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Informační list Obecního úřadu v Přistoupimi
Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře a blázen sedlák,
který neoře…
Vážení spoluobčané,
ráda bych s nastávajícím pěkným jarním počasím a utichajícím covidem, napsala jen
pozitivní informace, nadšená, že v tomto Pod Šancemi jsou opět konkrétní termíny našich
společných setkáni. Bohužel, všichni víme, co se děje. Zastupitelstvo obce Přistoupim
prostřednictvím Českého červeného kříže přispělo částkou 35 000 Kč na pomoc Ukrajině.
Kéž brzy zvítězí zdravý rozum.
Máme spoustu dalších plánů, zásadní je výstavba Mateřské školy Přistoupim a zajištění
míst pro školáky, což bude v příštích letech velmi těžké. Jsem moc ráda, že předchozí
zastupitelstva udržela naši malotřídku. Že se nám podařilo vybavit školu jídelnou a družinou.
Pro školu a sokolovnu také nyní budujeme nový zdroj pitné vody v parku. V příštím školním
roce navyšujeme počet žáků ze 48 na 54. Ve spolupráci s TJ Sokol Přistoupim bude zajištěno
v rámci výuky tělesné výchovy využití sokolovny.
Je tak zajištěný první stupeň, což je velká výhoda. Jednání s Městem Český Brod, respektive
Svazkem obcí Český Brod – Doubravčice o přijímání žáků na druhý stupeň vedeme. Zatím
je vše velmi nejisté a finančně téměř nedostupné. Postoj Města Český Brod je, že mají
místa pouze pro děti s trvalým pobytem v Českém Brodě a pokud nepřispějeme na novou
svazkovou školu částkou přibližně 300 tisíc korun na dítě, máme si hledat jinou školu.
Proto upozorňuji rodiče, pokud mají prvňáčka, aby nezapomněli přijít 8. 4. k zápisu!
S rodiči letošních končících páťáků jsem vše řešila individuálně.
Za Zastupitelstvo obce Přistoupim přeji všem hodně zdraví a krásné jarní dny!
Brychová Vladimíra, starostka obce
oPŘISe, z. s. se již tradičně se připojuje k celorepublikové akci Ukliďme Česko a všechny Vás
zve na akci Ukliďme Přistoupim. Hlavní úklidový den bude sobota 19. 3. 2022 ve 14.00, sraz na
návsi. Další hromadný úklid bude hned za týden 26. 3. (nebo kdykoli po domluvě až do 17. 4.),
pytle k vyzvednutí na č. p. 14.
Také opět pořádá akci Ukliďme židovský hřbitov. Sraz v neděli 20. 3. 2022 v 9 hodin, bude se
pokračovat v odstraňování břečťanu z náhrobků a dalších potřebných aktivitách. Přineste
si své nářadí (srpy, nůžky, mačety). Nevhodné pro děti! Muži vstup s pokrývkou hlavy.
Občerstvení bude zajištěno.
Těšíme se na viděnou! Za oPŘISe, z. s. Alžběta Čechráková
TJ Sokol Přistoupim srdečně zve všechny své členy, i nečleny, na Volební valnou hromadu,
která se bude konat 26. 3. 2022 v 9 hodin v sokolovně. A následně i brigádu pro zateplení
stropu, opravu střechy a úklid celého areálu sokolovny, s sebou hrábě a dobrou náladu.
Občerstvení pro brigádníky zajištěno.
V sobotu 30. 4. 2022 zveme děti, mládež, rodiče i prarodiče na Pálení čarodějnic, zapálení
hranice se setměním. Začátek pro děti od 18 hodin. Pro děti špekáčky zdarma!
Za TJ Sokol Přistoupim Bohumil Šesták

Aktuální informace:
Odečet elektroměrů – ČEZ Distribuce oznamuje termín pravidelného odečtu elektroměrů
od 11. 3. 2022 do 24. 3. 2022. Žádají Vás o volný a bezpečný přístup k elektroměru. V případě
Vaší nepřítomnosti vystavte stav elektroměru na viditelném místě.
Základní škola Přistoupim, okres Kolín – Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023
se bude konat v pátek 8. 4. od 13.00 do 17.00 hodin v budově školy. K zápisu se s rodiči
(zákonnými zástupci) dostaví děti (pokud to bude možné), které nejpozději k 31. 8. 2022 dovrší
věk šesti let. K zápisu přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Informace k zápisu najdete na webových stránkách školy www.zspristoupim.cz.
Kompostárna za ČOV je otevřena od 13. 3. 2022 každou neděli od 10 do 12 hodin a každý
čtvrtek od 16 do 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).
V souladu s nově platnými zákony byla schválena Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou v celém znění,
včetně dalších obecně závazných vyhlášek, najdete na webu obce www.pristoupim.cz .
Kovy lze odkládat na sběrném místě – zahrada obecního úřadu.
Plechovky, prosím, přinášejte v pevných pytlích.
Sběr nebezpečných odpadů pro občany obce Přistoupim proběhne dne 9. 4. 2022 (sobota).
Náves 10.10–10.50 hodin, na Rafandě 11.00–11.10 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 – kontejner bude přistaven na návsi před bývalou hospodou,
odevzdávat odpady bude možné pouze obsluze kontejneru.
pátek
8. 4. 2022
16–18 hodin
sobota
9. 4. 2022
10–14 hodin
Po naplnění kontejneru bude sběr ukončen případně i dříve!
Při odkládání velkoobjemného odpadu platí následující.
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.
Žádáme občany, aby si sami zajistili odvoz na určené místo.
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!
Vzhledem k častým dotazům – stavební suť a jiný stavební odpad si musí každý stavebník
zlikvidovat sám, na své vlastní náklady.
Přehled svozu komunálního odpadu ve 2. čtvrtletí roku 2022, každý sudý čtvrtek.
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