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Starší žáci posledním domácím
zápasem v sobotu s Chrástem
potvrdili svou neporazitelnost
na hřišti Přišimas výsledkem
10:4.
Po zápase oslavili titul mistrů
Nymburska spolu s rodiči a fanoušky.
Proběhlo předání diplomů
a poděkování realizačnímu týmu a focení.
Mladší žáci se pořád perou
o druhé místo. V sobotním
zápase deklasovali tým Mochova 13:2.
Jestli doma porazí tým
Líbeznic, mohou pomýšlet na
„bednu“.
Martin Teichner
• Letní kurzy šití - Na OÚ
budou v letních měsících
probíhat kurzy šití.
Podrobné informace
a přihlášky na čísle 737 233
735 nebo na e-mail:
katasmejkal@seznam.cz.
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz
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Zastupitelé informují:
• Údržba zeleně - Vzhledem k tomu, že na některých obecních pozemcích jsou zaparkovaná
auta, vzniká možnost jejich poškození v důsledku odlétajícího štěrku a kamínků při údržbě
zeleně a sekání trávy. Abychom zabránili případným škodám, nebude dodavatelská firma sekání
v blízkosti zaparkovaných aut provádět. Žádáme tímto občany, pokud je to možné, aby svá auta
parkovali na vlastním pozemku.
• Skřivanské hřiště - Při zahájení sečení trávy na hřišti ve Skřivanech bylo zjištěno, že v bezprostřední blízkosti dětského hřiště je založena černá skládka, která obsahuje ořezané větvě, ale
i vyhozené vánoční stromky. Je zarážející, jak někteří lidé uvažují… ani přes oslovení obyvatel
z okolních nemovitostí se nám nepodařilo zjistit původce této černé skládky. Upozorňujeme
občany, že mají možnost využívat pravidelného svozu bioodpadu a pokud jim nestačí nádoba
na bioodpad, mohou si pořídit nádoby větší bez navýšení poplatku za svoz.
• Dne 13. 5. se uskutečnil svoz nebezpečného odpadu, kde občané mohli zdarma odevzdat
odpad na několika stanovištích. Je nepochopitelné, že po několika dnech od uvedeného svozu,
někdo ke kontejnerům na tříděný odpad odložil 2 televizory! Žádáme proto občany, aby byli všímavější ke svému okolí a společně jsme udrželi v obci pořádek.
• Hospodaření s vodou - Vlivem pěkného počasí došlo opět k nárůstu spotřeby vody. Hlavním
důvodem je porušení zákazu zalévání zahrad a napouštění bazénů, takže přítok vody do vodojemu
není v takové výši, jaká je aktuální spotřeba. Pokud spotřeba neklesne, budeme muset omezit
dodávku vody (jak se to již opakovaně stalo na Hradešíně), dokud se nevytvoří rezerva v hlavním
vodojemu! Opět na všechny apelujeme, aby s vodou nakládali hospodárně!
K napouštění domácích bazénů využijte dovozu vody cisternou nabízíme kontakty:
604 414 916 nebo 323 603 731 paní Spilková.
• Dopravní omezení - Na základě uzavírky komunikace na Škvorec z důvodu stavby kanalizace
je s platností od 24. 5. 2017 (cca na měsíc) nový výlukový jízdní řád pro autobus linky 423.
Prosíme, abyste si pozorně přečetli změny! V současné době řešíme s odborem dopravy MÚ
v Českém Brodě další plánované uzavírky z důvodu výstavby kanalizace v obci, které se dotknou
obou autobusových linek.
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Předpokládaný termín uzavírky hlavní silnice Přišimasy - Hradešín je od 19. 6. 2017 a silnice
Přišimasy – Limuzy od 1. 7. 2017. Výlukové jízdní řády budou zpracovány jakmile budou potvrzeny
přesné termíny uzavírek. Sledujte proto informace na www.prisimasy.cz nebo na vývěskách.
• Dotace - Dne 12. 5. 2017 jsme obdrželi z Mze rozhodnutí o navýšení dotace o částku 2 664 000,Kč na vícepráce, které vznikly vlivem špatně prostupného skalního podloží při výstavbě kanalizace.
• Informace k revizním šachtám - Vzhledem k dotazům na nutnost použití redukce při instalaci
revizních šachet sdělujeme, že z důvodu úspory finančních prostředků obec zakoupila revizní
šachty samostatně od společnosti PIPELIFE s.r.o. a neakceptovala nabídku dodavatele stavby na
dodání revizních šachet, které by bylo sice možné napojit bez redukce, ale za vyšší cenu.
