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Informační list Obecního úřadu v Přistoupimi

Pozdní jaro je pravé požehnání…
Vážení spoluobčané,
ráda bych na úvod popřála zejména pevné zdraví Vám všem.
Informace o současných pandemických opatřeních pravidelně přinášejí sdělovací prostředky a onemocnění se, bohužel, nevyhýbá ani naší obci. Přeji dětem i rodičům, aby se děti mohly vrátit do školy,
nám všem, abychom se opět mohli bez obav setkávat. Jarní slunečné dny nám určitě dodají spoustu
potřebné energie.
Chtěla bych poděkovat všem napojeným na splaškovou kanalizaci. Jistě jste si všimli, jak je nyní
Jalový potok čistý! Většina chápe, že není možné do kanalizace (resp. dřezu nebo záchodu), vylévat
spotřebovaný kuchyňský olej nebo vlhčené ubrousky, ale stačí pár jednotlivců, kteří to stále ignorují
a trpí tím čerpadla v čerpacích stanicích. Také bych chtěla některým vlastníkům nemovitostí připomenout povinnost nahlášení případné změny v počtu napojených osob v domácnosti!
V letošním roce jsme předložili k společnému Územnímu a stavebnímu řízení projekt
„Přistoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci“. Řízení bylo prozatím pozastaveno zejména z důvodu nedání souhlasu vlastníků některých dotčených nemovitostí. Tento projekt na chodníky bychom
chtěli „dotáhnout“ k povolení, i když se domníváme, že nebude možné ho zrealizovat najednou v blízkém časovém horizontu, zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Přednost nyní dáváme přípravám projektu „Mateřská škola Přistoupim“. Pevně věřím, že vznikne na
místě RD č. p. 11 a všechny děti s trvalým pobytem v naší obci, tak budou mít ve školce do budoucna
jisté umístění. Děkuji tímto původní majitelce za nabídku koupě.
V Českém Brodě je stále větší problém se zajištěním míst v základních školách, pro nás se to týká žáků
druhého stupně, pro žáky prvních ročníků s trvalým pobytem v naší obci připomínám nutnost účasti
na zápisu v Základní škole Přistoupim, viz aktuální informace.
Město Český Brod se spojilo s obcí Doubravčice a plánuje vybudovat novou svazkovou školu. Na svazkovou školu by se měla přetvořit Základní škola Žitomířská a svou stávající kapacitu rozšířit o dalších
27 tříd. Tedy o 3 nové třídy v každém ročníku. V Doubravčicích by měla vyrůst úplně nová škola
o 14 třídách a v Českém Brodě pak vznikne přístavba stávající školy se 13 třídami. U českobrodské školy je v plánu i výstavba nové sportovní haly a venkovního hřiště.
Kritické budou školní roky 2021/2022 a 2022/2023, neboť současné kapacity českobrodských škol
jsou již naplněné. Na jednání starostů bylo předběžně pro naše žáky odcházející ve školním roce
2021/2022 do 6. ročníku přislíbeno přijetí. Smlouva bude uzavřena opět pouze na jeden rok.
Na každého žáka s trvalým pobytem v naší obci umístěného v českobrodské škole nyní přispíváme
částkou 5.500 Kč na rok. V případě že se bude stavět nová škola Město český Brod předpokládá jednorázovou spoluúčast naší obce na každého žáka ve výši 100–225 tisíc korun (1,5–3,4 mil. korun celkem).
Přeji všem krásné jarní dny!
Za Zastupitelstvo obce Přistoupim
Brychová Vladimíra, starostka obce

Aktuální informace:
Obecní úřad
úřední hodiny:

pondělí 9–11 hodin a 14–18 hodin
středa 14–17 hodin

Základní škola Přistoupim, okres Kolín
Zápis žáků do 1. ročníku se koná od 1. 4. (čtvrtek) do 9. 4. 2021 (pátek) bez přítomnosti dětí a jejich
zákonných zástupců, tzn. on-line.
Informace k zápisu najdete na webových stránkách školy www.zspristoupim.cz.
Knihovna
Provoz knihovny je od 1. 1. 2021 pozastaven pro velmi nízký počet čtenářů.
Kompostárna za ČOV otevřena každou neděli 10–12 hodin
Rozšíření otevírací doby od května bude dle počasí včas oznámeno.
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).
Kovy
Lze odkládat na sběrném místě – zahrada obecního úřadu. Plechovky, prosím, přinášejte v pevných
pytlích.
Sběr nebezpečných odpadů
17. 4. 2021 (sobota)
náves 11.50–12.30 hodin
na Rafandě 12.40–12.50 hodin
Předmětem sběru jsou vyjeté oleje, olejové filtry, fritovací oleje, barvy a laky, lepidla, kyseliny, louhy, čističe, domácí chemie, nádoby od sprejů, izolačních pěn, neupotřebená léčiva, fotochemikálie, elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky, drobné elektro, baterie), pneumatiky (osobní a bez disků).
Odpady je možné odevzdat pouze OSOBNĚ obsluze sběrny, nesmí se ponechávat volně u sběrného
místa!
Svoz velkoobjemného odpadu
16. 4. 2021 (pátek)
16–18 hodin
17. 4. 2021 (sobota)
10–14 hodin
Patří sem vše co je běžným odpadem z domácnosti a nevejde se do popelnice nebo do kontejneru na
tříděný odpad. Je to nábytek, vany toaletní mísy, umyvadla, koberce, linoleum, rámy oken, dveří atd.
Nepatří sem odpad stavební.
Kontejner bude přistaven na návsi před bývalou hospodou, odpady bude možné odevzdávat pouze obsluze kontejneru. Po naplnění kontejneru bude sběr ukončen případně i dříve!
Důvod stanovení dozoru při ukládání odpadu je neukázněnost některých občanů a ukládání nebezpečných odpadů do velkoobjemného odpadu a zvýšené náklady na následné vytřídění odpadu.
Uložení odpadu mimo kontejner mimo určené časy bude považováno za černou skládku!
Žádáme občany, aby si sami zajistili odvoz na určené místo.
Svoz popelnic ve 2. čtvrtletí roku 2021, každý sudý čtvrtek
duben
8.
22.
květen
6.
20.
červen
3.
17.
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