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ŘÍJEN 2016

KONTAKTY NA PROVOZOVATELE SLUŽEB V NAŠÍ OBCI
společnost provozující VODOVOD je STAVOKOMPLET
(obec Přišimasy není provozovatelem vodovodu)
KONTAKT: http://www.stavokomplet.cz/kontakt.html
Tel.: 326 906 087-8, POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 24 HODIN DENNĚ-PORUCHY,
HAVÁRIE, KVALITA APOD. NON-STOP TELEFON: 723 749 315
Při výpadku ELEKTŘINY
(obec Přišimasy není provozovatelem distribuce el. energie)
https://www.cez.cz/cs/kontakty.html Poruchová linka: 840 850 860
Pro majitele pevných TELEFONNÍCH LINEK
- Linka technické podpory 800 02 02 02, volba 4
http://www.o2.cz/o…/kontakty/203462-kontakt_po_telefonu.html
Hlášení poruch a pomoc s nastavením mobilních telefonů, internetu, O2 TV nebo pevné linky.
Před voláním s dotazem na pevné služby si připravte číslo přípojky.
(obec Přišimasy není provozovatelem pevných telefonních linek)
jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Hasičský záchranný sbor ČR - 150
Zdravotnická záchranná služba -155
Policie ČR - 158
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

Zastupitelé informují:
Akce č. 1 – KANALIZACE - viz leták v příloze
PŘÍPOJKY - projektant p. Jodl nyní zpracovává požadované změny vznesené občany a od
17.10. bude dokumentace k nahlédnutí na webu obce případně na OÚ.
KONCESNÍ ŘÍZENÍ NA VÝBĚR PROVOZOVATELE KANALIZACE - proběhlo dne 26. 9.
2016. Nabídku předložili celkem 3 uchazeči. Jeden z uchazečů byl vyloučen z důvodu
nedoložení všech požadavků. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče
Stavokomplet spol. s.r.o. Nyní je třeba vyčkat na stanovisko a schválení Ministerstva financí.
SVOZ BIOODPADU - bude probíhat i v měsíci říjnu

Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu firmou NYKOS a.s.
proběhne v sobotu dne 22. 10. 2016

Kontejnery budou přistaveny:
08:25 – 08:55
Skřivany
U sep. nádob
09:05 – 09:35
Přišimasy
U krámu
09:45 – 10:15
Přišimasy
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 předat osobně posádce, nepředaný odpad nebude odvezen.
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DOTACE NA ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA na návsi - obdrželi jsme z Ministerstva zemědělství příslib na dotaci s tím, že do 31. 3. 2017 musíme uskutečnit výběrové řízení a vybrat
zhotovitele. Následně bude možné podepsat rozhodnutí o přidělení dotace
DOTACE NA PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Z OPŽP - v součinnosti s Českým
Brodem probíhá příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele jak digitálních
povodňových plánů, tak varovného a informačního systému. Všechny zúčastněné obce již
podepsaly smlouvu o spolupráci na realizaci projektu a zavázaly se ke své spoluúčasti.
Nyní obdržel Státní fond životního prostředí poslední požadované doklady týkající se
konečného rozsahu celého projektu a čekáme, zda je uzná a budeme moci vytvořit konečnou podobu zadávací dokumentace.
NÁVRH NA NOVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU V ÚVALECH
Již několik let se Úvaly potýkají s nedostatečnou kapacitou základní školy. Město v minulosti několikrát navyšovalo kapacitu stávající základní školy na Náměstí Arnošta z Pardubic,
ale toto navyšování kapacity narazilo již na své limity. Víme přitom, že největší nápor dětí na
Základní školu v Úvalech teprve přijde.
Proto jsme na jaře v roce 2015 vstoupili do projektu města Úvaly spolu s obcemi Květnice,
Dobročovice, Zlatá, Sibřina a rozjeli společný projekt výstavby nové „Svazkové školy“,
která by měla tento problém řešit pro celý region.
Po jednání na Ministerstvu školství s paní náměstkyní Zuzanou Matuškovou a vedoucí
odboru investic paní ing. Yvetou Kurfürstovou můžeme s radostí oznámit, že tento projekt
získal podporu od vedení MŠMT a byl zařazen do seznamu prioritních investičních programů pro rozvoj sítě základních škol v pražské aglomeraci.
Svazková škola na Slovanech by měla být určena pro cca 600 dětí. Součástí této školy
budou i dvě kryté sportovní haly. Náklady na výstavbu jsou odhadovány cca do 300 milionů
Kč a pokud vše půjde bez potíží, mohla by být na podzim roku 2018 stavba zahájena.

Z NAŠICH SPOLKŮ
Klub žen Přišimasy - Výlet do Škvorce
na zámek, který začali současní majitelé
opravovat teprve nedávno, se konal 27. 8.
2016. Naší výpravě se moc líbilo, jak je
zámek upravený a zařízený. Vřele
doporučujeme jeho prohlídku.
Více https://www.savoia.cz/cs/
Tip na akci: Savoia Castle uvádí
1. Komorní koncert smyčcového dua
emeritních členů české filharmonie: - Jan
KVAPIL – housle, Vladimír MANOUŠEK – violoncello. Koncert se uskuteční
v sobotu 22. října 2016 v koncertním
sálu zámku Škvorec. V 16.00 hodin
komentovaná prohlídka zámku s Janem
Psotou a v 17.30 hodin koncert smyčcového dua. Cena: Prohlídka zámku +
koncert 490 Kč, Prohlídka zámku + koncert + večerní zámecký raut 840 Kč. V kombinaci s dobrou večeří, dobrým vínem a hudbou zažijete příjemný večerv Savoia Castle.

