Kdoví, třeba se k nám příští rok na Klepci připojí s obecní standartou městyse Plaňany. Volných vstupenek bylo vydáno 689, návštěvníci však docházeli i během konání akce, a tudíž lze čistý počet
návštěvnosti bez započtení osazenstva stanového městečka a vystupujících vyčíslit na 700 návštěvníků, což je vzhledem k blížícím se svátkům Velikonoc a proměnlivé meteorologické situaci více než
báječné číslo. A opět i díky Vám a občanům, kteří přišli na Klepec navštívit třeba i stánek Vašeho
spolku!Děkuji v neposlední řadě Skautskému centru Úvaly a jeho členům, kteří se zhostili organizační výpomoci na postech vlajkonošů, výdeje volných vstupenek i obsluhy ohniště. Slova díků patří též
ředitelce Janě Pospíšilové, Michaele Zahrádkové a mažoretkám z MDDM Úvaly, které doplnily krásná vystoupení našich mateřinek z Přišimas a Tismic pod vedením tamních ředitelek a učitelek.Doufám,
že jste si v předvelikonočním shonu alespoň trošku užili setkání na Klepci, nabrali inspiraci nebo si
odpočali od každodenních problémů a povinností. Těším se na viděnou u jakékoliv příležitosti a pevně
doufám, že se všichni opět ve zdraví setkáme při 12. ročníku regionální kulturní akce Den Země na Klepci
v roce 2018. Foto (zmenšené) poskytla Zdeňka Šimůnková, PRO II, z. s. http://proii.webnode.cz/
• Klub žen – letošní ročník veřejné sbírky Ligy proti rakovině, která proběhne v naší obci ve středu 10. května 2017. Možnost zakoupit kytičky v Přišimasech je v ranních hodinách u obchodu
manželů Růžičkových, v případě zájmu je možné kontaktovat tel. 777 216 607. Děkujeme za podporu!
• Fotbalisté – Mladší přípravka v Liblicích na turnaji obsadila páté místo, kdy porazila tým
Hovorčovic. S týmem Šestajovic zahrála velmi vyrovnaný zápas, který jsme prohráli v samotném závěru. Mladší žáci ve své kategorii bojují o 2. - 4. místo. V tabulce nejlepších deseti střelců máme dva hráče - Jana Zábranského a Davida Výborného. Starší žáci jsou stále první bez
porážky s jedinou remízou. Jestli letošní sezonu dotáhnou k mistrovskému titulu, již záleží jen
na nich. Držíme palce a jsme na vás velmi pyšní.
„A“ tým je na tom stále špatně. Několik dalších
úrazů nám komplikuje nastoupit v plné síle.
Málokdy se podaří postavit silnou sestavu. Předposlední místo je odrazem nechvalných výsledků.
Snad bude lépe.
Sokolové spolu s fotbalisty uspořádali pálení čarodějnic. Účast byla vcelku hojná, děvčata přišla v kostýmech čarodějnic. Pro všechny jsme měli buřtíky
na opečení a pro děti limonádu. Velká hranice
s čarodějnicí vzplála chvilku po šesté hodině. Na
hřiště se přišlo pobavit asi sto spoluobčanů.
Dále fotbalisté chystají v sobotu 13. 5. v dopoledních hodinách sběr šrotu. Pokud budete potřebovat něco vynést ze zahrady, sklepa či půdy, rádi
pomůžeme. Předem děkujeme za přispění na chod
místního fotbalového klubu.
A aby toho nebylo málo SK Podlipan Přišimasy
Vás zve na Májovou zábavu v místní sokolovně. Dne 20. 5. 2017 od 20.00.
M. Teichner

Jubileum v květnu:
Božena Havlíková 19. 5.
Jubilantce blahopřejeme!
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KVĚTEN 2017
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci v sobotu dne 13. 5. 2017
Vozidlo odvážející nebezpečný odpad bude stát na těchto stanovištích:
08:00 - 08:15
Skřivany
U sep.nádob
08:25 - 08:40
Přišimasy
U obchodu
08:50 - 09:05
Přišimasy
Křižovatka na Limuzy
Do nebezpečného odpadu patří:
1)
Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)
2)
Obaly obsahující zbytky NO
3)
Pneumatiky (pouze osobní, bez disků)
4)
Baterie a akumulátory (olověné)
5)
Kyseliny
6)
Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť
7)
Vyřazené lednice a mrazničky
8)
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
9)
Nepoužitelná léčiva
10)
Monočlánky
11)
Vyřazené TV, monitory, počítače
Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném
místě. Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.
!!! NEPŘEBÍRÁME ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ
STAVEBNÍ ODPADY !!!
