budou vedeny na transparentním účtu a jejich použití bude možno kdykoliv možno podrobit kontrole
veřejnosti. Bylo myšleno i na vrácení sdružených prostředků pro případ
neuskutečnění akce, nebo jednotlivé části akce, pro kterou budou prostředky sdruženy.
Od dne 16. 9. 2015, kdy byly schváleny podmínky soutěže na akci ČOV
a kanalizace Přišimasy a došlo k vyhlášení veřejné soutěže na výběr zhotovitele stavby, byly provedeny následující úkony.
Dne 16. 9. 2015 došlo k vyhlášení veřejné soutěže. Lhůta pro podání nabídek
byla v den vyhlášení stanovena na den 22. 10. 2015. Ode dne zveřejnění nabídky a doprovodných dokladů k nabídce byla řešena v několika
kolech řada námitek do zpracování zadávacích podmínek, které byly
vyřešeny. Cílem bylo, dojít ke kroku uzavření konečné podoby nabídky
a jejích podmínek. Z těchto důvodů termín pro podání nabídek se musel
posunout do 10. 12. 2015. V tento den došlo ke komisionálnímu otevírání
obálek. Nabídky byly otevřeny a provedena formální kontrola, zda byly
předloženy všechny požadované doklady.

Bylo podáno celkem dvanáct nabídek. Konkrétní čísla a zveřejňovat
subjekty, které nabídky podaly, během soutěže nelze komentovat a dávat
o postupu výběrové komise a odborných útvarů působících v řízení, jakékoliv informace.
Realizace výstavby v zadávací dokumentaci a rozhodná pro Smlouvu o dílo
je 18 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Termín pro ukončení výstavby
ČOV a kanalizace Přišimasy je den 31. 12. 2017. Na základě těchto limitních termínů musí být dokončen výběr zhotovitele do 31. 3. 2016. Do tohoto termínu musí být uzavřena smlouva o dílo a uplynout lhůta pro podání
odvolání účastníků, kteří v řízení neuspěli se svými nabídkami.
Dne 25. 1. 2016 dojde k vyřazení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky zadávací dokumentace ve výběrovém řízení a bude rozhodnuto
o tom, které nabídky půjdou do konečného hodnocení. Informace ke
konkrétním úkonům komise není taktéž možno v tuto dobu zveřejňovat.
Vedle toho proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora.
Kritérium byla zejména cena za tyto práce. Návrhy se pohybovaly
v rozmezí 1,25 až 1,05 % z ceny díla. Bylo přistoupeno k výběru nejnižšího
podání, a to společnosti CZ Solar s.r.o., která navrhuje stanovit konečnou
cenu za práce ve výši 1,05 % z ceny díla. Smlouva se připravuje.
Výkon technického dozoru investora bude zahájen vyžádáním jeho
odborného názoru na text návrhu smlouvy o dílo na akci. Vlastní plnění
bude odvislé od uzavření SOD na akci.
Po uzavření veřejné soutěže a uzavření Smlouvy o dílo na akci stavby
Čistírna odpadních vod a kanalizace Přišimasy bude veřejnost informována
o dalších skutečnostech vlastního výběrového řízení. Zastupitelé Obce
Přišimasy mají poté záměr svolat veřejnou schůzi, kde bude zrekapitulován
celý proces přípravy a za účasti zástupců zhotovitele díla a technického
dozoru investora, kde bude možno seznámit širokou veřejnost s podmínkami připravované akce a zodpovědět dotazy.
Zastupitelstvo obce Přišimasy

