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která sděluje toto: „V poli směrem k Tuklatům stála kdysi dřevěná chalupa. Byla v nepořádku, protože
pantáta se staral více o hostinec. Čeledín nakonec chalupu zapálil a utekl. Všechno shořelo, jen kamenná vrata zůstala. Dodnes ukazují z nich kameny a proto nazývají tuto polní trať – U vrat“.
Tato kratičká pověst se prokazatelně váže k osamocené knížecí bažantnici zvané Lány, založené v 18. století na severovýchodním cípu katastru zřejmě na pokyn vrchnostenské kanceláře ve Škvorci. Je to totiž
jediná stavba mezi Tuklaty a Přišimasy. Přirozená plachost bažantů vyžadovala, aby se bažantnice vybudovala co nejdále od lidských sídel, a to v nerušeném prostředí s dostatkem remízků, křovin a vody. Takové
místo vrchnostenští úředníci našli přibližně 500 m jižně od dnešní čerpací stanice Trilobit.
Poprvé se připomíná roku 1750, kdy se odtud uvádí jeden z nejstarších bažantníků, myslivec Václav
Ferndl z Lán. Uprostřed bažantnice se podle josefínského katastru z roku 1785 nacházela vrchnostenská chaloupka „neb panský kvartir“ pro myslivce s popisným číslem 14, náležícím ke Skřivanům. Od myslivny vedla k jihu alej, lemovaná po obou stranách obrovskými ohradami
Středem bažantnice protékal Týnický potok, takže
chovná a lovná zvěř neměla nouzi o vodu. K Lánům patřilo 1 135 sáhů [4 082 m²] pole a 7 jiter
1 070 čtverečních sáhů porostlin [4,41 ha].
Bažantnice na mapě Škvoreckého panství z let 1772–1782
(SOA Praha)
Bažantníci se po několikaletém působení zpravidla služebně střídali a přecházeli na další bažantnice nejen škvoreckého panství. Další podobná bažantnice stávala u Dobročovic, ale také u dvora
Hodova. Z dalších lánských myslivců se
připomínají: svobodný – propuštěný z poddanství Václav Čoul (1757–58), Josef
Knefečest (1759), Václav Zeman, poddaný
Kounický (1762), Václav Hamptil (1765–67;
předtím býval bažantníkem v Hodově), Jiří
Janke, s manželkou Annou Barbarou Jankeovou,
poddaní pana knížete z Trautmansdorffu
(1768–70) a Jan Řehák (1772).
Zánik Lánské bažantnice, ale i ostatních ohrad a
obor na panství knížat z Liechtensteinu, je spojován se zánikem patrimoniální správy (rušení
panství) po roce 1849, kdy byly tyto myslivny
trvale opuštěny. Jediným svědkem zašlé slávy
Lán je Týnický potok. I popisné číslo zašlé
bažantnice bylo po rozdělení selské usedlosti čp.
2 ve Skřivanech přiděleno jinému stavení ve vsi.

Pohodový den - se koná v sobotu 25. 6.
na fotbalovém hřišti. Klub žen si vezme na
starosti palačinky a ruční práce pro děti.
Paní Matušinská chystá sportovní soutěže
pro děti a fotbalisté budou mít otevřený
stánek s občerstvením. Od 18.00 nám přijede zahrát „Císař band“ Těšíme se na vás!
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

ČERVEN 2016
Zastupitelé informují - Pozvánka na veřejnou schůzi
Vážení občané, zastupitelstvo obce Přišimasy vás zve na veřejnou schůzi obce Přišimasy svolanou
starostkou obce Šárkou Rumanovou, na které budeme společně řešit výstavbu kanalizace v naší
obci. Na veřejné schůzi budou, pro zodpovězení vašich dotazů, přítomni zástupci obce Přišimasy,
zhotovitele firmy ZEPRIS, a.s., technického dozoru investora, projektanta a poradce projektu.
Místo konání: Obec Přišimasy – v sále „Hostince U Sokola“ Přišimasy č. p. 4
Doba konání: pátek 17. 6. 2016 od 18:00 hod
Navržený program
- Výběr provozovatele kanalizace
- Zahájení veřejné schůze
- Přípojky k jednotlivým nemovitostem
- Poskytnutí souhrnných informací
- Dotazy občanů
o stavbě kanalizace
- Financování kanalizace
Těšíme se na Vaši hojnou účast
Šárka Rumanová, starostka obce Přišimasy

