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Strnadové za "sponzorský dar" a pochopitelně celému realizačnímu týmu, bez kterého by to
nešlo: Katce Kebrtové, Lence Ouředníčkové, Taně a Honzovi Preclíkovým, Lucce Majerové, Věrce
Zajíčkové a Tomášovi Matušinskému.
Silva Matušinská

Cafe & Bistro "U Láci" Hradešín
- i přes stavební práce a uzavírku silnice z Přišimas na Hradešín vás chceme informovat,
že Cafe & Bistro "U Láci" na Hradě (Hradešín148) nepřerušilo svůj provoz, ba naopak.
Chystá pro Vás plno zajímavých akcí.
OTEVÍRACÍ DOBA - 11:00 až 18:00, při hezkém počasí do 19:00 hodin.
INFORMACE O NABÍDCE - rychlé občerstvení, pizza, grilované pochoutky, zmrzlina
mnoha příchutí, ledová tříšť, káva, stáčené víno a jiné nápoje.
Můžete využít i terminál Sazky a zakoupení vstupenek Ticket-art.
K dispozici je příjemné venkovní posezení.
• Zakončení prázdnin - na pátek 1. září připravujeme program na zakončení prázdnin. Tuto
akci zahájíme na fotbalovém hřišti v 17:00 hodin programem pro děti, který připravuje Silva
Matušinská a vyvrcholením bude, stejně jako vloni, od 19:00 hodin vystoupení kapely
HOLOKRCI. Tentokrát bude připraveno občerstvení na několika stanovištích, tak věříme, že si
to opět všichni užijeme! Těšíme se na vaši účast.
Jubilea v červenci a srpnu:
Kučera Miroslav
22.7.
90 let
Borovská Anna
26.7.
84 let
Šišková Jaroslava
8.8.
65 let
Hrdličková Hana
13.8.
65 let
Havlín Zdeněk
20.8.
70 let
Pohn Karel
25.8.
65 let
Novák Jiří
26.8.
81 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

ČERVENEC A SRPEN 2017

Zastupitelé informují:
• Prázdninový provoz na OÚ - Obecní úřad Přišimasy bude mít během července a srpna prázdninový provoz. Úřední hodiny v letním období budou pouze ve středu od 17:00 do 19:00 hodin.
• Střednědobý rozpočtový výhled na období 2018-2022
Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý rozpočtový výhled na období 2018-2022.
Rozpočtový výhled je jedním z nástrojů, ze kterého je možné získat nejen přehled o finančním
zdraví obce, ale také základní směr dalšího rozvoje obce (rozsáhlé investice do školství,
vodovodního řadu, kultury, sportu apod.).
Významným výdajem v naší obci je sjednaný investiční úvěr, pomocí kterého spolufinancujeme
výstavbu kanalizace. I přes splácení úvěru, jehož splátky se pohybují v řádu desetitisíců měsíčně, jsme schopni realizovat další rozvoj naší obce.
• Uzavření dohody vlastníků souvisejících vodovodů
Od počátku letošního roku jsme s obcí Hradešín řešili situaci okolo výměny čerpadla ve vrtu
zajišťovaného obci Hradešín a finančního vyrovnání. Komunikace ze strany Hradešína byla
nedostatečná a celkový přístup obce Hradešín byl liknavý, což nakonec vyústilo až k havárii čerpadla a omezení dostupnosti vody (bližší informace je možné nalézt na stránkách obce Přišimasy
v záložce vodovod). Zároveň jsme byli postaveni do nepříjemné a těžké situace, kdy Hradešín
vypověděl Smlouvu o provozování vodovodního řadu se Stavokompletem, proto jsme při
společném jednání požadovali uzavření dohody vlastníků jednotlivých vodovodů k nastavení
pravidel, které umožní efektivně spolupracovat při zajištění vody pro obě obce za dohodnutých
podmínek.
I přes to, že Hradešín se rozhodl výpověď stáhnout, trvali jsme na uzavření Dohody vlastníků
provozně souvisejících vodovodů s obcí Hradešín. Při červnovém jednání zastupitelstva obce
Přišimasy byl návrh Dohody schválen. Díky této dohodě očekáváme zlepšení vzájemné
spolupráce a efektivní správu celé vodárenské soustavy.
• Kanalizace - harmonogram prací:
Nyní bude po dobu jednoho týdne od 5. 7. 2017 do 9. 7. 2017 uzavřená křižovatka od Úval.
Následující týden od 10. 7. 2017 až do 31. 8. 2017 bude probíhat realizace stoky spolu s přípojkami v ulici Limuzská. Stavba, která realizuje přípojky na hlavní ulici se bude dál posouvat od

