Jubilea v dubnu:
Bouma Václav
Boumová Daniela
Karlová Hana
Pavlínek Bohuslav
Dvořák Eduard

9. 9.
14. 9.
14. 9.
16. 9.
27. 9.

80 let
70 let
60 let
85 let
60 let

Opožděně blahopřejeme i jubilantům z července a srpna:
Neuman Jaroslav
Procházková Milada

6. 7.
8. 7.

70 let
60 let

Hladíková Božena
Kučera Miroslav
Borovská Anna
Ouborná Božena
Němeček Václav
Novák Jiří

18.7.
22.7.
26.7.
29.7.
30.7.
26.8.

81 let
89 let
83 let
83 let
60 let
80 let

Jubilantům blahopřejeme!

Akce v okolí: Hradešín - sobota 10. září 2016 - OSLAVA 1111 let
17. 9. 2016 - 5. ŠKVORECKÝ JARMARK
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 21 . 9. Vezměte
s sebou podložku, pití a dobrou náladu. S. Čabanová, tel.: 604 422 833
2. ZÁŘÍ
uspořádal obecní úřad taneční zábavu na nové ploše na fotbalovém hřišti. Rozloučení s
létem se moc vydařilo. Přišlo hodně lidí z naší obce, ale i z okolí, aby si zatančili a zazpívali s kapelou Holokrci. Ti to úžasně rozbalili a pěkně jim to šlapalo. Hned první
přestávku vyplnila místní taneční skupina žen s vystoupením " Kovbojky". Jako vždy
jim to moc slušelo a byla radost se na ně koukat. Počasí nám také přálo, bylo krásně teplo
až do nočních hodin. OÚ děkuje všem, kdo pomohli s přípravou a následně s úklidem
stolů a lavic.

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

Zastupitelé informují

ZÁŘÍ 2016

 Informace ze stavby kanalizace
V naší obci se naplno rozeběhly stavební práce spojené s realizací stavby kanalizace. Jedná
se o významnou a náročnou stavbu, a proto vás budeme pravidelně informovat, jak stavební práce probíhají.
Co již proběhlo:
 Předání staveniště firmě ZEPRIS, a.s. dne 14. 7. 2016.
 Dne 28. 7. 2016 došlo k jednání ohledně dopravního omezení s odborem dopravy a
byl vypracován harmonogram stavebních prací. Tento harmonogram můžete nalézt
nejen na vývěsce OÚ, ale i na našich internetových stránkách obce, kde je průběžně aktualizován v návaznosti na postupu prací.
 Před zahájením prací ve vybrané lokalitě firma ZEPRIS informuje vlastníky
nemovitosti o stavební činnosti, o opatřeních nutných k zabezpečení svozu odpadu. V
den svozu je nutné, aby obyvatelé dotčených nemovitostí umístili nádobu na odpad na kraj
silnice před zákazové značky, protože svozová firma musí respektovat zákaz vjezdu.
 Jak jsme očekávali, skalnaté podloží naší obce na některých částech výrazně komplikuje stavbu. Proto u některých úseků dochází k úpravě časového plánu výstavby, případně dočasného zastavení prací. Zároveň se v dotčených místech zkouší jiné technologie
postupu, které by usnadnily průchod náročným terénem. V zastavěné oblasti je to o to komplikovanější, že nelze využít všech dostupných technologií např. odstřelu. Z tohoto důvodu je možné, že budeme nuceni provést změnu projektu ze spádové na tlakovou kanalizaci,
která se nemusí umísťovat tak hluboko. Zvažujeme tuto možnost i s ohledem na majitele
přilehlých nemovitostí, kteří by měli sami velké problémy s vybudováním kanalizační
přípojky ke své nemovitosti. Majitele dotčených nemovitostí budeme o změně včas informovat.
 Obec provedla poptávku u doporučených výrobců na revizní šachty a přečerpáva-

