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BŘEZEN 2017

Dne 12. 2. 2017 proběhlo vítání dětí narozených v roce 2016 v naší obci.

• Kurzy - Ve čtvrtek 23. 3. 2017 v 9.00 na OÚ proběhne informační setkání ke vzdělávacím kurzům pro každého, kdo má zájem rozšířit si vědomosti a případnou rekvalifikaci. Na toto setkání můžete vzít s sebou i děti a v následných kurzech bude zajištěno
jejich hlídání v prostorách dětského centra na OÚ. Kurzy jsou zdarma pro všechny
účastníky, muže i ženy. Na veškeré vaše dotazy odpoví paní ing Mirka Maťátková
z Polytechny colzunting, a.s. Podobné kurzy už v naší obci probíhaly a byly úspěšné.
Účastníci minulých kurzů se mohou přihlásit také. Kurzy jsou určeny nejen pro občany
z Přišimas. Proto přijďte i se zájemci odjinud. Pokud by někdo měl zájem o kurzy, ale
nemůže přijít na toto setkání, může se informovat na OÚ v úředních hodinách.

• JE TO ROK: REFLEXNÍ PRVKY ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY
V únoru 2017 uplynul rok od zavedení povinnosti nosit mimo obce za snížené viditelnosti reflexní prvky. Na vyhodnocení účinnosti novely zákona je ještě z dlouhodobého hlediska brzy, ale už první čísla dokazují, že po této změně zákona došlo
ke snížení počtu obětí z řad chodců mimo obce. V roce 2016 zemřelo při dopravních nehodách 111 chodců. To je o 20 obětí z jejich řad méně než v roce 2015.
Přesto i loni docházelo k nehodám, kdy umírali chodci, kteří nebyli vybaveni
reflexními prvky, ačkoliv se pohybovali na místech, kde jim to zákon nařizoval. Je
prokázáno, že reflexní prvky mohou za zhoršené viditelnosti snížit riziko smrtelné
nehody chodce až desetkrát. Jinak řečeno, 10 % chodců má šanci přežít, pokud by
bylo dostatečně viditelných.
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