 Odpadkové koše Klepec
V posledních měsících se přírodní památka Klepec stává hojným cílem návštěvníků jak
naší obce, tak i širokého okolí. Tito návštěvníci často s sebou berou své čtyřnohé mazlíčky,
kteří vykonávají svou potřebu u přilehlých domů a podél cest. Což způsobuje při sekání
trávy dost značné komplikace. Z toho důvodu Obecní úřad Přišimasy instaloval 3 odpadkové koše i na psí exkrementy. Koše se nacházejí u parkoviště, na kraji louky a poslední
u Slouhy. Tímto žádáme majitele psů, aby tyto koše využívali.
 Dotace ze SFŽP
Minulý rok se nám podařilo z dotace opravit a zateplit MŠ. Na této akci vznikly vícenáklady, které bylo třeba hradit z rozpočtu obce.
Podařilo se nám část vícenákladů 53 328,- Kč ještě na SFŽP uplatnit. Nyní jsme obdrželi
potvrzení o proplacení, tak jsme rádi, že se to povedlo.
 Přívalové deště
Všichni jsme jistě zaznamenali přívalové deště, které nejvíce postihly oblasti kolem polí.
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Opatření, které se dělá ve Skřivanech (vyhrábnutý příkop při vjezdu na pole) byl opět
nefunkční z důvodu činností na poli. Nájemce pole pan Černý přislíbil, že jakmile přestane vjezd používat, znovu příkop obnoví. V této nepříjemné situaci nám byli nápomocni hasiči z Tuklat, kteří druhý den komunikaci vystříkali od bahna. Moc jim za to děkujeme.
 Pozemek u hřiště ve Skřivanech
Momentálně jednáme s pozemkovým úřadem a čekáme na jejich vyjádření ohledně
bezúplatného převodu.
 Hospodaření s vodou – vzhledem k dlouhodobému suchu trvá riziko nedostatku
vody ve vodojemu. Blíží se sezona napouštění domácích bazénu, rádi bychom předešli
loňské krizi – využijte proto dovoz vody cisternou kontakt: 604 414 916.
Z našich spolKů
ČRS – Přišimasy - dne 7. 1. 2016 byl založen první dětský rybářský kroužek v Přišimasech.
Navštěvuje ho 11 dětí. Učíme se poznávat ryby – složení těla ryb, přírodu kolem rybníka, navazování prutu, nahazovat a něco málo z rybářského řádu. Děti dostaly od svazu
malé soupravy, které vyzkoušely na rybářském závodě ve Škvorci. Závod se konal dne
4. 6. od 8 hodin. Soutěžilo se o zajímavé ceny,
které sponzoroval pan Jaroslav Hájek a Rybářské potřeby Úvaly. Tímto oběma sponzorům děkujeme za ceny, ze kterých měli malí
rybáři velkou radost a za velké bojování u vody
si nádherné ceny zasloužili. Počasí nám přálo,
všem se závod líbil. Děkují všem rodičům za
pomoc. A jak to dopadlo? Na 1. místě Jindřich
Robausch, na 2. místě Jaroslav Plachý a na 3. místě Simona Černá, ale i ostatní účastníci
dostali cenu útěchy. Petrův zdar! Černý Jiří, vedoucí Přišimasy-Skřivany 98, mob. 603 346 103

