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Naše škola má sedm prvňáčků
Základní škola Přistoupim se otevřela 1. 9. pro 54 žáků. Úplně poprvé přišlo do školy
7 prvňáčků, slavnostně je přivítala starostka obce a popřála jim samé jedničky!
Od letošního školního roku byla navýšena kapacita z důvodu nedostatku míst ve školách
v Českém Brodě o 6 žáků. K výuce je nyní využita i bývalá tělocvična. Ve všech třídách bylo
instalováno nové osvětlení nákladem 150 tisíc korun.

V kostele sv. Václava se opět rozezněla hudba
V rámci posvícenských oslav Spolek na opravu kostela sv. Václava uspořádal v neděli 18. 9.
již tradiční Koncert pro blízké i vzdálené. Zazněla duchovní sborová a varhanní hudba
v interpretaci bývalých členů Kűhnova dětského sboru a varhaníka Petra Mašlaně. Jedinečná
akustika kostela společně s výkonem školených hlasů a zvukem varhan, byla opět náramným
zážitkem pro všechny přítomné.

V sokolovně se opět začalo cvičit
Sokolovna TJ Sokol Přistoupim díky snažení svých členů a za přispění obce má funkční sál
pro pohybové aktivity. Postupně během posledních několika let došlo k výměně oken, opravě
střechy, zateplení stropu, pořízení nového plynového kotle, obroušení a nátěru parket na sále,
zajištění oken proti rozbití folií, byl pořízen obklad topení a stěn. Světla na sále byla zajištěna
mřížemi a přísálí odděleno sítěmi. Od letošního září se opět může používat ke cvičení.
TJ Sokol Přistoupim uzavřel smlouvu se Základní školou Přistoupim, která bude sál využívat
čtyřikrát týdně k výuce tělesné výchovy a zájmovým kroužkům.
Děkuji tímto všem, kteří přiložili ruku k dílu a tím přispěli a současně těm, kteří sokolovnu
postavili a pečovali o ni před námi!
Bohumil Šesták, starosta TJ Sokol Přistoupim

Společně jsme překonali vzdálenost 81,824 km
V sobotu 24. 9. jsme v sokolovně a v parku oslavili Přistoupimské posvícení. Všechny přítomné
přivítala starostka obce Vladimíra Brychová a seznámila je s připraveným programem.
Na úvod přednesli žáci školy sborově několik básní a také zatancovali. V parku u školy
následovalo dětské vystoupení Král Karel divadelního spolku Toy Machine, které společně
s kavárnou u sv. Václava zajistilo oPŘISe, z.s.
Sokol spolu v pohybu s mottem #BeActive, propojený s projektem Evropské komise
s názvem Evropský týden sportu byl hlavním posvícenským programem Tělocvičné jednoty
sokol Přistoupim, který představil starosta jednoty Bohumil Šesták. Cílem bylo zdolat
společnými silami co nejdelší vzdálenost. Start prvních běžců, hned po úvodu, odpočítali
všichni účastníci. Další běžci se zapojovali během celého odpoledne až do večera. Nejkratší
uběhnutá vzdálenost byla 100 m, což byl jeden okruh kolem tenisových kurtů a za delší
vzdálenosti již bylo možné čerpat odměny. Párek v rohlíku, limo, burčák, pivo a vstupenky na
večerní zábavu. Byly rozdány propagační předměty, pexesa, klíčenky, trička. Nejmenší děti
mohly plnit různé úkoly na stanovištích s čarodějnicí, skřítky, šmouly, vodníkem. Nechyběl
Křemílek ani ovečka Shaun. Pohádkově oděn přijel doprovod s koňmi ze Stáje NaPoli, z.s.
a v parku u kostela povozili děti. Ti, co vydrželi až do konce, mohli využít služeb tatérek
a odnést si tetování dle svého přání.
Závěrečným bodem programu byla Posvícenská zábava, kde byly vyhlášeny výsledky běhu.
Můžeme být na sebe v Přistoupimi pyšní, celková překonaná vzdálenost byla 81,824 km!
K tanci a poslechu hrála až do brzkých ranních hodin kapela 4G Kutná Hora.

Posvícenský víkend byl současně i volební
Tak jako v celé republice i v Přistoupimi mohli voliči svým hlasem vyjádřit podporu
kandidátům do zastupitelstva obce. Hlasovalo se v pátek 23. 9. a v sobotu 24. 9. Z celkového
počtů 356 voličů se k volbám dostavilo 220. Volilo se 7 členů. O mandát se ucházelo celkem
25 nezávislých kandidátů sdružených ve třech volebních stranách.
Zvolení členové zastupitelstva podle počtu získaných hlasů:
Vladimíra Brychová 148 / NEZÁVISLÍ 2022
Bohumil Šesták 128/ NEZÁVISLÍ 2022
Eliška Jíchová 119/ NEZÁVISLÍ 2022
Ladislav Steklý 118/ NEZÁVISLÍ 2022
Radka Krčmová 115/ NEZÁVISLÍ 2022
Iveta Bělohlávková 78/ Šance pro Přistoupim
Alžběta Čechráková 70/ Šance pro Přistoupim
Kompletní výsledky voleb najdete na www.pristoupim.cz případně www.volby.cz

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
mám velkou radost z toho, jak se nám všem báječně vydařilo posvícení i z výsledku voleb.
Oproti roku 2018 jsem získala o 26 vašich hlasů více. Naše sdružení celkově o 159 hlasů více.
Děkuji za každý váš hlas za sebe i za ostatní členy zastupitelstva. Jsou odměnou za naše
předchozí působení ve vedení obce a velkou motivací. Mandát nezískali dva kandidující
zastupitelé Josef Dvořák a Jiří Maryška. Ačkoli měli každý 111 hlasů, mandát získala opozice
v počtu 78 a 70 hlasů. Děkuji Vám pánové za Vaši práci a počítám s Vámi jako se členy výborů.
Děkuji i všem ostatním kandidátům, kteří do toho šli s námi, aby nás podpořili a blahopřeji
zvoleným členům zastupitelstva. Čeká nás hodně práce a všichni víme, že to nebude lehké.
Budeme pokračovat v tom, co jsme si již připravili. Projekt na zvýšení dopravní bezpečnosti
v obci – chodníky, včetně autobusových zastávek, míst pro přecházení, umístění stanovišť
kontejnerů a mateřskou školu s dětským hřištěm, budeme realizovat co nejdříve to půjde. Bez
nového obecního úřadu se neobejdeme zejména z hlediska energetické náročnosti nynější
budovy. I provoz stávající infrastruktury např. ČOV, kanalizace a školy bude důležitým prvkem
financování. Máme v plánu spoustu menších projektů, jejichž realizace bude souviset, tak jako
v minulosti, s možnostmi obce.
Chceme i nadále používat zdravý selský rozum a hospodařit s péčí řádného hospodáře!
Chceme také rozvíjet to co už funguje skvěle, zejména spolupráci se Základní školou
Přistoupim, TJ Sokol Přistoupim, se Spolkem na opravu kostela sv. Václava.
Nejlepší odměnou je totiž vydařená akce, díky vám všem!
Vladimíra Brychová, starostka

Svoz komunálního odpadu
Ve 4. čtvrtletí roku 2022, každý sudý čtvrtek.
říjen
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listopad
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17.
prosinec
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29.

Svoz velkoobjemného odpadu			
30. 9. (pátek)
1. 10. (sobota )

Sběr nebezpečných odpadů

16–18 hodin				
1. 10. (sobota)
10–14 hodin							

10.10–10.50 (náves)
11.00–11.10 (na Rafandě)
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