jící jímky. Na základě poptávaného množství nabídli výrobci zvýhodněné ceny.
Přečerpávací jímky se pohybují v rozmezí 29-35 tis. Kč a revizní šachty lze pořídit do
2 000,- v závislosti na odebraném množství.
 24. 8. jsme zahájili výběrové řízení na provozovatele kanalizace. Informace k
výběrovému řízení jsou uvedeny také na internetových stránkách obce.
Co nás všechny nyní čeká:
 Od 7. 9., po dobu 14. dnů, bude možné nahlédnout na obecním úřadě v úředních
hodinách do projektové dokumentace jednotlivých přípojek kanalizace pro napojení
Vašich nemovitostí. V případě, že nevyužijete této možnosti, předpokládáme, že s navrženou projektovou dokumentací souhlasíte. Po uplynutí výše uvedeného termínu bude projektová dokumentace zkompletována se smlouvou a plnou mocí a předána na stavební úřad
v Českém Brodě. V případě, že nebude na obecním úřadě smlouva a plná moc, bude projektová dokumentace vyřazena a nebude předána na stavební úřad. Pokud jste doposud
smlouvu a plnou moc na obecní úřad nedoručili, je již nyní nejvyšší čas.
 Obdržíte v této době i informaci o možnosti pořízení šachty a přečerpávací jímky
prostřednictvím obce. Zda této možnosti využijete, nám sdělíte nejpozději při předání
schválené projektové dokumentace stavebním úřadem.
 Stále platí, že do konce roku 2016 je možné přispět formou daru na výstavbu infrastruktury.
 Zastupitelstvo obce Přišimasy v souladu s § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje úplatu pro školní rok
2016/2017 ve výši 650 Kč.

 Nové kontejnery na kovový odpad - Ve spolupráci se svozovou společností NYKOS zavádí
naše obec sběr drobného kovového odpadu z domácností. Nové kontejnery (zvony šedé barvy)
najdete na stanovištích pro tříděný odpad. Děkujeme, že třídíte odpad.
Bezpečnost v obci
Neznámý/á pachatel/ka prostředníctvím telefonu kontaktuje převážně seniory, kdy se
vydává za člena rodiny (např. manželka vnuka, vnuk). Během hovoru požádá o půjčku
finanční hotovosti. Takto oslovená osoba v domnění, že skutečně hovoří se členem rodiny,
s půjčkou souhlasí a finanční hotovost připraví. Poté se dostaví na adresu muž či žena,
jejichž návštěva je avizována prostřednictvím zmíněného telefonátu. Tito se při příchodu
představí jako přátelé rodinného příslušníka, který je požádal o vyzvednutí finančního
obnosu. Veškeré informace do sebe zapadají a není tedy prostor k pochybnostem. Touto
lstí se neznámý pachatel bez užití násilí zmocní Vašich úspor. Vyzýváme k opatrnosti! V
případě, že budete takto osloveni, vždy si ověřte, zda jste skutečně hovořili s někým z
rodiny či nikoli. Pokud zjistíte, že hovor se nezakládal na pravdě, okamžitě kontaktujte
Policii České republiky na linku 158.
Neznámý pachatel v době od 1.4.2016 do 22.8.2016 vnikl na volně přístupný pozemek
novostavby v obci Přišimasy, kde odcizil čtyři kostky Haki lešení, dvě kovové podpěry zn.
Albatros a 50 ks tvárnic Ytong rozměr 25 x 25 x 60 cm.
Pokud jste si všimli podezřelého vozidla či osob, kontaktujte prosím přímo OOP
Český Brod tel. 974 874 700.

Volné prostory
V prostorách obecního úřadu jsou k dispozici dvě místnosti pro dětské centrum. Hledáme
zájemce, který by se jich ujal. Info na OÚ Přišimasy.

Čistota na autobusových zastávkách
Zastávka autobusu v horní části Přišimas se opravdu uklízí, a to každou sobotu. Přesto se
na ní nedokáže udržet pořádek. Mohou si za to obyvatelé sami. Již v neděli si někdo spletl
odpadkový koš s kontejnerem na papír a celý ho zaplnil letáky, pak se tam další smetí nevejde a válí se po okolí . Tyto koše jsou jen na drobný odpad - jako jsou například lístky z
autobusu nebo papír od svačiny. Prosíme občany, aby dbali na pořádek - je to vizitka nás
všech.
Úvaly - Informace k uzavírce komunikace III/01214 v ul. Riegerova,
Dvořákova a Škvorecká v Úvalech
Od pondělí 22.8.2016 je uzavřena komunikace III/01214 v ulici Riegerova, Dvořákova a
Škvorecká od č.p. 65 po odbočku k Penny marketu z důvodu rekonstrukce uličního prostoru včetně komunikace. Práce budou rozděleny do II etap. I. etapa by měla být ukončena
nejpozději do 31. 1. 2017. Navazovat bude II. etapa, což znamená další stavební práce od
Penny po světelnou křižovatku a rekonstrukce mostu před č.p. 65. Tato část si vyžádá uzavírku nejpozději do 31. 5. 2017. Z výše uvedených skutečností bohužel vyplývá, že průjezd
těmito ulicemi bude v době stavby nemožný. Jediná možná příjezdová cesta bude Husovou
ulicí a přes náměstí Arnošta z Pardubic.

