FOTBALISTÉ - pořádají 20. 1. 2018 Společenský ples
Klub žen Přišimasy – Scházíme se každé pondělí v prostorech klubovny na obecním úřadě od
17,30 hod. V pondělí 22. 1. se koná od 17 hodin projekce fotek z exotických cest Heleny
Vorlíčkové. Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění mladé cestovatelky.
12. prosince jsme uspořádali výlet do Městce Králové, kde jsme obdivovali práce studentů na
jejich předvánoční výstavě. Číšníci měli připravené slavnostní tabule s tématikou první republiky, zahradníci zajistili adventní výzdobu školy, kuchařky měly připravené kanapky s pomazánkami, zámečníci drobné kovové výrobky. K prodeji byly adventní věnce a šperky. K učilišti
patří i restaurace, kde studenti nabízí obědy pro veřejnost. Při průjezdu obcí Podmoky jsme
obdivovali originálně upravenou náves – stromy mají opletené kmeny, u rybníka seděly pletené
žáby, pletení sněhuláci i skřítci. Skvělá podívaná. V Poděbradech jsme výlet zakončili
v cukrárně.
Jitka Franková
Nově se začaly scházet maminky v dětském centru Šikulík na OÚ. Pravidelně se vídají v úterý
a v pátek od 10 do 12 hodin. Vezměte přezutí pro sebe i děti.
Valentýnská párty proběhne 17. 2. 2018 od 19:00 v hospůdce U Sokola. Srdíčkové oblečení
vítáno. Ten, kdo přijde a bude nejvíce ladit ve valentýnském duchu, bude mít co nejvíce valentýnských doplňků, bude odměněn.
Jubilea v lednu:
Svoboda Jaroslav
Chroust Ladislav
Dyková Olga
Pačes Jiří
Hubáčková Eva
Špánová Naděžda
Kopecký Zdeněk
Formánek Jiří

16.01.
01.01.
16.01.
11.01.
01.01.
08.01.
29.01.
11.01.

96
88
83
82
70
70
70
60

Jubilea v únoru:
Šorm Antonín
Kejhová Marie
Košinová Ludmila
Kudrnková Alena
Šulcová Marta
Housková Ingrid
Pincová Eliška

24.02.
03.02.
04.02.
01.02.
06.02.
22.02.
23.02.

LEDEN - ÚNOR 2018

75
70
70
60
60
60
60

Jubilantům blahopřejeme!

KERAMIKA PRO DĚTI
Pro: začátečníky i pokročilé
Věk: 5–12 let
Kde: OÚ Přišimasy, první patro prostory Šikulík
Kdy: neděle od 17:00 do 18:30 hodin
Cena: 1500 Kč (10 lekcí)
Začínáme 25. února 2018,
přihlášky na tel.: 776 888 380 nebo martinapangracova@seznam.cz
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

Zastupitelé informují:
Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 815, z toho počet dětí do 15 let - 178. V roce 2017 se narodilo 13
dětí, zemřelo 9 osob.
Poplatky v roce 2018 - Poplatek ze psů: 1 pes starší 3 měsíců 50,-Kč, každý další pes starší 3
měsíců 75,- Kč. Místní poplatek za odvoz TKO - je nutné zaplatit do 28. 2. 2018. Sazba
poplatku: Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu
nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele bytů činí sazba: 600,- Kč
na jednoho poplatníka a kalendářní rok. Stále platí známkový systém na popelnice. Při platbě
obdrží občané známku, která musí být vylepena na nádobu nejpozději 28. 2. 2018. Po tomto
termínu nebudou TKO nádoby bez známky vyváženy. Občané mají dle rozhodnutí OZ nárok na