Připomínáme, že revizní šachty si můžete převzít na OÚ po telefonické dohodě s panem Pávem
tel.: 602 293 907 nebo panem Solčanským tel.: 777 263 245.
Veřejná schůze pro obyvatele s tlakovou kanalizací (informace pouze k čerpacím jímkám)
se koná ve středu 7. 6. 2017 od 18 hod
Místo konání: v sále „Hostince U Sokola“ Přišimasy č.p. 4.
Navržený program:
Zahájení veřejné schůze
Poskytnutí souhrnných informací k čerpacím jímkám
Financování čerpacích jímek
Podrobnosti k realizaci a montáži
Dotazy občanů
• Kanalizace – prašnost vozovek – Obecní úřad si je vědom, že je v obci vysoká prašnost, která je
způsobena nezpevněnou vozovkou v místě výkopu kanalizačního řadu. Bohužel řidiči vozidel nedodržují sníženou rychlost a svou bezohlednou jízdou zvednou mračna prachu. Žádáme o trpělivost.
Děkujeme
• Okruh kolem Prahy už v roce 2020?
Za posledního půl roku jsme slyšeli už hodně rozporuplných prohlášení o dostavbě Pražského
okruhu kolem Běchovic. EU v létě 2016 vyřadila projekt nové přeložky silnice I/12 na Kolín ze
svého prioritního financování z důvodu nepřiděleného územního rozhodnutí (v minulosti bylo již
2x soudně zrušeno). Naštěstí podle vyjádření zástupců současné vlády, je dokončení obchvatu
Prahy na Běchovice i přeložky I/12 stále prioritou a ČR je bude financovat ze státního rozpočtu
namísto fondů EU. Podle posledního vyjádření vlády z listopadu 2016 je šance začít stavět
v roce 2020. Je to posun o 1 rok později proti plánům z r. 2015. Doufejme, že při současných
rozpočtových přebytcích se peníze na stavbu najdou a zdržování ze strany neziskových organizací
a sdružení nebude úspěšné. Přišimasy jsou členem spolku obcí Za dostavbu okruhu založeného
v r. 2015, a sdružení aktivně vystupuje směrem k vládě, ŘSD a ostatním zainteresovaným organizacím, abychom se začátku stavby v roce 2020 co nejvíce přiblížili.
Poslední zpráva z 26. 5. 2017 vzbuzuje naději, že se opravdu začne stavět. Obce a části metropole,
které podaly kasační stížnost kvůli trase Pražského okruhu, neuspěly u Nejvyššího správního
soudu. Jednalo se o severní část okruhu, která navazuje na naši" východní část a silnici I/12. -mp• Divadelní představení - V sobotu 20. května proběhlo v KD v Tismicích již 3. divadelní odpoledne, pořádané ve spolupráci obcí Rostoklaty, Tismice, Přišimasy, Břežany II. Pozvánka na představení byla poděkováním občanům za spolupráci ve svých obcích. Představení s názvem „Přestupní
stanice“ v hlavní roli s Valerií Zawadskou sklidilo úspěch, stejně jako připravené občerstvení.
• Květnická studánka na území Přírodního parku Škvorecká obora - Králičina u Úval byla
nominována do projektu Živé studánky, který vyhlásila společnost Toma. Vítězná studánka
z každého regionu získá možnost opravy. Proto neváhejte a hlasujte, společnými silami podpoříme dobrou věc. http://www.zivestudanky.cz/studanka/kvetnicka-studanka.html

Dne 14. 5. 2017 se uskutečnil již pátý ročník Míčového pětiboje. Byl přesunut z 22. 4., kdy
nám nepřálo počasí. Tento rok se zúčastnil opět velký počet (přes 80) dětí všech kategorií
a rodičů. V pěti míčových disciplínách si poměřily síly děti a dospěláci nejen z Přišimas a Skřivan, ale i Hradešína, Tismic, Limuz, Škvorce, Doubravčic, Úval, Rostoklat, Kozojed, Doubku,
Tuklat a Prahy. Každý, kdo se zúčastnil, si odnesl nějakou cenu a vítězové medaile a diplomy.
Moc nás těší, že rodiče s dětmi přišli strávit dopoledne sportem. Doufáme, že se všem líbilo
a za rok se potkáme při sportovním klání zas :)
Děkuji realizačnímu týmu - Katce Kebrtové, Lence a Martinovi Ouředníčkovým, Táně a Honzovi
Preclíkovým, Lucce Majerové, Věrce Zajíčkové, Štěpánce Tůmové, Honzovi Štěpánovi
a Tomášovi Matušinskému. Velké poděkování i pro Martinu Strnadovou za část cen pro vítěze.
