Zveme Vás na DRAKIÁDU, která se koná 28. 10. 2017 od
14.00 hodin na fotbalovém hřišti. Přijďte soutěžit o nejlepšího
draka, o draka, co létal nejdéle a nejvýš.
Těší se na vás Klub žen a SK Podlipan.
VZDĚLÁVACÍ KURZY - vzdělávací kurzy pro každého, kdo má zájem rozšířit si
vědomosti a případnou rekvalifikaci. Kurzy jsou zdarma pro všechny účastníky,
muže i ženy. Podobné kurzy už v naší obci probíhaly a byly úspěšné. Účastníci
minulých kurzů se mohou přihlásit také. Jsou nejen pro občany z Přišimas, ale
i odjinud. Pokud by někdo měl zájem o kurzy, může se informovat na OÚ v úředních hodinách, každé pondělí v obecní knihovně (16.00 - 17.30) nebo volejte na
608 263 092 Stáňa Řádková.
Volné prostory pro volnočasové aktivity jsou k dispozici v 1. patře OÚ, bližší
informace poskytne pí starostka.
PO PRÁZDNINÁCH OPĚT CVIČÍME!
Zvu Vás na pravidelné cvičení (s náčiním i bez) zaměřené na uvolnění,
protažení a posílení svalů ve stylu pilates.
Cvičíme každou středu od 19 do 20 hodin v zasedací místnosti OÚ,
40,-Kč/1 lekce.
Začínáme 20. 9. Vezměte s sebou podložku, pití a dobrou náladu.
S. Čabanová, tel.: 604 422 833.

Jubilea v září a říjnu:
Hošek Václav
Vitoušek Jaroslav
Borovský Josef

1. 9. 65 let
27. 9. 60 let
6. 10. 92 let

Jubilantům blahopřejeme!

Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
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Zastupitelé informují:

Kanalizace - PŘÍPOJKY A JEJICH NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ ČÁSTI Domovní část kanalizačních přípojek, která je prováděna vlastníkem nemovitosti,
nesmí být napojena na veřejnou část přípojky. Napojení může být provedeno po
kolaudaci stavby kanalizace, a to odbornou firmou za dohledu provozovatele kanalizace Stavokomplet. Termín kolaudace je do konce roku 2017.
V případě, že si přípojku na vlastním pozemku budujete svépomocí, před zásypem
je nutné nechat napojení zkontrolovat zástupcem firmy Stavokomplet p. Havelkou.
(objednání kontroly proveďte u pí Mykytynové, tel.: 326 906 088, linka 24). Tato
kontrola probíhá proto, aby bylo zkontrolováno, že do kanalizační přípojky není
napojen stávající septik, nebo napojeno potrubí dešťové vody.
V případě, že vám přípojku provádí pan Solčanský (tel.: 777 263 245) nebo pan
Páv (tel.: 602 293 907), provedou kontrolu před zásypem oni. Pokud nebudete mít
tuto kontrolu, bude firma Stavokomplet jako správce (provozovatel) našeho kanalizačního řadu nucena provést kamerové zkoušky na vaše náklady. Na tyto
skutečnosti jsme již několikrát upozorňovali a veškeré informace jsou na webových
stránkách obce a také byly předány do schránek jednotlivých nemovitostí.
Povolení obce k napojení obdržíte až po kolaudaci kanalizačního řadu a uvedení
ČOV (čističky odpadních vod) do zkušebního provozu. Poté se budou uzavírat
smlouvy s provozovatelem, které jste již obdrželi.
Pokud by při budování přípojky svépomocí došlo k překopnutí vodovodního řadu,
kontaktujte neprodleně pohotovost firmy Stavokomplet, tel.: 606 167 187. V případě, že odstraníte záslepku, kterou ukončuje zhotovitel přípojku na hranici vaše-

ho pozemku, nedivte se, že při tlakových zkouškách máte všude vodu. Máte-li
jakékoliv jiné dotazy, rádi vám je na OÚ zodpovíme.

přelivu a opravám výpusti. Plánovaný termín ukončení realizace je do konce října
letošního roku.

Stavba kanalizace je náročná jak pro obyvatele, tak pro OÚ. Máme už za sebou
víc jak polovinu prací, tak prosíme o trpělivost.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - V důsledku prováděných prací při budování kanalizace dochází k dopravním uzavírkám, které se průběžně mění a v důsledku toho
se mění také jízdní řády. Doporučujeme aktualizaci jízdních řádů neustále sledovat.

KOMUNIKACE – POVRCHOVÉ ÚPRAVY - Po náročných jednáních se
Správou a údržbou silnic bylo dohodnuto, že na všech krajských silnicích budou po
dokončení přípojek zásypy zpevněny betonem a konečné povrchy v celé šíři
vozovky budou prováděny na jaře příštího roku, abychom předešli případným
propadům způsobeným zimním obdobím. Ostatní místní komunikace budou
dokončeny do konce roku 2017. Stále projíždíme stavbou, a tak apelujeme na
řidiče, aby obcí jezdili se zvýšenou opatrností a ohleduplností!
PRŮBĚH A REALIZACE STAVBY - Do konce listopadu musí být všechny
práce na krajských silnicích ukončeny s ohledem na zimní údržbu. Z tohoto důvodu nyní zpracováváme dokumentaci o změnách, ke
kterým došlo v průběhu
stavby kanalizace. Zpráva
Změna stavby před dokončením bude vodoprávnímu
úřadu předložena začátkem měsíce října.
V tuto chvíli byly v objektu
ČOV (čistička odpadních
vod) zahájeny práce na montáži technologie a betonáži podlah. Nyní probíhají hrubé terénní úpravy v areálu
ČOV a okolí včetně oplocení. Stavba také zahájila práce na přístupové cestě
a kolem ČOV se budují okapové chodníčky.
PARKOVÁNÍ V OBCI - Vzhledem k nutnosti vést objízdné trasy přes místní
komunikace dochází v obci ke zvýšenému provozu a z tohoto důvodu důrazně
žádáme vlastníky přilehlých nemovitostí, aby svá vozidla NEPARKOVALI podél
komunikací, a parkovali jen na svém pozemku.
REALIZACE AKCE „ODBAHNĚNÍ NÁVESNÍHO RYBNÍKU“ - V polovině
srpna byly zahájeny práce na odbahnění návesního rybníka. Po dobu několika dní
bylo odvezeno místo plánovaných 480 m3 celých 900 m3 sedimentu. V místech, kde
byla spadlá hráz, jsou provedeny betonové základy, na které bude postavena
kamenná hráz, která bude vyspárovaná. Následně dojde k vybudování nouzového