V průběhu stavby bude od světelné křižovatky směrem na náměstí Arnošta z Pardubic
umožněn průchod pro chodce staveništěm v zabezpečeném koridoru tak, aby nedošlo k
pádu nebo jiným zraněním v místě staveniště, a to po celou dobu výstavby. Bohužel z prostorových důvodů není možné, aby autobusová doprava zajížděla na náměstí (byla provedena zkušební jízda autobusem před uzavírkou). Veškerá autobusová doprava bude vyjíždět i
končit na vlakovém nádraží. Veškeré přechody v trase z nádraží do školy budou v ranních
hodinách posíleny strážníky městské policie.
Současně předpokládáme, že v období 2. poloviny září až prosinec 2016 budou probíhat
rekonstrukční práce v ulicích Jiráskova, Klánovická, Havlíčkova, Pražská II a Škvorecká
kolem rybníka Fabrák.
S ohledem na tyto skutečnosti bychom Vás chtěli zdvořile požádat, abyste s ohledem na
očekávané komplikované dopravní podmínky omezili svoji cestu do školy automobilem. V
případě dotazů se neváhejte obrátit na odbor investic a dopravy MěÚ Úvaly.
Z na ich spolk
Klub žen Přišimasy – Dne 9. 8. zemřela paní Svaťa Vobořilová, zakládající členka Klubu
žen, místní knihovnice a starší občané ji znají i z gratulací jubilantům. Vzpomínáme na
prima kamarádku.
Knihovna – Místní knihovna bude mít omezený provoz ve dnech 12.9. - 3.10.2016 z důvodu dovolené. Pondělní otvírací doba se posouvá na 17:00-17:30 hodin. Věnovat se vám
budou paní Šmejkalová a nebo paní Kuchařová.

Naši fotbalisté
"A" tým Přišimas v letošním roce posílil a koupil několik posil. Doufáme, že se dostaneme
zpět do první poloviny tabulky.
První zápas nám úplně podle představ nevyšel, ale je to jen začátek a spolu s fanoušky
věříme, že se začne dařit v dalších kolech.
Naše mládež absolvovala již tradičně soustředění v Krkonoších. Poctivě se připravovali
nejen po fyzické stránce, ale pilovali i techniku. Kromě fotbalu podnikli výlet do Špindlerova Mlýna. Projeli se lanovkou a pak po hřebenech se vraceli zpět na hotel. Také uspořádali
olympiádu na atletickém stadionu manželů Zátopkových. Vše završili noční bojovkou, které
se účastnili i ti nejmenší.
Starší žáci mají ambice v letošním ročníku po loňském krásném druhém místě opět obsadit "bednu." Naše mládež je spojená s týmem Tuklat a toto spojení zatím perfektně funguje ku prospěchu oběma týmů. Trenérem starších žáků je pan Ouředníček, který věnuje
spoustu svého volného času jak tréninkům, tak i zápasům.
Mladší žáci chtějí být v první polovině tabulky a mít kladné skóre. Domníváme se, že při
disciplinovaném přístupu k zápasům i tréninkům mohou dosáhnout i na vyšší příčky. Mladší
žáky trénuje pan Šindelář z Tuklat.
Nově letos nastoupí tým mladší přípravky. Tyto malé fotbalisty čeká ještě dlouhá cesta k
prvním úspěchům. Nezbývá než jim popřát, aby měli dost odhodlání a trpělivosti. Mladší
přípravku trénuje pan Teichner.
Nedílnou součástí všech týmů mládeže je funkce vedoucího týmu. Tuto funkci u nás perfektně zastává Petra Výborná
Dalšími trenéry, kteří pomáhají s mládeží jsou: Havlín Jaroslav, Foltýnek Martin a Košťál
Michal.

