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FOTBALISTÉ - Dne 19. ledna pořádali
fotbalisté v sokolovně tradiční společenský ples, na kterém zahrála oblíbená
kapela SYNTÉZA. Již tradicí se stalo
taneční vystoupení našich děvčat. Letos
na téma Boney M pod vedením Blanky
Veselé ml.
Již teď se těšíme na další společenský ples
s tanečním vystoupením.

BŘEZEN - DUBEN 2018
Vítání občánků v Přišimasech
V neděli 11. 2. 2018 proběhl slavnostní obřad vítání malých občánků. K uvítání bylo pozváno 13
dětí narozených v roce 2017 s trvalým bydlištěm v naší obci - Tereza Šabatková, Rozárka
Voráčková, Matěj Hrubý, Jonáš Podéšť, Vojtěch Kadlec, Mikoláš Marada, Malvína Miková,
Max Dvořák, Jakub a Michal Stodolovi, Antonín Řádek, Kristián Papšo a Jiří Mundl.
K zápisu se dostavilo celkem 12 dětí. Obřad zpříjemnily vystoupením děti z MŠ pod vedením
paní ředitelky Marty Vykouřilové. Poté starostka obce Šárka Rumanová popřála všem novým
občánkům naší obce hodně štěstí a osobně přivítala každého z nich. Rodiče dětí se podepsali do
pamětní kroniky, obdrželi pamětní listy a upomínkové dárky. Setkání byla přítomna fotografka,
která připravila album, ze kterého si rodiče mohli objednat fotografie. Poděkování patří paní
Pavle Manhartové, která pomohla s přípravou zasedací místnosti, paní Mileně Holíkové, která
již 12 rokem vede pamětní kroniku a členkám Klubu žen, které upletly malým občánkům krásné bačkůrky. Přejeme všem rodičům jménem celého zastupitelstva, aby vám vaše dítě přineslo co
nejvíce radosti a štěstí.

Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz
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Zastupitelé informují:
Výše vodného a stočného pro rok 2018 je stanoveno vodné ve výši 35,70 Kč bez DPH, tj.
41,05 Kč včetně DPH a stočné ve výši 40,97 Kč bez DPH, tj. 47,12 Kč včetně DPH.
Na podzim se uskuteční komunální volby a víme, že tři stávající zastupitelé už nebudou
v činnosti pro obec pokračovat. Pokud vás zajímá chod obce a chcete se připojit, kontaktujte
pí Rumanovou.
KANALIZACE - postup napojení přípojek na veřejnou kanalizaci:
výstavba kanalizace a nové čistírny odpadních vod (ČOV) je dokončena a 15. 1. 2018 byl
zahájen zkušební ČOV. Od 15. 3. 2018 se budou moci občané napojovat na obecní kanalizaci se svými nemovitostmi.
Dodržení postupu napojení přípojek na veřejnou kanalizaci:
Před zahájením realizace jednotlivých přípojek si podrobně nastudujte veškeré dokumenty
od firmy Stavokomplet. Vyhnete se tak komplikacím a dalším výdajům před uvedením
kanalizační přípojky do trvalého provozu. Zahájit vypouštění odpadních vod lze pouze až
po provedené kontrole realizace a napojení přípojky, odečtu stavu vodoměru a odevzdání
vyplněné smlouvy a ostatních dokumentů dle návodu. Smlouva podepsaná provozovatelem
Vám bude vrácena s první fakturací. Po uvedení kanalizace do trvalého provozu budou
prováděny kontroly přípojek každý pátek a taktéž se bude kontrolovat napojení již hotových
a zkontrolovaných přípojek. Po datu uvedení kanalizace do trvalého provozu bude vždy při
kontrole proveden i odečet vodoměru pro fakturaci stočného. Kontrolu realizace přípojky
a napojení na kanalizaci je nutné si dohodnout ve všedních dnech od 7 do 8 hodin 14 dní
dopředu na tel. č. 723 749 315 u p. Havelky. Poslední termíny kontrol napojení budou do
konce května, potom budou muset obyvatelé prokázat, jak likvidují odpadní vody, a individuálně řešit dodatečné napojení na kanalizaci. Je zakázáno vypouštět nebo přečerpat do
kanalizace obsah septiku nebo žumpy, kterou je nutno před zahájením vypouštění odpadních vod do kanalizace vyřadit z provozu a zlikvidovat dosavadním způsobem (toto kontroluje provozovatel nebo pověřené firmy, tj. František Páv a Pavel Solčanský - VAK).
Porušení kanalizačního řádu a vypouštění zakázaných látek, tedy i dešťových vod, do
kanalizace by způsobilo nefunkčnost čistírny odpadních vod. Více viz článek "Rušení akumulačních jímek". V případě potřeby je smlouva s přílohami ke stažení na:
http://www.prisimasy.cz/kanalizace/dokumenty/.
TLAKOVÉ PŘÍPOJKY: po splnění podmínek nutných pro usazení jímky, kontaktujte od
15. 3. 2018 montážního pracovníka fy AQ SPOL p. Romana Tláška, +420 776 111 011
a domluvte termín montáže technologie.
KOMUNIKACE: první úsek, kde je již odsouhlasena odborem dopravy přechodná úprava
provozu z důvodu finalizace povrchu vozovky v celé šíři, bude probíhat v části od Klepce
směrem na Limuzy. Práce budou zahájeny s ohledem na počasí, nejdříve 19. 3. 2018. Další
etapa, kterou se bude pokračovat bude komunikace od Klepce ke kostelu. Jakmile budou
dokončeny povrchy, budou prováděny ostatní úpravy, jako je obnovení odvodnění a úprava
zeleně podél vozovek.
ZÁPIS DO MŠ se koná dne 2. 5. 2018 v době od 13 - 15 hodin, bližší informace na
www.msprisimasy.cz
BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS - řada občanů zaznamenala, že sloupy veřejného osvětlení

