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Informační list Obecního úřadu v Přistoupimi
Na svatého Jána otvírá se k létu brána…
Vážení spoluobčané,
tohle je poslední vydání v tomto volebním období, a tak mi, prosím, dovolte, abych se trochu
rozepsala.
Ve svém životě jsem měla zatím velké štěstí. Štěstí na rodinu, kamarády a přátele, známé,
zastupitele, zaměstnance, prostě na lidi kolem sebe, a také na místo kde žiju. Jako malou
mě moc bavilo vyprávění pradědečka, jak dostal trojku z mravů za to, že házel blátem na
sv. Václava a vyprávění babiček, kdo je s kým příbuzný, a která teta je čí… Pamatuji si řetízák,
střelnici a stánky kolem silnice na posvícení, na které mi vždy prababička ušila nové šaty.
Pamatuji si, jak jsem říkala básničky u pomníků padlých a v hospodě na MDŽ. Jak jsme
s holkama klátily nohama na mostě u hřiště a chodily na hrušky. Přistoupim je místo, kde
jsem vyrostla a jsem doma. Protože mi vždy záleželo na tom, co se tady děje a dít bude, tak
jsem se před dvanácti lety poprvé pokusila získat mandát a místo starosty. Určitě bych to
nedokázala bez podpory lidí kolem sebe – „přistoupiňáků“. Tu podporu stále mám a strašně
moc si ji vážím! Bez ní bych jen velmi těžko mohla dokázat realizovat projekty, které za námi
jsou. Prvotní pro nás byla naše škola, která to opravdu potřebovala! Chyběla jídelna a družina.
Když si vzpomenu na první prohlídku bývalého učitelského bytu, ze kterého jsme obojí
vybudovali, jde mi až mráz po zádech. Nemluvě o ČOV a kanalizaci, která již funguje třetím
rokem. Přechod pro chodce na I/12 byl oproti tomu vlastně hračka, o menších projektech
nemluvě. Realizace staveb samotných na tom všem byla vždy to nejsnadnější. Všemu
předcházela a následovala spousta jednání, stohy papíru a stovky kulatých razítek. Před třemi
lety, po uvedení ČOV a kanalizace do provozu, jsem byla zcela na pokraji svých sil, i kvůli tomu,
že jsem přišla během krátké doby o podporu zcela zásadní, a to od svých rodičů. Ale radost
z toho, že to funguje, i když pravda stále s nějakými problémy, byla obrovská. Dodala mi znovu
velkou sílu pokračovat. Dokázali jsme uskutečnit obrovský a pro obec zcela zásadní projekt,
všechno ostatní nebylo tak důležité. Jalový potok už není stokou. Mohli jsme připravovat další
projekty. Museli jsme vyřešit kritickou situaci s vodním zdrojem pro školu, neboť nepomohlo
zrušení jímek u školy a studna s povrchovou vodou se dále horšila. Vyřešila se tím i pitná voda
pro sokolovnu, aby školní děti, po nutném navýšení kapacity školy, mohly cvičit tam. Během
posledních dvou let jsme hodně papírovali. Díky tomu máme na stole projekt no opravu
a realizaci chodníků a autobusových zastávek, včetně stavebního povolení a rozpracovaný
projekt na Mateřskou školu Přistoupim. Školka je nyní naší prioritou, od loňského roku stále
probíhá jednání se státem o koupi pozemku u sokolovny na její výstavbu. Projekt byl původně
zamýšlen na místě koupeného domu č. p. 11, ale když vše dobře dopadne, bude školka na
části dětského hřiště u sokolovny, které se jeví mnohem výhodnější. V tomto případě, bychom
chtěli místo domu č. p. 11 realizovat obecní úřad (byl by bez schodů a mnohem méně náročný
na vytápění). Za poslední tři roky jsme uspořili 5 milionů korun, což budeme potřebovat na
vlastní zdroje v případě získání dotace na školku i na chodníky, nebo jejich část. Stále ovšem
musíme počítat se splátkami úvěru na kanalizaci, kde zbývá ještě doplatit 12 milionů korun
a všechny projekty nad 800 tisíc korun musí schválit poskytovatel úvěru.
Také bude třeba řešit povinnou školní docházku dětí na druhém stupni, neboť projekt
svazkové školy Doubravčice – Český Brod se zatím jeví jako nereálný a investice obce jako
velmi nevýhodná.

