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28. října uspořádal Klub žen a fotbalisté Drakiádu, tentokrát pro změnu foukal
vítr, ale možná pro potřeby pobytu venku, trochu více – prostě jsme pořád
nespokojení lidé… Nejsme žádné padavky, a tak nad hřištěm a okolím létalo
celkem kolem 20 draků, rodiče a děti to zvládli, odlétl jen jeden drak, ten se zase
našel. Originální, doma vyrobený drak, byl také jeden. Pro všechny děti i přítomné byly připravené palačinky, bramboráky, bramborové placky a štrúdl.
Věcné ceny připravila firma PEXI p. Marcela Pecha, sladké odměny dodali
Strnadovi.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na brzká setkání! 17. 11. u obecního rybníka
a 27. 11. na rozsvícení vánočního stromu, kde budeme mít připravený svařák
a domácí perníčky, jejichž prodejem přispějeme na nadaci Bolíto. Jitka Franková
Sraz maminek - Ve středu 8. 11. zveme na OÚ všechny
maminky na kávu a posezení v prvním patře v prostorách
dětského centra. Máte-li čas a chuť se seznámit se svými
sousedkami, přijďte se podívat od 9:30 - 11:00 hodin,
vezměte s sebou přezutí pro sebe i děti a svačinku.
Hračky nechte doma, je jich tam dost a pastelky na malování také. Vzhledem k tomu, že se blíží zima, tak vám
nabízíme prostor, kde se budete moci scházet, seznámit
se a děti získají nové kamarády. Na věku dítěte nezáleží,
každá maminka si to svoje ohlídá :-) Pokud vím, nejmladší bude mimiko po šestinedělí.
Stáňa Řádková
Výsledky voleb do Parlamentu ČR je možné najít na:
https://volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=2&xobec=533611&xvyber=2104
Stručné výsledky: Volební účast 59,80 %. 1. ANO 79 hlasů (21,88%), 2. Piráti 57
hlasů (15,78%), 3. ODS 50 hlasů (13,85%), 4. SPD 46 hlasů (12,74), 5. TOP 09 34
hlasů (9,41%), 6. STAN 31 hlasů (8,58%), 7. ČSSD 15 hlasů (4,15%), 8. KDU 14
hlasů (3,87%), 9. KSČM 13 hlasů (3,6%)
Jubilea v listopadu a prosinci:
Růžena Šibilová
18. 11.
Eva Havlíková
11. 12.
Marie Kubínová
15. 12.
Marie Pilařová
15. 12.
Ladislav Pešout
22. 12.
Antonín Paul
25. 12.
Jubilantům blahopřejeme!
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Zastupitelé informují

Kanalizace

• stavba zahájila práce na posledních dvou úsecích kanalizačního řadu (u prodejny
a u odbočky na Kbelku). Protože se jedná o úseky s nejtvrdším skalním podložím,
kde je potřeba použít odstřelování, je předpokládaný termín ukončení prací 16. 11.
2017.
• Bude následovat kompletace veškerých dokladů ke kolaudaci kanalizačního řadu
a uvedení ČOV do zkušebního provozu, která proběhne 14. 12. 2017.
• Vzhledem k posunutí termínu realizace konečných povrchů komunikací ve správě
Krajské správy a údržby silnic na jaro příštího roku, je třeba se všemi poskytovateli
dotací, úvěru a zhotovitelem (Mze, Středočeský kraj, ČS a ZEPRIS s.r.o.) připravit a uzavřít dodatky ke smlouvám.
• Co nás potěšilo je, že se nám podařilo získat další dotaci na spoluúčast obce na
kanalizaci ze Středočeského kraje ve výši 1 554 766,- Kč.
• Dále se nám hromadí dotazy ohledně porovnání výstavby kanalizace s okolními
obcemi. Ty zvolily realizaci tlakové kanalizace, která je méně náročná a dá se
provádět protlaky (výkopem o velikosti 1x1m se zavede technika a bez porušení
povrchu komunikace se vede několik metrů v případě, že se v místech nenachází
skalní masiv). Tato metoda je podstatně levnější a tolik nezatěžuje občany zhoršenou průjezdností. Vzhledem k nižším nákladům poskytovatel dotace přispívá obyvatelům i na čerpací jímky. V našem případě jsme byli schopni většinu obce (z 360
přípojek je 68 tlakových) připojit gravitačně, tudíž nemáme dotované přípojky na
veřejné části (část od hlavního kanalizačního řadu na hranici pozemku vlastníka)
a jsme nuceni je financovat z vlastních zdrojů. Neustále se setkáváme s dotazy,
proč jsme také nezvolili tlakovou kanalizaci. Hlavním důvodem bylo, že obec se
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nachází na skalnatém podloží, kde z větší části nelze výstavbu provést protlaky.