v obci jsou osazeny novými koncovými prvky varovného systému nazvaným jako moderní
bezdrátový rozhlas. Toto zařízení bylo instalováno v rámci dotace protipovodňového opatření,
která byla vyhlášena Státním fondem životního prostředí. Pod pojmem moderní digitální
bezdrátový rozhlas je zapotřebí si představit kvalitní obousměrný radiový provoz, kdy jednotlivé body odvysílají připravenou relaci, následně o tom informují centrálu a v nastavených intervalech zpětně hlásí svoji připravenost a provozuschopnost (stav akumulátoru,
vypadlý přívod napětí, neautorizované zásah do systému apod.).
Na správné a vhodné umístění jednotlivých bodů (především z hlediska technických a akustických poměrů), byla v loňském roce zpracována projektová dokumentace. Na základě tohoto projektu proběhlo v měsíci únoru osazení celkem 35 kusů hlásičů. Dotace však neobsahuje
pouze digitální bezdrátový rozhlas, ale řeší také náhradu rotačních sirén za akustické (mluvící),
rozšíření hladinového měření místních vodních toků a zpracování digitálního povodňového
plánu obce a jeho okolí a digitálního povodňového plánu obce s rozšířenou působností.
UKLIĎME SPOLEČNĚ SVOU OBEC 14. 4. 2018 v 9 hodin
V dubnu vypukne jarní dobrovolnická akce Ukliďme Česko. Akce je zaměřena na dobrovolnické úklidy černých skládek, ale i drobného nepořádku z naší přírody, vesnic i měst.
Zapojíte se také? V naší obci proběhne úklid v sobotu 14. 4. 2018. Cílem je vyčistit od
odpadků veřejné prostory na návsi, ulice, okolí silnic a problémové lokality. V minulém
roce jsme byli velice mile překvapeni, kolika lidem není lhostejné, v jakém prostředí žijí.
Doufáme, že tak to bude i letos a společně s dětmi z fotbalové přípravky a MŠ se sejdeme
na fotbalovém hřišti 14. 4. 2018 v 9 hodin, kde si rozdělíme lokality, ve kterých vysbíráme
veškerý odpad. Máme dohodnuto s firmou NYKOS, že vytříděný odpad rozdělený do
barevných pytlů budeme svážet na místa určená na tříděný odpad. Směsný odpad navezeme
v černých pytlích k OÚ. Věříme, že nám počasí bude přát a sejdeme se opět v hojném počtu.
Pokud byste měli nějaký dotaz, kontaktujte pí Rumanovou 602 493 477.
DEN ZEMĚ NA KLEPCI - Dovolujeme si vás pozvat na regionální kulturní akci DEN
ZEMĚ NA KLEPCI, která se uskuteční v sobotu 21. dubna 2018 od 14 hodin na území
Přírodní památky Klepec v obci Přišimasy na Kolínsku. Tuto tradiční akci pořádají obce,
spolky, organizace, mateřské a základní školy z celého Českobrodska. Můžete se těšit na dětská vystoupení mateřinek a základních škol, připomínku 100. výročí republiky, průvod vlajkonošů a prezentaci vlajek se zástupci a emisary obcí regionu, stanové městečko plné místních
produktů našich spolků a obcí, nové publikace o historii obcí, scénku Slouha a zlá selka, bohaté
občerstvení, Bio Bezdíkov v jurtě, soutěžní klání obcí, naučnou vycházku po Klepci, dixilandovou kapelu Děsband a mnoho dalšího... Akce se koná v přírodě (open-air), za každého počasí
a je vhodná pro rodiny s dětmi, přístupná pro kočárky i vozíčkáře. Vstupné je dobrovolné.
Akce není přístupná pouťovým dodavatelům atrakcí, prefabrikovaným výrobkům a pořadatelé zapovídají reklamu podnikatelským subjektům. Pořadatelé si vyhrazují právo na
změny programu v důsledku předem nepředJubilea v březnu a dubnu:
vídatelných skutečností.
Vlčková Milada
25.03. 80 let
KLUB ŽEN PŘIŠIMASY – Jarní výlet do
Městce Králové a Poděbrad se koná v úterý
13. 3. - odjezd v 9 hodin od obchodu, jízdné
100,- Kč. Přihlásit se můžete na tel. 777 216 607
nebo 608 263 092.

Sýkora Bedřich
22.03.
Borovský Josef
28.03.
Němečková Ilona
08.03.
Endresová Emilie
28.04.
Jubilantům blahopřejeme!

75 let
65 let
60 let
82 let