7_8 web:Document2.qxd

03.07.2017

15:25

Stránka 2

Hradešína směrem do obce. Vždy bude zajištěn pro obyvatele výjezd z obce. Nyní je již otevřena křižovatka na Škvorec. Otevřené výkopy budou vždy zajištěny proti pádu chodců a za snížené
viditelnosti budou osvětleny. Majitelům nemovitostí bude zajištěn bezpečný přístup ke svým
nemovitostem dotčených stavbou. V případě, že bude probíhat budování přípojky k vaší nemovitosti, budete omezeni na dobu nezbytně nutnou. Děkujeme za pochopení
• Změny jízdních řádů - V souvislosti s budováním kanalizace a zahájením prací na dalších
etapách, dochází neustále k aktualizaci jízdního řádu. Sledujte, prosím, tyto aktualizované jízdní řády.
• Ohlédnutí za situací s vodou v obci Přišimasy
Každý rok, zhruba ve stejnou dobu na počátku léta, dochází ke skokovému nárůstu čerpání
vody z vodojemu. Tento nárůst je dán zejména hromadným napouštěním bazénů. Každý rok
se opakuje situace, kdy obecní úřad pomocí rozhlasu informuje občany o nutnosti šetření
s vodou a dočasném zákazu zalévání zahrad a napouštění bazénů a informuje občany o možnosti napouštění bazénů pomocí cisterny. V letošním roce ale došlo k dramatické situaci.
V pondělí 22. 5. 2017 došlo k havárii čerpadla v hlavním vrtu HV2. Bohužel náhradní čerpadlo
nebylo k dispozici, a tak docházelo k vyprazdňování vodojemu. Proto, po dohodě s provozovatelem, došlo v pondělí k vypnutí přívodu vody na Hradešíně a přistavení cisterny s vodou.
Během dne se provozovateli podařilo zapůjčit náhradní čerpadlo, díky kterému se ve večerních
hodinách, podařilo obnovit provoz vodovodního řadu. Následující týden vlivem pěkného počasí, kdy měli občané nutnost zalévat a napouštět si bazény i přes vyhlášený zákaz, došlo opět
ke krizi. Ve vodojemu nebyl v tu chvíli dostatečný přítok, který by pokryl spotřebu.
Bohužel zastupitelstvo obce nemá ve své pravomoci jakýmkoliv způsobem postihnout občany
za neuposlechnutí zákazu, tudíž je to jen o ohleduplnosti všech občanů vůči ostatním. Pokud
se nebudeme držet nařízení, tak se nám může stát, že oslavíme příchod léta s vypnutou vodou
a zrakem upřeným na suchou vodovodní baterii.
K napouštění domácích bazénů využijte dovozu vody cisternou.
Nabízíme kontakty: 604 414 916 nebo 323 603 731 paní Spilková.
• Dodržování víkendového klidu - Chtěli bychom touto cestou apelovat na obyvatele obce:
snažte se v rámci možností omezit hlučné práce a aktivity o víkendech a svátcích, a to především v ranních hodinách tj. do 9 h a ve večerních po 19.30 h. Také pro případné nezbytné, avšak
hlučné, práce upřednostňujte sobotu před nedělí. Jedná se zejména o činnosti např. sekání trávy,
řezání dřeva, používání elektrického nářadí, rušné stavební činnosti, reprodukování hlasitější
hudby, “tůrování” motorů. Chápeme, že na vesnici se pracovat musí, a máme pochopení též pro
stavebníky, kteří nemají možnost některé práce uskutečnit mimo víkend. Obecně je nám také
jasné, že veškeré hlučnější aktivity nelze o víkendu či o svátcích zcela vyloučit. Nicméně pokud
jde o běžné údržbové práce (sekání trávy, řezání dřeva) dovolujeme si požádat o jejich konání
na dobu mimo výše uvedené časy. Věříme, že obyvatelé obce budou v zájmu dobrých sousedských vztahů a klidného slušného společenského soužití víkendový klid dodržovat, proto k jeho
úpravě formou obecně závazné vyhlášky zatím neplánujeme přistoupit.
• Hledáme spolupracovníka na OÚ - Na drobnou údržbu obecních prostor příjme OÚ brigádníka (studující, bez zaměstnání či v důchodu). Hlaste se na OÚ nebo na tel. čísle +420 602 493 477.
Oznamujeme občanům, že odečet elektroměrů v naší obci proběhne v týdnu od 17. 7. do 21. 7.
2017. V případě, že nebudete k zastižení, je možné stav elektroměru zanechat na viditelném
místě nebo kontaktovat zástupce ČEZ - mobil 725 531 662.
• Příjezdová cesta u hřbitova - Vy, co chodíte na hřbitov, jste si jistě všimli, že došlo k vyrovnání terénu příjezdové cesty. Na dosypání byl použit vyfrézovaný materiál ze stavby kanalizace.