Zastupitelé informují:
• Kanalizace – stavba hlavních kanalizačních řadů po zimní přestávce pokračuje na
hlavních silnicích v obci – pod Hradešínem, probíhá u kostela a ve Skřivanech u křížku. Stavba kanalizace má být dle Smlouvy o dílo provedena v relativně krátkém časovém úseku (během cca 1,5 roku), proto je nezbytné rozpracování více úseků najednou.
Navíc se při zemních pracích vyskytuje více skalního podloží, než projekt zahrnoval
a práce to zpomaluje. Bylo také nezbytné vytvořit provizorní komunikace do některých
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lokalit, aby byla zachována dostupnost k domům. V objektu čistírny budou zahájeny
práce na výstavbě nadzemní části, podzemní část je hotová. Následovat bude montáž
technologie v objektu čistírny a okolní práce a úpravy.
• Poškozené komunikace – během výstavby kanalizace došlo z pochopitelných důvodů k poškození vozovky. Zatím jsou komunikace uvedeny do sjízdného stavu a uvedení do původního stavu proběhne až na závěr stavby, což je podle Smlouvy o dílo do
konce roku 2017. V tuto chvíli se projevují vlivem počasí některé propady, pokud se
dostanete do situace, že vozovka nebude ve sjízdném stavu, informujte nás a stavební
firma zajistí provizorní opravu. Žádáme řidiče i chodce o pochopení, stavba kanalizace
nás zařadí mezi moderní obce 21. století. Děkujeme.
• Oprava a odbahnění návesního rybníku v Přišimasech
Do výběrového řízení na opravu rybníka se přihlásilo 6 firem. Dne 1. 3. 2017 byla
podepsaná smlouva s vybraným uchazečem Františkem Pávem, jehož nabídka byla
v porovnání s nabídkami ostatních uchazečů vyhodnocena jako nejvýhodnější podle
stanoveného hodnotícího kritéria: nejnižší nabídková cena.
Dokumenty byly zaslány ke kontrole na Ministerstvo zemědělství. Jakmile obdržíme
rozhodnutí o poskytnutí dotace, budou zahájeny práce na opravě.
• Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 8. 4. 2017. Kontejnery budou po
celý den přistaveny: Skřivany - u separ. nádob, Horka - u prodejny, Přišimasy - u fotbalového hřiště. NEVOZTE DO SBĚRU!!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad.
Svoz nebezpečného odpadu je plánovaný na 13. 5 2017. Časy budou upřesněny.
• UKLIĎME SPOLEČNĚ SVOU OBEC - 9. 4. 2017 v 9 hodin.
V dubnu vypukne jarní dobrovolnická akce Ukliďme Česko. Akce je zaměřena na
dobrovolné úklidy černých skládek, ale i drobného nepořádku z naší přírody, vesnic
i měst. Zapojíte se také?
V naší obci proběhne úklid v neděli 9. 4. 2017. Cílem je vyčistit od odpadků veřejné
prostory na návsi, ulice, okolí silnic a problémové lokality. V minulém roce jsme byli
velice mile překvapeni, kolika lidem není lhostejné, v jakém okolí žijí. Doufáme, že tak
to bude i letos a společně s dětmi z fotbalové přípravky a MŠ se sejdeme na fotbalovém
hřišti 9. 4. 2017 v 9 hodin, kde si rozdělíme lokality, ve kterých vysbíráme veškerý
odpad. Máme dohodnuto s fy NYKOS, že vytříděný odpad rozdělený do barevných
pytlů budeme svážet na místa určená na tříděný odpad. Směsný odpad navezeme
v černých pytlích k OÚ.
Věříme, že nám počasí bude přát a sejdeme se opět v hojném počtu. Pokud byste měli
nějaký dotaz, kontaktujte pí Rumanovou 602 493 477.
• Den Země na Klepci 11. ročník - Vážení, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na
11. ročník tradiční regionální kulturní akce Den Země na Klepci, který společně
s obcemi, spolky, organizacemi a školami chystáme na sobotu 15. dubna 2017. Letos
budeme zahajovat výjimečně u lomových jezírek, kam společně vyrazíme ve 13.30 od
kamene Slouhy v průvodu pod standartami všech zúčastněných obcí.
Letos na Klepci oslavíme 40. výročí od prohlášení Klepce Přírodní památkou. Tento
mezník se stane hlavním letošním tématem Dne Země na Klepci. Podružným tématem

jsou pro blízkost našeho termínu svátky Velikonoc, které spolky, organizace a mateřské
školy mohou prezentovat přímo na Klepci (pletení pomlázek, techniky tvorby kraslic,
koledy), ať už v hlavním programu nebo jako součást dílniček stanového městečka.
• Klub žen Přišimasy
V sobotu 4. března proběhlo posezení s kmotrem naší knihovny panem Vráťou Ebrem.
Jeho hostem byl fotograf pan
Roman Blaško, který byl vyslán
jako nezávislý pozorovatel na
Ukrajinu, fotí akty a jeho učitelem byl Jan Saudek. Vyprávěl
nejen o svých dojmech z Ukrajiny a z focení s Janem Saudkem, ale zaujal i zasvěceným
povídáním o včelařství, protože
se v mládí tomuto profesionálně
věnoval. Vyprávění bylo proloženo hudbou v podání Tomáše Jelínka a Petra Řádka. Coby organizátory nás mrzí
malý zájem z řad občanů.

• TJ Sokol Podlipan Přišimasy - Dne 23. 2. 2017 bylo zvoleno nové mladší vedení.
Tímto bychom chtěli bývalému vedení za odvedenou práci poděkovat a současně
jim popřát mnoho úspěchů v dalším osobním životě.
Za nové vedení se těšíme na spolupráci s občany Přišimas.
Starosta Petr Havránek, místostarosta Martin Foltýnek, jednatel Honza Formánek
Jubilea v březnu:
Vlastimil Šibil
19. 3.
Ladislav Bouma
26. 3.
Jubilantům blahopřejeme!
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