Současně jsme zohlednili polohu obce, kde se nabízelo pro větší část obce využít
spádovost, a tím nezatěžovat většinu obyvatel následným provozem čerpacích
jímek. Pravdou je, že ne všude se to podařilo, ale v 81 % jsme byli úspěšní. Těžko
říct, jestli to stálo za to, když nyní všichni vidíme, jak je stavba náročná a kolik úsilí
nás to všechny stojí. Přesto věříme, že po uvedení do provozu většina obyvatel
ocení bezproblémový provoz!
Jsme si vědomi, že stavba kanalizace je pro všechny velkou zátěží a přináší obyvatelům dočasné nepohodlí, proto vás opět prosíme o trpělivost a pochopení.
Současně připomínáme, abyste při průjezdu obcí jezdili se zvýšenou opatrností a ohleduplností.
Děkujeme!
Slavnost spojená s programem u návesního rybníku - na sobotu 17. 11. jsme pro
vás připravili dvě akce, kterými naše obec žije už nějaký čas. Od 14:00 do 15:00
hodin bude pro veřejnost otevřena nová čistička, která byla vybudovaná za
vrakovištěm a u rybníku "Čtvrťák". Všichni zájemci se mohou zúčastnit komentované prohlídky. K čistírně je možné dojet osobními vozy. Poté se přesuneme na
spodní náves a v 16.00 slavnostně zahájíme napouštění a předání rybníka našim
rybářům. Bude hrát kapela HUGO, připraveny jsou soutěže pro děti, občerstvení
a studené i teplé nápoje. Také budete mít možnost pořídit si adventní výzdobu –
originální adventní věnce, případně materiál na ně. Tvoření na místě budeme řešit
operativně dle počasí a zájmu přítomných. Na náves k rybníku vás zvou a těší se
na setkání zastupitelé, Klub žen, fotbalisté a svaz našich rybářů.
Cesta k Donátovi - již před prázdninami jsme vás informovali, že se chystá realizace akce propojení obcí stezkami k Donátovi. Přilehlé obce zajistili během prázdnin vyřezání a vyčištění cest od dřevin. Nyní se začal realizovat hlavní průtah od
Donáta směrem k Lipám u Škvorce. Investorem této akce je Pozemkový úřad, který
obdržel stavební povolení v říjnu 2015. Díky tomu, že je cesta navržena z penetračního makadamu (šíře 3m), vzbudila u některých velkou nevoli a protest ze
strany obyvatel Škvorce, kteří by raději upřednostnili zachování přírodního charakteru cesty.
Našim obyvatelům způsobila realizace stavby značné problémy při průjezdnosti
především v ranních hodinách. Požádali jsme proto městskou polici o spolupráci,
aby byl kolem stavby zajištěn průjezd a netvořily se kolony.
Změna přednosti v jízdě na křižovatce na Úvaly - Odůvodnění změny: Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje, podala dne 5. 10. 2017 návrh na místní úpravu provozu na silnici č. III/10163 a č. III/1131 v obci Přišimasy. Důvodem
je změna přednosti v jízdě na křižovatce sil. č. III/10163 a č. 1131 v obci Přišimasy.
Cílem tohoto opatření je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě.
K navržené úpravě vydal písemné vyjádření příslušný orgán – Policie ČR KŘP
Střed. kraje DI Kolín dne 4. 10. 2017 pod č.j. KRPS-308840-1/ČJ-2017-010406-

DOŽ. Tento orgán s navrhovanou úpravou dopravního značení souhlasí. Poučení:
K návrhu opatření může kdokoli uplatnit u správního orgánu v Českém Brodě
připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Tato změna proběhne na jaře současně s konečnou úpravou povrchů vozovky, aby
byla dostatečně viditelná. Budeme vás včas informovat.