máje – 14. 5. 2016
V lidové tradici bývá počátek května spojen se stavěním májek. Obyčej stavění májí je
velmi starý a znají ho po celé Evropě. Možná je to pozůstatek prastarých jarních slavností, kdy strom představoval strážného ducha obce. Stromy vybrané na máje musely být
silné, rovné a někdy tak vysoké, že bylo obtížné je porazit a dopravit na místo. Druh stromu býval různý, hodně se užívaly smrky, jedle nebo borovice, protože déle vydržely
zelené. Ale právě tak byla oblíbená i bříza. Kmen máje byl většinou hladký, oloupaný.
Zelený vršek koruny se zdobil barevnými stuhami a fábory z pestrého papíru. Pod
ozdobeným vrškem ještě visel věnec, zhotovený ze zeleného chvojí a také barevně
ozdobený. Máje stávaly ve vsích, dokud se nepokácely, musely se hlídat, protože ukrást
máj sousedům bylo prestižní záležitostí. To ostatně platí i dnes.
Ověnčený strom představuje nejen symbol jara, ale také lásky. Je zvykem stavět kromě
ústředního stromu, kterému se říká král, také menší májky, stejně upravené a ozdobené.
Chlapci je staví před domy svobodných dívek.
Se stavěním májek v den kácení máje se pořádá i taneční zábava, většinou v režii místních fotbalistů. Předchází jí průvod obcí s hudbou a tancem v domech, před nimiž stály
májky. Veselý průvod letos vyšel od paní starostky, která slavnostně máje zahájila.
Tento staročeský zvyk jsme se pokusili před časem vzkřísit, a to se nám podařilo. Co se

zdálo nenávratně ztraceno, bylo znovu obnoveno a pod záštitou obce, místního fotbalového klubu a několika dalších fandů pro věc, zachráněno.
Naše máje vodí po obci Kecal, jeho osoba je velmi důležitá, neboť on žádá matku
vyváděného děvčete o svolení k vyvedení a účasti na májovém veselí. V čele průvodu
jde spolu s mládenci, kteří budou vyvádět dívku v nejbližším stavení. Selky po příchodu
k domu pomáhají paní mámě s pohoštěním pro průvod a přihlížející. Naopak pantáta je
četníky nebo dráby zatčen, většinou za nějakou malichernost a odveden do šatlavy. Zde
se musí vykoupit poručením kořaličky. Pak ještě vyplatí májku děvčeti a podle zvyku,
která byla nejvíc ohodnocena, ta je vyhlášena Královnou májů.
Když jsou všechna děvčata z domu vyvedena, přesune se celý průvod k velké máji, kde
se koná představení Poprava krále. Poté je máj vydražena a skácena. Drábové pomohou
odnést novému majiteli májku domů. Večer se všichni přesunou do Sokolovny, kde
začne májová zábava. Ta je připravena nejen pro účastníky májového veselí, ale pro
všechny, kteří mají rádi jaro, dobrou zábavu a dobře vědí, že máj je lásky čas a nemusí
Vám být pouze krásných dvacet let. Letošní staročeské máje v naší obci byli jedny
z nejlepších. Počasí se velmi povedlo. Počet májek byl rekordních 47. Účastníků v průvodu
bylo také víc než v předešlých letech. Král (Tomáš Jelen) byl důstojný, Kecal (Petr Řádek)
ukecaný, selky jako malované, drábové neoblomní, tanečníci k neutancování a pantátové
štědří. Děkuji všem kteří se zúčastnili, nebo alespoň přiložili ruku k dílu.
Martin Teichner
Klub Žen přišimasy – Divadelní představení v Rostoklatech „Zítra to roztočíme Jaroušku“
15. 5. 2016 – děkujeme tímto OÚ za možnost na účasti kulturního setkání v Rostoklatech, setkání
přispívá k poznání obyvatel z blízkých obcí –
vloni jsme byli v Tismicích, letos nás překvapil pěkný kulturní dům v obci Rostoklaty, jen
nás mrzí, že Obec Přišimasy takové prostory
nemá ve svém vlastnictví. Hostitelé připravili
výborné občerstvení a také představení
každého rozesmálo - doporučujeme –
www.zitratoroztocimejarousku.cz
Jubilea v červnu:
Černý Jaroslav
01.06. 75
Kaufmann Josef 18.06. 81
Košina Karel
27.06. 70
Jubilantům blahopřejeme!
V pátek 10. 6. se otevírá
místní hospoda Anetka.
Přijďte se podívat!
Přišimasy a jejich historie – 2. díl - Jan Psota ml.
Co mají společného čerpací stanice Trilobit, pověst o kamenných vratech a popisné číslo 14 ve
Skřivanech? Je tu další pohled do historie, tentokrát na pozapomenutou knížecí bažantnici, která před
250 lety tvořila neodmyslitelnou součást přišimaských dějin. Dnes se v našem seriálu podíváme do
pramenů, abychom společně vyslechli „Pozdravy z Lán“.
Díky lidovému převypravování se nám dochovala pověst z roku 1922 o kamenných vratech u Přišimas,
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V tuto chvíli není ještě cena stočného stanovena, ale předpokládáme, že bude zachována
obvyklá cena stočného 40– max 50,-Kč s DPH.
Náklady za rok/čtyřčlennou rodinu:
- Kanalizační přípojka při 144 m3 x (40- 50,-Kč stočného)- = 5 760 – 7 200,- Kč
- Žumpa 15 vývozů x 1 200 Kč = 18 000 Kč
Náklady na měsíc pro jednu osobu:
Jedna osoba při měsíční platbě stočného á 40,- = 120,-Kč
Jedna osoba při měsíční platbě stočného á 50,- = 150,- Kč
Uvedený výpočet je pouze orientační.
Proč bych měl svou nemovitost připojit na nově budovanou kanalizaci?
Mimo již výše uvedených legislativních důvodů a pozitivního dopadu na životní
prostředí se jedná zejména o tyto důvody:
- Minimální administrativní zátěž a úspora na vydání povolení k umístění a provedení
přípojky
- Zvýšení standardu bydlení a hodnoty nemovitosti. Kanalizace posune obec do 21. století. V obci již nebude cítit zápach
- Snížení provozních nákladů na likvidaci odpadních vod
Co pro mě znamená to, když nyní nemám zájem o vybudování kanalizační přípojky?
Při dodatečném připojení na veřejnou kanalizaci mimo termínu realizace stavby (po
jejím dokončení) hradí znečišťovatel při výstavbě kanalizační přípojky veškeré náklady
v plném rozsahu z vlastních zdrojů, včetně povrchových úprav a asfaltů. Rovněž sám
a na vlastní náklady si zajistí projektovou dokumentaci, vyjádření správců sítí, souhlas
vlastníka popř. provozovatele kanalizace a zajistí si příslušné povolení stavebního úřadu.

