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Informační list Obecního úřadu v Přistoupimi

Jaro se krášlí květy, léto snopy…
Vážení spoluobčané,
na úvod bych ráda uvedla, že v tomto čtvrtletníku nezveřejňujeme všechny informace,
které Zastupitelstvo obce Přistoupim projednalo, schválilo, případně neschválilo. Vybíráme jen nejdůležitější informace, případně novinky, které si myslíme, že by Vás mohli zajímat. Podrobné informace
získáte na webových stránkách obce www.pristoupim.cz. Na webové novinky umí upozornit aplikace
„V obraze“, pokud si ji stáhnete do svého chytrého telefonu. Také Vás rádi uvidíme na veřejných
zasedáních Zastupitelstva obce Přistoupim.
Jednou z novinek je uzavření Veřejnoprávní smlouvy o provozování služby „Senior TAXI“ od 1. 7. 2021.
Tato služba je určena pro obyvatele s trvalým pobytem v obci Přistoupim od 75 let.
Bude poskytována v obci Přistoupim a na území města Český Brod, a to každý pracovní den v době
od 6.30 hodin do 14.30 hodin.
Jednou týdně (tam a zpět), tak mohou osoby nad 75 let s trvalým pobytem v obci Přistoupim využít
služby „Senior TAXI“ za zvýhodněnou cenu 20 Kč za každou cestu (tam 20 Kč, zpět 20 Kč, obec
doplácí 80 Kč za každou cestu) k přepravě na tato místa:
Ordinace lékařů a zdravotnických zařízení ve městě Český Brod
Lékárny na území města Český Brod
Úřady na území města Český Brod
Poskytovatelé sociálních služeb na území města Český Brod
Obchody na území města Český Brod
Česká pošta na území města Český Brod
Vlakové nádraží v Českém Brodě
Pobočky bank a pojišťoven na území města Český Brod
Osoba nad 75 let s trvalým pobytem v obci Přistoupim může být přepravena maximálně s jedním
doprovodem (pokud půjde o nutný doprovod samostatně nemohoucí oprávněné osoby), doprovod
platbu za převoz nehradí, po doprovodu se nevyžadují žádné identifikační údaje ani nepodepisuje
žádný souhlas.
Osoba nad 75 let s trvalým pobytem v obci Přistoupim může příslušný počet jízd v rámci jednoho
měsíce vyčerpat i za kratší dobu.
„Senior TAXI“ je nutné objednat minimálně 1 pracovní den před plánovanou jízdou na telefonním
čísle: 603 216 669 v pracovních dnech od 9.00 hodin do 14.30 hodin.
Osoba nad 75 let s trvalým pobytem v obci Přistoupim, která hodlá využít službu „Senior TAXI“ požádá
Obec Přistoupim (tel.: 321 622 904) o vydání Průkazu „SENIOR TAXI V OBCI PŘISTOUPIM“ a je povinna
podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení evidence služby „Senior TAXI“,
podepsání souhlasu zajistí Obec Přistoupim, která odpovídá za dodržování zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Myslíme také na děti a pokračujeme s přípravami projektu MŠ Přistoupim, stejně tak nadále
připravujeme projekt na chodníky.
Přeji všem krásné léto a dětem slunečné prázdniny!
Za Zastupitelstvo obce Přistoupim
Brychová Vladimíra, starostka obce

Aktuální informace:
Kompostárna za ČOV je otevřena každou neděli 10–12 hodin a nově čtvrtek 16–18 hodin.
Odpad rostlinného charakteru se zde ukládá zdarma, výhradně od občanů obce Přistoupim, v obvyklém
množství. Upozorňuji na skutečnost, že popeláři nevysypávají popelnice, které obsahují bioodpad (listí,
trávu, větve).
Svoz popelnic ve 3. čtvrtletí roku 2021, každý sudý čtvrtek
červenec
1.
15.
29.
srpen
12.
26.
září
9.
23.
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘISTOUPIM
Po rozvolnění vládních opatření mohlo být opět otevřeno dětské hřiště v areálu sokolovny a poděkování
patří paní Petře Kupcové za finanční dar ve výši 3.000 Kč na pořízení klouzačky pro děti.
Nyní se pracuje na zprovoznění nového hracího prvku.
Velké poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu při výměně oken na budově sokolovny
18. 6. a 19. 6. 2021.
Na podzim je naplánováno zateplení stropu a již nyní je namontován nový plynový kotel, jako náhrada
za ten, co již dosloužil.
Jsme připraveni a těšíme se, až se společně setkáme.
Bohumil Šesták, starosta TJ Sokol Přistoupim
Posvícení 2021
sobota 25. 9.
14.00 hodin – Římskokatolická farnost Český Brod – mše svatá
15.00 hodin – Obec Přistoupim – zahájení v areálu sokolovny
ZŠ Přistoupim – vystoupení žáků
Myslivecký spolek Tuchoraz – představení činnosti spolku, program pro děti
oPŘISe, z.s. – divadelní vystoupení
TJ Sokol Přistoupim – sportovní odpoledne pro děti
Římskokatolická farnost Český Brod – komentované a interaktivní prohlídky kostela
NaPoli, z.s. – jezdecká stáj, jízda na koních
TJ Sokol Přistoupim – Posvícenská zábava, hraje ECHO91
neděle 26. 9.
14.00 hodin – Spolek na opravu kostela sv. Václava – Posvícenské koncertní odpoledne
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