Bezpečnost chodců v obci - dlouhodobě nás trápí bezpečnost chodců v obci.
Jednou z možností, jak zvýšit bezpečnost chodců v obci, je výstavba chodníků.
Chodníky jsme chtěli vybudovat již dříve, ale upřednostnili jsme výstavbu kanalizace, která je pro naši obec klíčová. V současné době se výstavba kanalizačního
řadu v naší obci dostává do pomyslné cílové rovinky. Proto znovu oživujeme
myšlenku výstavby chodníků. Díky našemu zapojení v MAS Regionu Pošembeří,
máme informaci o plánované výzvě k podání žádosti o dotaci z fondů IROP. Nyní
společně řešíme, aktualizujeme a kompletujeme veškeré podklady, které potřebujeme k výstavbě chodníků (různá vyjádření dotčených orgánů, vlastníků dotčených
pozemků apod.). A jakmile bude vyhlášena výzva k podání žádostí o dotaci, předložíme veškeré podklady.
Držme si palce, ať nám to vyjde.
Veřejné projednání posudku EIA pro dostavbu okruhu Prahy - dne 27. 9. 2017
proběhlo v hotelu Olšanka na Praze 3 veřejné projednání nového posudku EIA
(vliv na životní prostředí) pro dostavbu pražského okruhu (stavba 511, Běchovice
– dálnice D1). Jedná se o propojení dálnice D1 se Štěrboholskou radiálou u
Běchovic. Na projednání zazněly také dvě skutečnosti, které jsou důležité i pro nás.
1. Náhradní varianta okruhu tzv. regionální, která by přivedla provoz z dálnice D1
přímo k blízkosti Přišimas, se prokázala v provedené studii jako méně vhodná.
2. Stále platí závazek Ministerstva dopravy dostavět propojení D1 – Běchovice
zároveň s obchvatem obcí směrem na Kolín – stavbou I/12 Běchovice – Úvaly.
Nehrozí tedy další prodlení stavby obchvatu na Kolín.
Optimistický předpoklad zahájení obou staveb je rok 2020.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu – v sobotu 28. 10. proběhl avizovaný svoz odpadu. I přesto, že byli občané informováni, co patří do nebezpečného
a co do velkoobjemového odpadu, bylo v lokalitě Skřivany několik pneumatik a
lednice v kontejneru na velkoobjemový odpad. Z tohoto důvodu budeme příště
umisťovat kontejnery jen po určitou dobu, a ne po celý den, abychom mohli
dohlížet, co se do kontejneru ukládá. Běžný občan si mnohdy neuvědomuje, jaké
komplikace svou neukázněností způsobí dalším lidem. Likvidace odpadů mají přísná pravidla, která musí obce dodržovat. Zamyslete se, prosím, nad svými právy, ale
i povinnostmi, které ze života v komunitě vyplývají.
Děkujeme, že likvidujete odpady svých domácností zodpovědně.
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ČRS-MO Přišimasy - Začal další
školní rok a náš rybářský kroužek je
v plném proudu. Máme novou
klubovnu v Hradešíně a moc se nám
tam líbí. Letos se některé děti budou
chystat na rybářské zkoušky a dostanou svou první povolenku, tak
jim držme palce!
Všichni jste si jistě všimli, že
probíhají dokončovací práce na
zvelebení našeho rybníku v Přišimasech na návsi, na který budeme
s dětmi chodit chytat a také se o rybník a jeho okolí starat. Díky naší starostce paní Rumanové a obecnímu úřadu se
moc těšíme až poprvé s dětmi nahodíme. Zatím se nám občas povedlo vyrazit do
Škvorce na Dolika. Přivítali jsme mezi nás novou posilu ve vedení kroužku pana
Jaroslava Plachého, je skvělý kamarád a rád se podělí o zkušenosti a vědomosti,
které má. Letos nás některé děti opustily, ale zároveň se nové děti do kroužku přihlásily, z čehož máme velkou radost. I když kroužek již probíhá, stále přibíráme
nové děti, proto se klidně můžete ještě přihlásit ve věku od 6 let. Kroužek probíhá
každý čtvrtek od 16 hodin do 17.30 hodin. Petrův zdar!
Jiří Černý, vedoucí kroužku