Za celý tým velké díky všem zúčastněným!
Silva Matušinská
• Nohejbal - Po půlce soutěže si vedou nohejbalisté ve druhé krajské soutěži velmi dobře.
Jsou na druhém místě, ještě neprohráli a mají
11 bodů.
Nová Ves - Přišimasy
1:6
Přišimasy - Zvánovice
6:4
Sadská - Přišimasy
5:5
Přišimasy - Čáslav
5:5
Čelákovice C. - Přišimasy 4 : 6
Přišimasy - Jiz. Vtelno
5:5
V. Němeček
• Fotbal - Po asi deseti letech „A“ tým za
velké podpory fanoušků zdolal „Škvoreckou
pevnost“ a vyhrál 4:0. Tento zápas náš tým
nakopl a od té doby dali doma další tři výhry.
Husinec 3:2, Vodochody 1:0 a Nehvizdy 7:0. Je
to paráda a držíme palce k dalším úspěchům.
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Projekt
SEJDEME SE U DONÁTA
Komentovaná vycházka Túra za humna Škvorce nepostkytla výletníkům jen příležitost, jak
navštívit a seznámit se s památkami našeho okolí, přítomné starosty z Úval a Přišimas navíc
cesta od barokní sochy sv. Donáta inspirovala k myšlence vzájemné spolupráce. Letitým
problémem těchto turisticky značených a využívaných polních cest a stezek je zarůstání
náletovými dřevinami a keři, jiné stezky postupem let naprosto pozbyly svého významu
a jsou neprůchodné. Ovocné stromy jsou přestárlé, dožívají a kdysi tolik významné poutní
místo u Donáta vlivem pravidelné neúdržby zarůstá. Starostové se rozhodli tento problém
definitivně vyřešit.
Dne 17. května 2017 proběhla na MěÚ Úvaly pracovní schůzka 4 starostů: Mgr. Petr
Borecký – Úvaly, Bc. Šárka Rumanová – Přišimasy, Ing. Antonín Rubín – Škvorec a Pavel
Běloch – Hradešín, kam jsem byl přizván jako host za škvorecký Spolek sousedů.
Předmětem jednání bylo zahájení spolupráce na zprůchodnění historických spojovacích
cest v okolí sochy svatého Donáta, které zarůstají nálety a keři. Pozemkový úřad (PÚ) do
konce roku 2017 na náklady státu zrealizuje povrchové úpravy cest, na jejichž úpravu bylo
vydáno stavební povolení:
1) Úvaly => Donát => Lípy u silnice Přišimasy–Škvorec (HPC 4) – (
2) Donát => Škvorec (HPC 6) – (
)

)

Na základě této činnosti byla na schůzce ustavena pracovní skupina s názvem „Sejdeme se
u Donáta“, jejímž záměrem bude předpříprava dotčených cest pro realizaci Pozemkového
úřadu. Všichni přítomní souhlasili, aby byly podniknuty společné kroky bez nutnosti
svazkové smlouvy. Pracovní skupina projedná se zástupci PÚ začlenění do realizace také
570 m úseku cesty Donát => Přišimasy a navazující úvozovou cestu ve směru Lípy u silnice Přišimasy–Škvorec => boží muka u Hradešína (
), které by se realizovaly
v následujících letech, čímž dojde ke zprůchodnění historických stezek a propojení všech
4 obcí. Úprava stromů a keřů proběhne veřejnoprávní smlouvou (bude zhotovena odbornou
firmou). Na cesty HPC 4 a HPC 6 je vypracován projekt Osazení stromů a keřů, který
počítá s řízeným vysekáním a nahrazováním přestárlých nebo poškozených stromů ve
skladbě (višeň, dub). Každý strom bude posouzen (stav, věk, poškození) a navržen
k nahrazení. Starostové se shodli, že vysekání náletů provedou Technické služby města
Úvaly a zainteresované obce se budou finančně podílet rovným dílem.
Doplňující a navazující činností pracovní skupiny bude snaha o zrestaurování barokní sochy
sv. Donáta z roku 1765 a božích muk u Hradešína z roku 1739, ležících na katastru městyse
Švorce. U obou památek nejsou známa jednoznačná vlastnictví, proto Jan Psota
a škvorecký Spolek sousedů připraví pro Městys Škvorec podklady pro vyhlášku o řízení
ve věci nalezené věci a zprostředkuje přípravu grantových žádostí.
Jan Psota

