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Svoboda Jaroslav
Jordán František
Chroustová Miroslava
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Jubilantům blahopřejeme!

LISTOPAD - PROSINEC 2016

Zastupitelé informují

Akce v okolí:
ŠKVOREC - Pozvánka na podzimní procházku dne 5. 11. 2016 - Úřad městyse Škvorce
a Jan Psota Vás srdečně zvou na procházkou po zajímavostech Škvorce. Vychází se v sobotu 5. 11. 2016 ve 14 hodin z parku před radnicí ve Škvorci.
ÚVALY - Koncert Ireny Budweiserové - 11. 11. 2016 začátek od 19:00 v sále č.p. 65.
Zazní spirituály, gospely i vlastní tvorba v doprovodu kytaristů Mirka Linky a Jakuba Racka.
vstupné: 100 Kč
25. 11. – setkání s Ivou Hüttnerovou – od 18 hodin DPS
3. 12. Muzica Dolce Vita – od 17 hodin DPS
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

DOPRAVA V OBCI:
Na základě stížností občanů podala obec žádost na Policii ČR a bylo přislíbeno, že Policie
zintenzivní výkon služby v naší obci se zaměřením na bezpečnost a plynulost silničního
provozu, zejména v místech probíhající stavby. Zároveň apelujeme na občany, aby si uvědomili, že projíždějí a budou nejméně rok ještě projíždět stavbou, proto je nezbytné rychlost
své jízdy přizpůsobit stavu vozovky.
KONCESNÍ ŘÍZENÍ NA VÝBĚR PROVOZOVATELE KANALIZACE - proběhlo dne
26. 9. 2016. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Stavokomplet spol. s r.o.
Dne 21. 10. 2016 jsme obdrželi stanovisko a schválení Ministerstva financí. Nyní bude koncesní řízení předloženo zastupitelům ke schválení.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K PŘÍPOJKÁM - nyní probíhá kompletace projektantem p. Jodlem, která bude následně na základě plné moci předána ke schválení na stavební úřad. Po jejím schválení budete vyrozuměni a vyzváni k převzetí této dokumentace. Při této
příležitosti nám nahlásíte, prostřednictvím jednoduchého formuláře, parametry revizní šachty.
Tyto parametry naleznete ve zmíněné dokumentaci.
SVOZ ODPADU - upozorňujeme občany, že pokud probíhá ve Vaší lokalitě stavba a je pro
tuto lokalitu umístěna zákazová značka, je potřeba umístit nádobu před tuto zákazovou
značku. SVOZ BIOODPADU byl ukončen dne 25. 10. 2016. Od listopadu bude probíhat
každý týden svoz komunálního odpadu.
ŽÁDOST O BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKU 309/6
na dotaz o stavu vyřizování žádosti obce na Státním pozemkovém úřadu o bezúplatný převod
pozemku parc.č. 309/6 v k.ú. Přišimasy do vlastnictví obce Přišimasy nám bylo sděleno, že
právní oddělení Pozemkového úřadu zaznamenalo podnět k zastavení vyřizování věci, neboť
je zde žaloba týkající se vlastnictví. Jedná se o probíhající soudní řízení, ve kterém Ing. Jan
Hlaváč žaluje Státní pozemkový úřad.
Bc. Šárka Rumanová, starostka obce

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.
Z NAŠICH SPOLKŮ:
Klub žen Přišimasy - V pondělí 14. 11. bude zavřená knihovna. Děkujeme za pochopení.
............................................
Ve čtvrtek 17. listopadu se v zasedací místnosti obecního úřadu uskuteční adventní dílna
pro malé i velké. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte si vyrobit vlastní vánoční dekorace –
pokud se vám tvořit nechce, tak je možno si adventní věnce i dekorace u lektorky zakoupit
hotové za velmi příznivé ceny. Bližší informace u pí Jindry Šmejkalové.
............................................
V pondělí 28. listopadu od 17.00 hodin zveme děti i dospělé na Průvod světlušek s rozsvícením vánočního stromku u naší mateřské školky. Děti už trénují svoje vystoupení a nebude
chybět tradiční svařák ani hudební doprovod. Členky z Klubu žen napečou a ozdobí domácí
perníčky.
............................................