A tým měl tento víkend volno, starší žáci porazili tým Poříčan 12:2 a mladší žáci deklasovali Mochov 13:2, nejmenší měli premiéru a hráli svůj první turnaj. Podle očekávání
skončili na šestém místě, ale nedali svojí kůži zadarmo. Musím ještě podotknout, že jsme
hráli v pěti a neměli jsme nikoho na střídání. Proto rád vyzdvihnu bojovnost a odhodlání
pěti statečných, kteří odehráli všech pět zápasů, aniž by jediný vypustili. Jsou to tito hráči:
Marek Fígr, Tereza Kadeřávková, Zuzana Plačková, Nicola Výborná a Honza Mrázek.
Martin Teichner
Rodinné běhy o pohár Klepce 2016.
V sobotu 11.6. proběhl již 4. ročník Rodinných běhů o pohár Klepce pod záštitou Českého
olympijského výboru – Česko sportuje. I přes mírnou nepřízeň počasí a souběžné akce v
okolí se po Klepci prohánělo na 130 běžců všech věkových kategorií. Zaběhat si přišli malí
i velcí z Přišimas, Tismic a Limuz, Úval, Škvorce, Doubravčic, Zelenče, Hradešína, Tuklat,
Šestajovic, Jílového a z Prahy. Pro všechny sportovce byly připraveny ceny od MF
(Sluníčka, Mateřídoušky, Food), věcné ceny od firmy Komwag, Safe-life a Recifa a hlavní
ceny pro vítěze a slevové poukázky pro všechny věnovala již tradičně firma Hervis Sports
Štěrboholy. První tři v každé kategorii si navíc odnesli poháry, na které finančně přispěla
obec Přišimasy a Tismice. Všem patří velké díky. A poděkování patří pochopitelně i těm,
kteří zajistili hladký průběh závodů – Katce Kebrtové, Lence a Martinovi Ouředníčkovým,
Nadě Lundákové, Veronice Houškové, Tomášovi Matušinskému, Táně a Honzovi
Preclíkovým. Díky! Fotografie jsou na : tosinamatomi.rajce.idnes.cz.
Doufám, že se za rok potkáme zas.....
Pohodový den – program pro děti
Za obecní úřad bych ráda poděkovala všem, kdo se podíleli na realizaci pohodového dne,
který obec pořádá jako rozloučení se školním rokem. Klubu žen za palačinky s karamelem
a domácí marmeládou. Celé odpoledne jim pomáhal Ondra Šmejkal a práce mu šla od
ruky. Dětmi nejočekávanější byl příjezd SHD Škvorec, kteří s kroužkem Mladého hasiče,
dětem předvedli názorné ukázky jejich práce. Fotbalisté z Podlipanu měli jako již tradičně
na starost občerstvení hlavně pro dospělé a poskytli technické zázemí a možnost ostatním
účastníkům připojení na elektrický proud, bez kterého by většina aktivit nemohla proběhnout. Děkujeme. Paní Silva Matušinská byla požádána, zda by si vzala na starost soutěže
pro děti a s energií jí vlastní, dala dohromady opravdu bohatý program. Moc jí děkujeme a
přidáváme její vlastní komentář. Těšíme se na další spolupráci.
Na konci školního roku proběhl pohodový den, součástí byl i program pro děti. Účast (snad
i díky aprílovému počasí) byla nevalná, ale i pro těch pár dětí, co přišlo, byl připraven veliký
skákací hrad, praktická ukázka vodícího pejska (děti si vyzkoušely, jaké to je nevidět a
spoléhat se na asistenčního psa), malování na obličej, točená kofola a drobné soutěže (po
splnění děti dostaly časopis, sladkost a poukázku na nanuka do místního obchodu).
Všechny aktivity zajistili pro děti zdarma místní i přespolní občané. Tímto chci moc
poděkovat Lucce Procházkové za krásné pomalování dětí i dospěláků, Pepovi Procházkovi
a Mirkovi Konšelovi (jejich firmám) za zajištění skákacího hradu a kofoly pro všechny.
Štěpánce Tůmové z Limuz za ukázku asistenčního psa, Lucce Vaněčkové za pomoc a
Martině Strnadové za pomoc a zajištění poukázek na zmrzliny. Moc si vážím, že obětovali
svůj čas a i peníze na to, aby se děti pobavily..... Díky!
Silva Matušinská