• Fotbalová sezona skončila - „A“ tým skončil na desátém místě. Senzační závěr sezony našeho mužstva, kdy z posledních šesti zápasů vyhrál pět a v posledním deklasoval tým Radonic B,
který bojoval o třetí místo v tabulce, výsledkem 5:2. Děkujeme našim fanouškům, kteří nás podporují, nejen na domácích zápasech, ale i na venkovních, a to často ve větším počtu než mají
domácí. Snad v nové sezoně začneme s výsledky, se kterými jsme končili.
Starší žáci vyhráli okresní přebor na okrese Nymburk. Do příští sezony nastupují již jako mladší
dorost. Kategorii mladšího dorostu má pouze Praha. Abychom mohli hrát v Praze musíme mít
zázemí některého z klubů na území Prahy. Domluvili jsme se s klubem Běchovic. Tento nám
nabídl k dispozici travnaté hřiště, umělou trávu a v zimě halu. Momentálně naši hráči absolvují
zdravotní, fyzické a zátěžové testy. Také probíhají první společné tréninky, aby se hráči
Běchovic a Přišimas sehráli. Držíme palce, ať nám to kope jako letos. Mladší žáci v posledních
kolech bohužel neudrželi krok se špičkou své kategorie a skončili těsně pod bednou na čtvrtém
místě. I přes smolný závěr blahopřejeme k super výkonu mezi velmi kvalitní konkurencí. Mladší
přípravka skončila ve své skupině na pátém místě. Rozdíl mezi druhým týmem a námi byl pouhé
tři body. Turnaj od turnaje se děvčata a chlapci zlepšovali. Příští rok postupují do starší
přípravky. Zde je bude čekat opět křest ohněm. Týden po skončení posledního turnaje si malíčci udělali rozlučku. Završili svoje snažení exhibičním zápasem proti maminkám. Malíčci vyhráli
6:3. Maminkám se zápas velmi líbil a rády by jej zopakovaly.

Pohár Klepce - V sobotu 24. 6. 2017 proběhl na Klepci již pátý ročník Rodinných běhů o pohár
Klepce. Počasí nám přálo. Kolem balvanu, ale i u jezírek, se prohánělo na šedesát běžců v jednotlivých kategoriích a dalších pětašedesát v rodinných týmech ve štafetách. Zaběhat si přišli
děti, mladí i dospěláci z Přišimas, Hradešína, Tismic a Limuz, Břežan, Doubravčic, Zelenče,
Škvorce, Úval a Újezda. Nejvíce zlatých pohárů si odvezli do Hradešína a Újezda. Něco málo
zůstalo i doma - v Přišimasech :) Hlavní sponzor našich běhů - štěrboholský Hervis sports,
daroval pro všechny vítěze věcnou cenu a pro všechny slevové poukázky. Honza Psota věnoval
pro vítěze rodinných štafet a dospělých kategorií svou krásnou knihu Klepec - Vrch na Kolínsku
i s autogramem, za což mu patří veliký dík! Od pražské botanické zahrady dostali vítězové štafet
volné vstupenky pro celou rodinu do Fata morgany i venkovní expozice. Všichni, kteří se zúčastnili, dostali drobné ceny a časopisy Sluníčko a Mateřídouška. Cen bylo spousta a my zažili hromadu krásných sportovních výkonů. Věřím, že si všichni užili krásné dopoledne a za rok se
sejdeme zas! Fotky jsou na rajčeti: tosinamatomi.rajce.idnes.cz. Velké poděkování Martině