Vážení spoluobčané,
v současné době nejvíce žijeme kanalizací. Všechny přípravy
jsou v plném proudu a smlouva se zhotovitelem stavby je již
podepsaná. Chtěli bychom, aby byli občané během celé výstavby kanalizace maximálně informováni ohledně veškerých
událostí s tím spojených. Tímto Vás zveme na veřejnou schůzi, která se koná
v pátek 17. 6. 2016 od 18:00 hod v sále „Hostince U Sokola“ Přišimasy č. p. 4.
Na veřejné schůzi budou přítomní zástupci obce Přišimasy, zhotovitele firmy
ZEPRIS, a.s., technického dozoru investora, projektanta a poradce projektu.
Napojení na stokovou síť není pro občana vůbec jednoduché a levné, proto se
vynasnažíme Vám to co nejvíce usnadnit. Připravili jsme pro Vás, několik informací týkajících se vybudování vlastní kanalizační přípojky. Po připojení se Vám
totiž zhodnotí vlastní nemovitost a dojde k úspoře nákladů spojené s likvidací
odpadních vod.
Důležitá informace je, že do kanalizační přípojky nesmí být svedeny srážkové
vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží, přepady ze studen
a odvodňování sklepních prostor, vypouštěny vody z bazénů, vody z mytí automobilů apod. Při dešti by totiž došlo k nárazovému zahlcení čističky velkým
množstvím vody, ohrožení bakterií a vyřazení čističky z provozu. Zrovna tak
nelze vypouštět do kanalizace odpad z drtičů odpadů! Každá přípojka musí být
ukončena revizní šachtou na pozemku vlastníka přípojky (do 2m od hranice
pozemku), která bude sloužit k čištění a pro případnou kontrolu vypouštěných
vod.