tento počet známek: Občané obdrží známku podle zaplacených osob v jedné nemovitosti
1 známka na 1 nádobu 120 l .... 1-2 osoby 2 známky na 2 nádoby 120 l nebo na 1-240 l .... 3-4
osoby 3 známky na 3 nádoby 120 l .... 5 a více osob. Platbu můžete provést osobně na pokladně OÚ (PO, ST 17 - 18:30 hod., ÚT a ČT 9 - 12:00 hod.) nebo na účet obce č. 6327151/0100,
vedeného u KB Český Brod, var. symbol za odpad: 1337 01 část obce Přišimasy, 02 Horka, 03
Skřivany, 0000 (číslo popisné), var. symbol za psa: 1341 01 část obce Přišimasy, 02 Horka, 03
Skřivany, 0000 (číslo popisné).
Z důvodu eliminace reklamací na nevysypané nádoby prosíme občany, aby všechny staré
svozové známky odstranili a aktuální svozovou známku umístili na přední stranu nádoby,
cca na úroveň loga.
Vítání občánků - Oznámení pro rodiče novorozenců - dne 11. února 2018 proběhne vítání dětí.
Oznamujeme občanům, že ke slavnostnímu obřadu budou písemně zvány děti narozené v roce
2017 spolu s rodiči. Každý nově narozený občánek z Přišimas bude zapsán do pamětní knihy,
zápis podepíší rodiče dítěte. Součástí obřadu bude i předání upomínkového dárku. Obřad se
bude konat v zasedací místnosti OÚ. Pokud pozvání neobdržíte, kontaktujte pí Rumanovou
602 493 477.
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA
Starostka obce Přišimasy podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se koná:
• v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Přišimasy č.p. 80, 282 01
Český Brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Přišimasech a jejích
částech Horka a Skřivany.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.
Výstavba kanalizace
Výstavba kanalizace a nové čistírny odpadních vod je dokončena. Dne 14.12. 2017 proběhlo
místní šetření, tzv. závěrečná kontrolní prohlídka místně příslušného vodoprávního úřadu odboru životního prostředí MěÚ Český Brod a 27. 12. 2017 byl vydán kolaudační souhlas tj.
povolení k užívání kanalizace. Taktéž bylo rozhodnuto o zahájení 12ti měsíčního zkušebního
provozu nové čistírny odpadních vod (ČOV).
Čištění odpadní vody v nové ČOV bude probíhat podle schváleného provozního řádu pro zkušební provoz. K tomu, aby došlo k vyčištění odpadních vod na požadovanou úroveň uvedenou
v provozním řádu, je nutné biologický proces nejprve zapracovat. K zapracování biologického
procesu dojde naočkováním 1. linky ČOV dovezeným, aktivním, očkovacím kalem, který bude
postupně zavážen na ČOV v průběhu února 2018. Postupné zapracování procesu trvá až

8 týdnů. Je závislé na kvalitě očkovacího kalu a především na teplotě (v zimním období, kdy jsou
teploty nízké, je zapracování pomalejší). ČOV bude postupně zatěžována odpadní vodou z obce,
ideálně od konce února a v průběhu března 2018. V dalším průběhu zkušebního provozu bude
zapracována i 2. linka ČOV.
Je velice důležité dbát na dodržování kanalizačního řádu obce a do kanalizace vypouštět
pouze povolené splaškové odpadní vody, přímo z domovní kanalizace. Zahájit vypouštění
odpadních vod lze jen na základě uzavřené smlouvy o vypouštění odpadních vod s provozovatelem kanalizace. O možném termínu napojování jednotlivých nemovitostí vás bude informovat obecní úřad. Je zakázáno vypouštět nebo přečerpat do kanalizace obsah septiku nebo
žumpy, kterou je nutno před zahájením vypouštění odpadních vod do kanalizace vyřadit
z provozu (toto kontroluje při zahájení provozovatel). Porušení kanalizačního řádu a vypouštění
zakázaných látek do kanalizace by způsobilo likvidaci a zahubení čerstvě zapracovaného kalu
na ČOV. Do splaškové kanalizace je též zakázáno vypouštět dešťové vody, došlo by k vypláchnutí čerstvého, aktivovaného kalu z nové ČOV.
Rybník jako nový - V loňském roce 17.11. uspořádal
Obecní úřad slavnostní předání revitalizovaného rybníka
do péče našim rybářům. Společně s Klubem žen, fotbalisty
a rybáři připravili na návsi stan s posezením, stánky s občerstvením a soutěže pro děti. Ženy z klubu přesvědčily
svoje vnuky, aby připravovali palačinky a zajistily prodej
adventních věnců. Obojí šlo "na dračku". Pan Pšenčík si
vzal na starost občerstvení s teplými i studenými nápoji
a kýtu na rožni věnoval a rožnil pan Páv. Pan Černý
připravil první výlov, ale zatím jen dřevěných rybiček na souši a odměny pro malé rybáře zajistili pan Strnad a pan Pech. Paní starostka slavnostně zahájila napouštění rybníka a vypustila do
vody prvního kapra, kterého pak večer společně se zástupcem rybářů zase vylovili. Byl totiž
umělý. Celé odpoledne slovem provázel vodník, kterému se náš opravený rybník moc líbil a
chce se do něj nastěhovat. Vodník také hrál se skupinou HUGO české písničky a s nimi zpívali
všichni, kdo uměli slova, a i ti co je neuměli. Přes to, že bylo
chladno, měli všichni hřejivou náladu a s nadcházejícím
adventem odcházeli spokojeni domů.
S touto akcí zajistil OÚ den otevřených dveří na naší nové
čističce odpadních vod i s odborným komentářem. Zájem
byl velký, lidé viděli, že se naše velká stavba blíží ke konci.
Stáňa Řádková
V pondělí 27.11. jsme rozsvěceli vánoční stromek. Děti
ze školky měly připravené koledy a svoje výrobky. Klub
žen zajistil svařené víno, bohužel se Podřipský žesťový
kvintet zasekl v koloně u Běchovic a měl trochu zpoždění.
Víno se prodávalo za 20 Kč, stejně jako v předchozích
letech a výtěžek z prodeje vína a perníčků poputuje nadaci Bolíto při centru popálenin Vinohradské
nemocnice.
Stáňa Řádková