• KANALIZACE
Žádosti o dotace
1. Byla vyhlášena výzva z Programu 2017 Středočeského kraje z fondu Životního prostředí.
Termín pro odevzdání žádostí byl 2. 5. 2017. Cílem získání dotace je zajištění prostředků na
spoluúčast obce na výstavbu kanalizace. Požadovaná investiční dotace: 5 000 000 Kč. Celkové
náklady na výstavbu kanalizace dle Smlouvy o dílo: 76 022 053 Kč. Z celkové ceny díla jsou
uznatelné náklady: 67 131 045 Kč (z této ceny máme vypočítanou výši dotace 65%- zahrnuje
hlavní stoky a ČOV). Z celkové ceny díla jsou neuznatelné náklady: 8 891 008 Kč (tato částka

je financována z rozpočtu obce- zahrnuje přípojky a stoky, které vedou k nemovitostem bez č.p.).
Dotace poskytnutá MZe na akci/projekt v minulých letech: 43 635 000 Kč. Výše spoluúčasti
obce na spolufinancování uznatelných nákladů: 23 496 000 Kč. Celková výše spoluúčasti obce
spolu s neuznatelnými náklady: 32 387 008 Kč. Obec bude tuto částku financovat prostřednictvím úvěru: 25 000 000 Kč. Finanční prostředky vybrané od občanů formou darů: 4 825 000 Kč.
Dotace poskytnutá Středočeským krajem na akci/projekt v minulých letech: 2 000 000 Kč.
V těchto částkách nejsou zahrnuty výdaje, které se stavbou souvisí např. výdaje za PD pro
přípojky občanů, za revizní šachty a příspěvky, které bude obec poskytovat občanům na pořízení
čerpací jímky. Dále pak výdaje na dozor BOZP, AD a TDI.
2. Dále byla vyhlášena výzva z Programu 2017 Středočeského kraje z fondu Obnova venkova.
Termín pro odevzdání žádostí je 30.6.2017. Cílem získání dotace je získání prostředků na financování TDI pro stavbu kanalizace. Maximální částka, kterou lze žádat je 1000,- na obyvatele.
Žádost v tuto chvíli připravujeme. Za loňský rok bylo vyfakturováno a uhrazeno 29 000 000 Kč.
V tuto chvíli jsou veškeré platby fy Zepris pozastaveny. Důvodem jsou nesrovnalosti ve vyfakturovaných částkách zjištěné TDI, které momentálně řešíme s vedením fy Zepris. Věříme, že
dojde v co nejkratším termínu k souladu a faktury budeme moci uhradit.
ČERPACÍ JÍMKY: S dodavatelem jednáme a řešíme podrobnosti týkající se předání a montáže. Pro zájemce bude svolána informační schůzka. Termín bude včas zveřejněn.
• VODOVOD - Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů - vzhledem k tomu, že
Hradešín bez předchozí dohody vypověděl dne 9. 7. 2016 smlouvu s provozovatelem a během
roční výpovědní lhůty nám ani nepředložil žádný návrh dohody o fungování vlastníků provozně
souvisejících vodovodů, bylo svoláno dne 26. 4. 2017 jednání obou obcí. Na tomto jednání bylo
sděleno následující. Obec Přišimasy je vlastníkem níže uvedené vodohospodářské infrastruktury. Na základě vydaného Rozhodnutí o povolení k provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu, kde předmětem provozování je majetek ve vlastnictví Obce Přišimasy
1. 2106-736287-00235652-2/1 – vodní zdroj Přišimasy
2. 2106-736295-00235652-1/1 – přivaděč do VDJ
3. 2106-736295-00235652-1/2 – vodovod Přišimasy – řady, které bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor životního prostředí dne 26.5.2004. Vlastník má povinnost zajistit bezpečné a plynulé provozování majetku obce a i provozně souvisejícího vodovodu obce
Hradešín. Tuto povinnost převedla obec Přišimasy na základě Smlouvy o nájmu vodárenského
systému a o zabezpečení provozu vodovodu na společnost Stavokomplet spol. s.r.o., Zápy, IČO
47052945. Z tohoto důvodu a v souladu se zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, byl zaslán obci Hradešín dopis, kde pana starostu vyzýváme k uzavření
Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů. Vyjádření očekáváme nejpozději do 31. 5.
2017. Po výše uvedené lhůtě, v zájmu zabezpečení bezproblémového zásobování odběratelů pitnou vodou, budeme postupovat dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Dalším bodem společného jednání bylo vyúčtování
dotace, kterou obec Hradešín obdržela na pořízení nových čerpadel. Tuto dotaci obdržela obec
Hradešín v listopadu 2014. Dne 26.2.2017 nám bylo obcí Hradešín předloženo vyúčtování, kde
spoluúčast i se souvisejícími vícenáklady byla přepočtena pro obec Přišimasy ve výši 139 217,- Kč.
Vzhledem k tomu, že jedno z čerpadel se ještě v záruce porouchalo (v září 2016), dotazovali
jsme se, jak proběhlo reklamační řízení. Obdrželi jsme informaci, že v rámci reklamačního
řízení nebylo čerpadlo opraveno a není opraveno dodnes. Dále nám byla dne 16. 3. 2017 předložena nabídka, kolik bude stát oprava. Nabídka opravy byla zpracovaná v lednu tohoto roku.