Musím umožnit přístup ke kanalizaci kontrolujícím pracovníkům?
Vlastník kanalizační přípojky je povinen umožnit přístup ke kanalizaci osobám, které
jsou oprávněny provádět kontrolu kvalitního a plynulého provozování kanalizace
a jejího technického stavu, nebo činit jiná nezbytná opatření k zajištění plnění povinností stanovených zákonem č. 274/2001 Sb. a dalšími zákony.

Připravili jsme pro Vás nejčastějších dotazy a krátké odpovědi,
dle výkladu zákona č. 274/2001 Sb. týkajících se domovních přípojek
se kterými se nejčastěji setkáváme.

Kdy mohu připojit objekt na kanalizační řád?
Připojení objektu na kanalizační řád může být provedeno až po uvedení hlavní kanalizační stoky včetně ČOV do provozu.

Kdo nese náklady na vybudování kanalizační přípojky?
Náklady na vybudování kanalizační přípojky jsou na vlastníkovi připojované nemovitosti.
Přípojku zřizuje na své náklady vlastník připojované nemovitosti.

Proč se snažíte napojit co nejvíce domů?
Stavba kanalizace a ČOV se neobejde bez dotací. Podmínkou přidělení dotace bývá, že
do určitého (velmi krátkého) termínu od kolaudace kanalizačních stok a ČOV musí být
napojeno nejméně 80 % domů. Při neplnění stanoveného počtu napojení zcela reálně
obci hrozí odebrání významné části dotace, a tudíž značné finanční problémy.

Kdo bude vlastníkem kanalizační přípojky a kdo zajistí opravy?
Vlastníkem kanalizační přípojky je ten, kdo na své náklady přípojku vybudoval (vlastník).
Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné
prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. V ostatních případech
zajišťuje opravu a údržbu na své náklady vlastník připojené nemovitosti.
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Kolik mě bude stát vybudování kanalizační přípojky?
Cena za zhotovení vlastní přípojky je zcela individuální a závisí na výběru firmy, která jí
bude realizovat. V této souvislosti připravujeme pro občany průzkum o cenách
nejlevnějších firem.
Vyžaduje umístění kanalizační přípojky povolení?
Ano. Kanalizační přípojky lze umisťovat na základě územního souhlasu, který vydává
příslušný stavební úřad – MěÚ Český Brod.
Vyřídí za mě někdo uvedená povolení?
Ano. Vyřídit si příslušná povolení je povinností vlastníka nemovitostí před zahájením
stavebních prací. Obec Přišimasy toto povolení za vlastníky zajistí.
Jaký je obecný postup při přípravě a realizaci kanalizační přípojky?
Už víte, že kanalizační přípojka je stavbou, která podléhá vydání územního souhlasu.
Zajištění projektu a územního souhlasu na kanalizační přípojku zajistí na základě plné
moci od vlastníků bezúplatně Obec Přišimasy ve spolupráci s projektantem Ing. Jiřím
Jodlem. Vlastník/vlastníci připojované nemovitosti uzavřou s obcí Přišimasy „Smlouvu
o úpravě vzájemných vztahů v souvislosti s napojením soukromé kanalizační přípojky
na veřejnou kanalizaci“. Následně proběhne zaměření situace (místní šetření) na
pozemku, kde Vám zkušený projektant poradí, jak nejlépe vyřešit připojení (pro
zjednodušení prosíme o vyplnění dotazníku). Po té dojde ke zpracování projektové dokumentace a vyřízení územního souhlasu. Po vydání územního souhlasu bude projekt na
kanalizační přípojky na soukromých pozemcích předán vlastníkům na základě „Darovací
smlouvy k dokumentaci kanalizační přípojky“.