HASIČI - Spolupráce s obcí Tuklaty na zajištění požární ochrany byla ukončena
z důvodů navýšení finančních nákladů. Tuto činnost bude nyní zajišťovat SDH
Doubek na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci při zajišťování požární ochrany
s obcí Doubek, která je účinná od 1. 7. 2017.
VÝMĚNA VODOMĚRŮ - V týdnu od 18. 9. 2017 bude v obci probíhat plošná
výměna vodoměrů. Výměnu provede zástupce firmy Stavokomplet. V případě, že
nebudete zastiženi, budete mít ve schránce vhozený lístek s informací o náhradním
termínu, nebo budete telefonicky kontaktováni.
SVOZ ODPADU - Bioodpad- poslední svozy proběhnou 26. 9., 10. 10. a 24.10.
2017
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu dne 28. 10.
2017 - Velkoobjemový odpad: do tohoto odpadu patří - matrace, linoleum, hadry,
koberce, kočárky, starý nábytek.
Po celý den
Po celý den
Po celý den

Kontejnery budou přistaveny:
Skřivany
U sep. nádob
Horka
U krámu
Přišimasy
U fotbalového hřiště

Nebezpečný odpad: televize, pneumatiky, barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky,
oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, ledničky, obaly od barev, mastné
hadry.
08:00 – 08:15
08:25 – 08:40
08:50 – 09:05

Kontejnery budou přistaveny:
Skřivany
U sep. nádob
Horka
U krámu
Přišimasy
Křižovatka na Limuzy

NUTNÉ: odpad předat osobně posádce, nepředaný odpad nebude odvezen.
NEVOZTE DO SBĚRU!!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad
V případě, že byste potřebovali zakoupit novou nádobu na odpad, máte
možnost si nádobu zakoupit prostřednictvím OÚ.
Bližší informace na tel.: 321 672 890.

ZAKONČENÍ PRÁZDNIN
V pátek 1. září se konal hudební
večer se skupinou Holokrci. Celý
den pršelo, a tak se program, který
byl naplánovaný na fotbalové
hřiště, nekonal. Je to velká škoda,
protože paní Silva Matušinská
měla připravený program pro děti
a víme, že přípravě se vždy
naplno věnuje, aby se program
dětem líbil. Vzhledem k nepříznivému počasí však musela
naplánovaný program zrušit.
Večerní koncert skupiny Holokrci
se přesunul do Sokolovny. Díky
tomu, že představitelé Sokola byli
vstřícní a jednali rychle, nemusel
se koncert rušit. Předchozí nájemci v hostinci ukončili svoji nečinnost ve čtvrtek 31. 8. a nová paní
hostinská zprovoznila narychlo
výčep. U našeho oblíbeného
okénka obsluhoval Jiří Pšenčík,
který se přesunul z buňky fotbalistů i s proviantem.
Tímto děkujeme i fotbalistům za operativní přístup. Ve velkém sále Sokolovny se nekouřilo, a tak si mohly se svými rodiči zatančit i děti. Chlapcům z kapely se líbila naše děvčata
a hráli o sto šest až do dvou hodin. V sobotu byl na třetí hodinu domluven úklid. Byli jsme
mile překvapeni, že už byly uklizené stoly a židle - moc děkujeme chlapcům ze Sokola.
Nám už zbývalo jen zamést a vytřít. Nakonec vše dobře dopadlo a všem, kteří se o tuto akci
zasloužili, moc děkujeme.
Stáňa Řádková
Oficiální otevření hostince novými nájemci proběhlo v pátek 8. 9. 2017.
ZAČALA NÁM FOTBALOVÁ SEZÓNA
"A" tým v prvním kole hrál venku s týmem Husinec - Řež a prohrál 6:0. Tuto sobotu jsme
na domácím hřišti hostili hráče Veltěže a vyhráli jsme poměrem 7:3. Náš dorost v Běchovicích prodělal křest s jedním z nejlepších týmů soutěže. Poprvé hráli na velké hřiště
a velké brány. Běchovice (Přišimasy) - ČAFC Praha 2:9. Kluci bojovali do poslední chvilky,
domnívám se, že během několika kol ukáží drápy. Na našem hřišti proběhla svépomocí
rekonstrukce záchodů a oprava střechy, která byla také v havarijním stavu. Děkujeme všem,
kteří přiložili ruku k dílu. Zvláště poslední týden zde všichni finišovali. A ostatní prosíme,
aby se chovali jako lidé a neničili naši práci.
Martin Teichner