Vysvětlení, proč nebyla v rámci záruky uplatněna reklamace, nám nebylo podáno. Později nám
dodavatel čerpadel předložil veškeré dokumenty, týkající se reklamačního řízení, kde bylo zřej-

mé, že po několika urgencích i písemných, nebyly doloženy požadované dokumenty (např.
revize). Z tohoto důvodu bylo reklamační řízení ukončeno. Tento přístup nehodlá zastupitelstvo
obce Přišimasy podporovat, ani se na něm finančně podílet. Požadujeme po obci Hradešín, aby
si opravu zajistila na vlastní náklady sama.
• Veřejnoprávní smlouva o zajištění povinné školní docházky s Českým Brodem
Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Přišimasy a Českým Brodem
o zajištění povinné školní docházky. Částka požadovaná Českým Brodem na neinvestiční náklady je
pro letošní rok ve výši 2 tis. Kč/žák s ohledem na počet žáků to letos vychází na cca 80 tis. Kč.
• Žádost o finanční příspěvek na závod Hradešínský Drncák 2017
Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o finanční příspěvek na závod Hradešínský Drncák 2017
ve výši 6 000 Kč. S ohledem na výši příspěvku na akce, které se konají na území obce Přišimasy,
byl odsouhlasen příspěvek ve výši 2 000 Kč. Závod se koná v sobotu 3. června 2017.
• Úklid obce V neděli 9. 4. se konal úklid obce. Touto cestou bychom chtěli poděkovat p. Petru
Havránkovi, který za TJ Sokol Podlipan věnoval ochranné pomůcky. Máme velkou radost, že se
sešlo opět hodně lidí, kterým záleží na tom, jak je naše obec upravená. O to více je zarážející,
že někdo dokáže zneužít úklid obce k vlastnímu prospěchu. Narazili jsme na občany, kteří
neuhradili poplatek za odpad a poté, co jim ho svozová firma přestala vyvážet, vyskládali odpad
v pytlích na místa, kde probíhal úklid. Dotyčné jsme následně vyzvali k zaplacení poplatku, tak snad
se situace již nebude opakovat. Na závěr se opékaly buřty a sladké občerstvení zajistil Klub žen.
• Nykos informuje o možnosti zakoupení nádoby na odpad s odvozem až domů. Informace
a objednávky na tel čísle: 702 208 250
• Výstavba nové svazkové dvoustupňové základní školy na Hostíně
V souvislosti s výstavbou nové základní školy, která bude sloužit nejen pro Úvaly, ale také pro
obce, které se na její přípravě aktivně podílejí - Přišimasy, Dobročovice, Zlatá, Sibřina, Květnice
- navštívila Úvaly 20. 4. 2017 ministryně školství Kateřina Valachová. Účelem návštěvy paní
ministryně a jejího doprovodu bylo seznámit se s aktuálním stavem přípravy realizace svazkové
základní školy na Hostíně. Z dotačního programu získalo podporu 10 obcí v okolí Prahy,
celková částka je 1,6 miliardy korun. Díky tomu vznikne 115 kmenových učeben a 3400 míst
pro žáky v 10 obcích. Program byl vyhlášen v prosinci loňského roku. Cílem našeho projektu je
výstavba zcela nové dvoustupňové základní školy s kapacitou 600 žáků. Investorem této akce je
Svazek obcí Povýmolí (Úvaly, Květnice, Dobročovice, Zlatá, Sibřina, Přišimasy). V doprovodu
starostů nejen Úval, ale i Přišimas, Zlaté, Sibřiny a p. ředitele ZŠ si paní ministryně nejprve
prohlédla lokalitu plánované výstavby nové základní školy, poté návštěva pokračovala seznámením se s problémy úvalského školství a tiskovou konferencí, kde odpovídala na dotazy. Jedním
z témat debaty byly i možnosti financování dalšího rozvoje kapacit mateřských školek pro děti
mladší tří let a zejména pak zázemí pro tělocvik a sport u stávající základní školy v Úvalech.
• Den Země na Klepci - Děkujeme všem malým i velkým dobrovolníkům, kteří se podíleli
nejen na náročné přípravě, průběhu, ale i úklidu Dne Země na Klepci. Krásné poděkování poslal
pan Psota, a tak si ho dovolujeme zde zveřejnit: Vážení a milí přátelé, zástupci obcí, spolků,
mateřských škol a organizací je mi ctí a milou povinností vyslovit každému z Vás srdečné poděkování
za spolupráci, ale i materiální podporu a aktivní účast při organizaci regionální kulturní akci zvané
Den Země na Klepci. Bez Vás by tato akce NEBYLA tím, čím je - inspirací pro vyžití rodin s dětmi, ale
i jiné regiony v ČR (!), tržištěm domácích produktů, místem ke společnému setkávání sousedů nebo
příležitosti k navazování nových vztahů, spolupráce, komunikace - vše pod patronací kamenného
Slouhy na Klepci. Jsem taktéž nesmírně rád, že jsme do našich řad přijali nové přátele z řad obcí
a spolků, např. Obec Dobročovice, Spolek PRO II z Břežan II, Spolek sousedů ze Škvorce a další
spolupracovníky. Na Klepec dokonce zavítala emisarka z městyse Plaňany z regionu Podlipansko.