Naší snahou nejsou jen stavební realizace. Záleží nám zejména na udržení chodu sokola
a provozu sokolovny. Je totiž místem, kde se můžeme setkávat a pořádat akce pro děti
i dospělé, ať sportovní či společenské, nebo si prostě jen tak zajít na pivo. Během minulých
let se podařilo vyměnit okna, kotel, opravit střechu, zateplit strop. Nyní bude sokolovna za
podpory obce během prázdnin upravena v souladu s hygienickými požadavky pro výuku
tělesné výchovy dětí ZŠ. Předpokládáme, že se začne cvičit s dětmi také v rámci volného času
a bude prostor i pro „příobecní tábor“ na příští prázdniny. Provozování a údržba dětského
hřiště je naším společným zájmem. Pevně věříme a snažíme se zachovat sokolovnu pro
budoucí generace, naše děti, v mém případě už i vnoučata. Děkuju tímto všem sokolům
i ostatním, kteří řadu let nezištně pomáhají a dobrý pocit je jejich jedinou odměnou.
Jsem také moc ráda za oboustrannou spolupráci se Spolkem na opravu Kostela sv. Václava,
který se v roce 2012 zasloužil o jeho opravu. Nyní je kostel sv. Václava chloubou naší obce.
Je to nejen církevní, ale také kulturní památka, kterou v rámci společných akcí v minulých
letech každý rád navštívil. I to je stavba, která si stále žádá větší či menší investice, které
hodláme v budoucnu podpořit, což platí pro všechny kulturní památky v obci.
NEKONČÍME, plány máme a chuť do práce velkou! Věřím, že přijdete svůj zájem o obec
vyjádřit k volbám, které se nám přímo trefily do posvícení.
Začíná léto a dětem za pár dnů i prázdniny! Před námi je spousta slunečných a teplých dnů,
na které se všichni těšíme. Ve spolupráci s TJ Sokol Přistoupim Vás všechny zveme na akce,
které se opět konečně a s radostí na letní dny mohly naplánovat!
Přeji všem krásné slunečné léto!
Za Zastupitelstvo obce Přistoupim
Vladimíra Brychová, starostka obce

TJ SOKOL PŘISTOUPIM
DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE se koná 25. 6. 2022 od 15 hodin.
Soutěže, hry, střelnice, občerstvení pro děti i dospělé a pozor PŘEKVAPENÍ – SDH Kšely
přislíbil pěnu! Maminky, prosím, vezměte dětem s sebou náhradní oblečení a ručník!
Ve stejný den od 18 hodin, plynule navazuje další program a to DISKOTÉKA PRO STARŠÍ
A POKROČILÉ, DJ Martin Hokr.
NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC proběhne 13. 8. 2022.
Informace a rezervace na telefonním čísle 602 392 152, startovné 300 Kč/tým,
registrace hráčů v den konání od 8 do 9 hodin, zahájení zápasů v 9 hodin.
Těšíme se na Vás!
Bohumil Šesták, starosta TJ Sokol Přistoupim

oPŘISe, z. s.
Ukliďme Přistoupim
Již pošesté se náš spolek oPŘISe, z. s. připojil k Akci Ukliďme Česko – Ukliďme Pošembeří.
Na úklid jsme vyrazili za krásného slunečného počasí v sobotu 19. 3. Celkem nás uklízelo
10 dospělých a 7 dětí a stihli jsme toho projít opravdu hodně! „Naše“ pytle jste mohli
zahlédnout Na Rafandě a dál směrem na Český Brod, směrem ke státovce i na Liblice.
Prošli jsme cestu ke hřbitovu, podél náhonu i podél potoka na „Panenku“. Zvládli jsme jít
také směrem na Kšely a dál ke státní. Kus práce byl vidět a za to vám, sousedé, patří dík!
Doufejme, že časem vychováme novou generaci, která odpadky neodhazuje, protože ví,
jakou práci dá je vysbírat!
Označení hromadného hrobu
Spolek oPŘISe se pravidelně dvakrát ročně stará také o náš židovský hřbitov.
Břečťan se podařilo odstranit z velké části náhrobků. Dlouhodobě nám také leží na srdci osud
neoznačeného hromadného hrobu, který najdete hned u vchodu na hřbitov.
V lednu 1945 zde byli pochováni vězni, kteří byli vyhozeni nebo vyskočili z vlakového
transportu smrti z Osvětimi. Jejich těla byla posbírána podél trati z Českého Brodu do Kolína.
Letos jsme dostali na projekt označení hrobu dotaci od Nadačního fondu obětem holocaustu
(v minulosti již přispěl na pamětní desku obětem holocaustu na budově OÚ). Práce budou
probíhat od května do podzimu, kdy plánujeme odhalení hrobu a několik besed s gymnazisty.

Výstava „Máme rádi Přistoupim“
V parku u školy bude od června probíhat výstava „Máme rádi Přistoupim“. Žáci místní ZŠ
namalovali svá oblíbená místa v Přistoupimi. Přijďte se podívat, jak vypadá Přistoupim
dětskýma očima. Výstava potrvá do července.
Posvícení 2022
Těšíme se na viděnou tradičně u stánku s občerstvením a srdečně zveme velké i malé na
představení divadla Toymachine Král Karel a následnou dílničku.
Mgr. Alžběta Čechráková, předsedkyně spolku

Zapište si do kalendáře:
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
23. 9. 2022 (pátek)
14–22 hodin
24. 9. 2022 (sobota)
8–14 hodin
Posvícení 2022 – 24. 9. (sobota)
oPŘISe, z.s. – divadelní představení
TJ Sokol Přistoupim – dětské sportovní odpoledne
TJ Sokol Přistoupim – Posvícenská zábava, hraje 4G Kutná Hora

Aktuální informace:
Kompostárna za ČOV
Otevřena každou neděli od 10 do 12 hodin a každý čtvrtek od 16 do 18 hodin i během
letních prázdnin.
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 komunálního odpadu ve 3. čtvrtletí roku 2022, každý sudý čtvrtek.
červenec
14.
28.
srpen
11.
25.
září
8.
22.
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