Takovou povinnost může stanovit i vlastníkovi nemovitosti, který má zajištěno
nakládání s odpadními vodami prostřednictvím suché jímky – žumpy nebo domácí
čistírny odpadních vod.
Co když se nechci vůbec na kanalizaci připojit? Mohu k tomu být nějak nucen?
Pokud se někdo rozhodne, že se na kanalizaci nepřipojí, ocitne se v dosti nepříjemném
postavení. Rozhodně však v takovém případě musíte počítat s kontrolami ze strany
stavebního (žumpy) nebo vodoprávního (domovní ČOV ) úřadu. V případě neplnění
zákonných povinností vám může být vyměřena pokuta, nebo dokonce budou opakovaně vyměřovány dosti nepříjemné pokuty. Napojením domu na kanalizaci se takovým
nepříjemnostem můžete elegantně vyhnout.
Jaké jsou zákonné povinnosti pro likvidaci odpadní vody?
Tam, kde není doposud vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu, je možno odpadní vody likvidovat akumulací v žumpách s následným vývozem na čistírnu odpadních
vod. Žumpy se nesmějí opatřovat odtokem a přelivem a musí být vodotěsné! Všechny
přiváděné a shromážděné odpadní vody musí být ze žumpy vybírány a hygienicky nezávadně zneškodňovány. Žumpy musí být v pravidelných intervalech, dle jejich kapacity,
vyprazdňovány a o vyvážení musí být vedena evidence. Odpadní vody ze žump není
dovoleno vypouštět ani ve zředěném stavu do odvodňovacích příkopů. Vypouštění
odpadních vod bez povolení je nelegální. Je nutné však upozornit, že Evropská legislativa se neustále zpřísňuje se zaměřením na ochranu životního prostředí. Je tedy možné,
že alternativní likvidace odpadních vod v místě dostupné veřejné kanalizační sítě již
nebude do budoucna možná.

Jak budou řešeny přípojky, které jsou pod úrovní kanalizační větve?
V případě, že tato situace nastane, bude muset majitel nemovitosti řešit napojení na
kanalizaci přečerpávací stanicí. Při návrhu kanalizační přípojky se bude projektant snažit
tyto případy minimalizovat.

Jaké jsou sankce za nelegální vypouštění odpadních vod?
Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních,
popřípadě do kanalizace, v rozporu s vodním zákonem se dopouští přestupku dle § 34
zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Za takové protiprávní jednání může být vodoprávním
úřadem udělena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Co stanoví legislativa?
Každý, kdo produkuje odpadní vody, má povinnost likvidovat je v souladu s platnými
právními Předpisy, kterými jsou zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Likvidace odpadní vody v prastarém
septiku nebo v dávno netěsnící žumpě předpisům rozhodně neodpovídá. Výstavbou
kanalizace s čistírnou odpadních vod a napojením se na tuto kanalizaci bude problém
každého producenta odpadních vod vyřešen jednou pro vždy a to nejlepším možným
způsobem.

Kontroluje někdo způsob likvidace odpadních vod?
Ano. Státní dozor nad způsobem likvidace odpadních vod provádí místně příslušné
vodoprávní a stavební úřady. Na našem území je to Městský úřad Český Brod. Po
dokončení realizace kanalizačního řadu v příslušných lokalitách obce budou prováděny
těmito odbory kontrolní prohlídky stavebně technického stavu funkčně zachovaných
žump na vyvážení u jednotlivých nemovitostí, včetně způsobu likvidace splaškových
vod.

Může obec uložit povinnost napojení na kanalizaci?
Ano. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody,
povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky a kapacitně možné.

Jaké jsou roční náklady na likvidaci odpadních vod?
Průměrná spotřeba na osobu a den je 100 l vody x 30 dní x 12 měsíců = 36 m3/osoba za
rok. Pro čtyřčlennou rodinu 36 x 4 = 144 m3 spotřeba vody za rok. Standardní žumpa má
objem cca 10 m3.