Naši fotbalisté
Tým mužů, se pořád pere se svými výkony. Po zranění několika hráčů, včetně obou brankařů se
navíc potýkáme s nedostatkem hráčů. Snad nabereme druhý dech a zase začneme hrát fotbal.
Starší žáci válcují celý okres Nymburk a jsou zatím bez porážky s plným počtem bodů.
Jestli neklopýtnou v posledních kolech stanou se podzimními mistry. Paráda.
Mladší žáci jsou kolem středu tabulky a dávají o sobě znát. Tvoří se zde velmi silný tým
a v budoucnu určitě ještě poskočí dopředu.
Neskutečné se stalo realitou !!!!! - Naši nejmenší při domácím turnaji 22. 10. v sobotu historicky poprvé zvítězili v oficiálním zápase. Porazili tým Dobřejovic 3:2. A to nebylo vše
- ještě dokázali dát gól týmu Říčan a nabiti euforií sehráli s oběma týmy Čechie Tuklaty
vyrovnané zápasy, které dopadly stejně naší těsnou prohrou 3:5. Všechny děti ze sebe
vydaly maximum. A náš gólman Marek Fígr byl vyhlášen nejlepším brankářem. Jsem na
ně spolu s rodiči velmi pyšný. Děkuji všem, kteří se podíleli na pořádání turnaje a pomohli
s organizací.
Martin Teichner

14. prosince pořádáme výlet do Městce Králové na vánoční výstavu do tamní Střední
odborné školy. Odjezd v 9 hodin od obchodu. Cena pro nečleny klubu je 100,- Kč. Zájemci
se mohou přihlásit u pí Jindry Šmejkalové.
............................................
Drakiáda se povedla i bez větru - Dne 15. 10. 2016 se konala Drakiáda. Všechno jsme
nachystali, naplánovali a doufali, že bude i ideální počasí: slunečno a vítr. Od rána jsme sledovali povětrnostní situaci a k našemu smutku se
s blížícím začátkem drakiády nepohnul ve větru ani
lísteček. Naše obavy ale brzy rozptýlili děti i rodiče,
kteří přišli, k naší velké radosti, skutečně v hojném
počtu. K vidění byli draci všemožných tvarů, vlastnoručně vyrobení i kupovaní, dokonce se dařilo je
i dostat do vzduchu (za vydatné pomoci sprintujících
pilotů). Díky firmě Pexi s.r.o., jsme mohli každého
dětského účastníka podarovat hračkou, která vykouzlila na jejich tváři šťastný úsměv. A kdo si nepřinesl
vlastního draka, mohl si na místě pochutnat na
výborných domácích palačinkách připravených členkami Klubu žen a vychutnat si
lahodnou kávu z kiosku místních fotbalistů.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s organizací a zároveň všem, kteří přišli a vyjadřují nám podporu účastí na našich akcích.
Dodávají nám tím elán a energii do našeho
dalšího konání. Díky Vám jsme prožili
společně hezké podzimní dopoledne a těšíme
se na další setkání.
Za Klub žen Veronika Kuchařová

Dámy a pánové, dovolte mi ukázat naše vítězné malíčky.
Nohejbal – dne 15.10. 2016 uspořádal spolek nohejbalistů na místním nohejbalovém hřišti
turnaj trojic na památku spoluhráče a hlavně bezvadného kamaráda Jirky Rumana. Turnaj
se vyvedl. Pořadí trojic: 1. místo Polák P., Havel M., Kavář V., 2. místo Vobořil L., Košťál
M., Ditz O. 3. místo Němeček V., Jelen T., Ruman Ant.
Němeček V.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA SE KONÁ 3. 12.
organizační pokyny budou upřesněny na plakátcích.