NAŠI FOTBALISTÉ
"A" tým mužů po výhře v Slušticích a Veltěži doma remizoval s Velení. Touto podařenou sérií
jsme na 7. místě a doufáme, že jsme se definitivně odrazili od dna. Děkujeme všem našim
fanynkám a fanouškům, kteří nás chodí podpořit v hojném množství i na venkovní zápasy.
Starší žáci pokračují ve vítězném tažení a dobývají všechny hřiště v okolí i doma. Po pěti
kolech maximální počet bodů 15 a první místo. Paráda !!!!
Mladší žáci se statečně perou a jsou na osmém místě se ziskem 7 bodů. Držíme palce
a bojujte dál.
Mladší přípravka, naši "malíčci" mají za sebou tři kola turnajů. Zatím jsou bez bodu, ale
turnaj od turnaje jsou lepší a lepší. Ještě nás čeká moc a moc práce. Věříme, že jaro přinese
i první bodíky. Doufám, že všichni vydrží a nenechají se odradit od prvních neúspěchů.
Martin Teichner

JUBILEA
Borovský Josef
06.10. 91 let
Havlíček Miroslav
09.10. 70 let
Šnejbergová Eva
09.10. 60 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
INZERCE:

Koupím dům nebo stavební pozemek v této lokalitě.
Tel: 605 71 84 71
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Vážení občané,
v pondělí 19. 9. 2016 byla Krajským úřadem schválena dotace na
pokrytí nákladů obce na kanalizaci. Na základě této informace zastupitelstvo obce Přišimasy, ještě týž den projednalo možnost poskytnutí podpory
občanům na realizaci vlastní přípojky s tímto výsledkem:
Občanům, kteří budou realizovat tlakovou přípojku kanalizace, bude obcí
poskytnut účelový příspěvek ve výši 8 000 Kč na pořízení čerpadla zakoupeného obcí. Občanům, kteří budou realizovat gravitační přípojku, bude zakoupena revizní šachta od dodavatele vybraného obcí ve standardních parametrech, přičemž max. výše podpory na 1 revizní šachtu je 2 000 Kč.
Nyní pro Vás máme k dispozici informace k jímce s čerpadlem spolu s revizní šachtou, kterou na základě dobrých referencí obce Rostoklaty a s ohledem na velmi příznivou cenu doporučujeme občanům. V případě, že využijete možnosti zakoupení prostřednictvím obce, bude Vám cena ještě ponížena o podporu, kterou zastupitelstvo obce schválilo. Připomínáme jen, že
v případě pořízení jímky s čerpadlem, není už nutné usazovat revizní šachtu.
Prosíme o písemné sdělení, zda o zakoupení prostřednictvím obce máte
zájem. U šachty prosíme o uvedení výšky, úhlu napojení a druhu poklopu,
a to nejpozději do předání schválené PD, která bude k dispozici koncem října.
Informace o jímce s čerpadlem.
• Dodavatel AQSPOL s.r.o.
• Jímky budou objednány hromadně přes Obecní úřad Přišimasy.
• Cena kompletně osazené jímky včetně: dopravy, montáže, elektrorozvaděče a elektro revize 27 500 Kč. Po odečtení podpory obce bude konečná
cena 19 500 Kč.
• Jímka obsahuje: čerpadlo, zpětnou klapku, potrubí v jímce, ventil, průchodku PP40 tlaková část, plovákové spínače.
• Elektrorozvaděč obsahuje: proudový chránič, motorový spouštěč, relé,
kontrolku poruchy.
• Montáž elektrorozvaděče do 5m od jímky, lze prodloužení dle požadavků
za příplatek.
• Jímka je vyrobena z polyetylénu bez nutnosti obetonování. Obetonování je
potřeba při výskytu spodní vody.
• Vlastník připraví přívodní kabel do místa elektrorozvaděče, CYKY 5x2,5
jištěný jističem 3f 16D.
• Výkopové práce si zajišťuje vlastník sám dle přiloženého návodu.

• Průchod do jímky přívodního kanalizačního potrubí o průměru 150mm,
provádí instalatér montující kanalizaci od nemovitosti.
• Poklop jímky je nezátěžový, pojezdový lze objednat za příplatek.
• Praxí potvrzená spotřeba elektrické energie se pohybuje cca 500 Kč/rok.
• Snaha zastupitelů je, aby čerpadla byly jednotná, z důvodu snadné opravy
provozovatelem kanalizace.
• V případě vlastního výběru dodavatele čerpadla je nutné zachovat stejné
parametry, aby nedocházelo k přetlačování čerpadel v řadu.
• Další podrobnosti naleznete na webových stránkách obce.

Informace o revizních šachtách
• Dodavatel PIPELIFE s.r.o.
• Šachty budou objednány hromadně přes Obecní úřad Přišimasy.
• Cenu šachty určuje několik faktorů, výška, úhel napojení, poklop litinaplast.
• Cena nejčastěji použitých šachet délky 2m, s plastovým poklopem 1900 Kč,
pojezdový lze objednat za příplatek. Cena přechodky z ultra rib2 (potrubí
přípojky) na potrubí KG 110 Kč, nutná k napojení na šachtu.
• V případě takovýchto parametrů, budete mít revizní šachtu ZDARMA.
V případě, že budete mít zájem o kompletní realizaci, tj. zemní práce
spolu s usazením potrubí, doporučujeme se obrátit na:
František Páv
Fa. Pavel Solčanský - VAK
Mrzky 92
Pionýrů 48
28201 Mrzky
290 01 Poděbrady (P.O.Box 26,
e-mail: frantaktm@email.cz
282 01 Český Brod)
Tel +420 602 293 907
e-mail: solcansky.vak@tiscali.cz
Tel +420 777 263 245

