BŘEZEN 2010
Letošní sněhová peřina rychle mizí a po hromadách sněhu se začínají objevovat na
různých místech hromady odpadků. Bohužel si jejich původci neuvědomují, že
tím, že oni „ušetřili“ a zbavili se svého odpadu mimo místa k tomu určená, stojí
jejich aktivita peníze nás všech. Obec musí ze zákona likvidovat skládky na svém
území. To si pak můžeme hezky plánovat, co kde zvelebíme, když na kraji obce
např. pod hřbitovem v zatáčce opět roste černá skládka. Co si myslet o člověku,
který vysype pravděpodobně sud s plastovými lahvemi a sklenicemi u mostku na
Limuzy? Všude jsou kontejnery, takže stejné úsilí, které věnoval odvozu do přírody
mohl věnovat k odvozu do nádob k tomu určených. Ale asi má rád za sebou
„pomník“. Také skupina mládeže, která ráda vysedává u obchodu asi neví co
s odpadky, po jejich sedáncích zůstávají plastové lahve, plechovky apod. Možná by
si mohli udělat brigádičku a nepořádek po sobě uklidit.
Ke kontejnerovým stání se vztahuje následující prosba – odpadky třiďte dle druhů
odpadů, někdy stačí obsah kontejneru jen stlačit a vejde se tam další balík.
Nenechávejte u kontejnerů různé tašky, obuv, zavařovací lahve apod. Zakládáte tím
další nepořádek, který musí někdo uklidit. Jaké si to uděláme, takové to
v Přišimasech budeme mít! Snad je nás víc, kdo to chtějí mít ve svém okolí hezké.
Přijďte si vyrobit svou jarní dekoraci pod
vedením paní Zdenky Horáčkové!
Tvořivé setkání proběhne 20. března
od 14 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Kurzovné 50 Kč + cena prodaného materiálu.
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

Jarní inspirace z loňské dílny

V sobotu 27. 3. 2010 se koná společenský ples od 20.00 v sokolovně v Přišimasech. Pořadatelem je SK Podlipan Přišimasy. K tanci a poslechu hraje Syntéza.

Cena prodeje a pronájmu nádob na bio-odpady

V sobotu 27. 3. 2010 od 15.00 sehrají místní fotbalisti první domácí utkání jarní
části sezóny. Soupeřem bude tým Řež B. Přijďte povzbudit naše fotbalisty.

Objem nádoby

Zprávy z OÚ:
Veřejná schůze 19. 2. 2010
V pátek 19. 2. se konala veřejná schůze,na které byli občané seznámeni s činností
obecního zastupitelstva. Přestože konání schůze bylo vyhlášeno obecním rozhlasem a informace o ní byla na internetu i vývěskách, lidí přišlo velmi málo.
Starosta p. Frank informoval o průběhu stavebního řízení kanalizace a o stavu
dokončení Územního plánu. Místostarostka pí Rumanová vysvětlila, jak to bude
s bioodpadem pro zájemce bez možnosti kompostování. Starosta pokračoval informací, o které dotace obec žádá a nebo bude žádat okamžitě po vypsání dotačního
titulu, např. kanalizace, hřiště, chodníky, MŠ. Hřiště ve Skřivanech se pomalu rýsuje, některé herní prvky jsou již instalovány, na jaře se bude pokračovat, v závěru by
měl vzniknout park pro nejen malé, ale i větší děti. Pro činnost dětského centra
rozšíří obec v létě prostory v patře OÚ. Občané nedodržují vyhlášku č. 2/2006
o záboru veřejného prostranství. Na jaře proběhnou důsledné kontroly. Starosta
představil znak obce a vlajku, poreferoval o jejich převzetí spolu s dekretem
v poslanecké sněmovně. V obci probíhá zimní údržba zeleně, kácí se stromy
označené dendrologem za nemocné, nebo nebezpečné a prořezávají se ostatní.
V diskuzi se občané dohodli se zastupiteli o umístění kontejnerů na tříděný odpad
a dlouhá byla i debata o možnostech, jak snížit rychlost v obci, tak, aby ji řidiči
respektovali. Dále o možnosti vybudovat zastávku autobusu u zástavby pod
Hradešínem, cesta k zastávce u Marky je nebezpečná, hlavně pro děti.
(Zpracovala Nina Čumpelíková – zastupitelka obce)

Kombinovaný svoz směsných komunálních
a biologicky rozložitelných odpadů
Realizace svozu:
od 1. 1. 2010 do 30. 4. 2010 - svoz směsného komunálního odpadu v intervalu 1 x týdně
od 1. 5. 2010 do 30. 10. 2010 - svoz směsného komunálního odpadu v intervalu 1 x 14 dní,
svoz bio-odpadu v intervalu 1 x 14 dní

od 1. 11. 2010 do 31. 12. 2010 - svoz směsného komunálního odpadu v intervalu
1 x týdně. V případě zájmu o svoz bioodpadu je nutné zajistit si hnědou nádobu.
V případě, že budete mít zájem o zajištění nádoby od firmy Nykos, je potřeba to
nahlásit na OÚ do 20. 3. 2010 u pí Rumanové, nebo telefonicky 602 493 477.
Termín doručení nádob je plánovaný na duben (bude upřesněn v dalším zpravodaji).

Cena

Cena při odběru nad 20 ks

Pronájem

120 l hnědá

640,00 Kč/ks

600,00 Kč/ks

155,- Kč/ks/rok

240 l hnědá

880,00 Kč/ks

830,00 Kč/ks

215,- Kč/ks/rok

Veškeré ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH

Pokud si nádobu budete zajišťovat sami je nutné si vyzvednou na OÚ známky.
Budou k dispozici v dubnu. V případě jakýchkoli nejasností či další otázek, jsme
Vám plně k dispozici.
Akce v okolí: 6. 3. 2010 Českobrodské Drátohraní 2010
od 9.00 do 17.00 v budově Sokolovny v Českém Brodě … rozsáhlá prodejní výstava dráteníků, šperkařů, korálkářů, smaltéřů a dalších uměleckých řemesel. Celý
den budou probíhat kurzy a řemeslné dílny a hudebníci se mohou těšit na koncert
skupiny Schmirnum Chechuum.
Sportovně turistický oddíl „ŠIKULÍK“ spolupořádá letní stanový tábor pro děti
od 6 do 15 let pod vedením osvědčených vedoucích. Předběžný termín je stanoven
na přelom července - srpna 2010.
Prezentační schůzka, kde Vám sdělíme bližší
informace, proběhne 5. 3. 2010 v 16:30 hod.
v prostorách klubovny (OÚ Přišimasy 1. patro).
Zveme všechny rodiče, kteří chtějí dopřát svým
dětem prázdniny plné dobrodružství a her s jejich
kamarády. (K. Kebrtová)
Den Země na Klepci – 4. Ročník – proběhne 17. 4. Pokud má někdo z místních
zájem o prezentaci své činnosti – především tradiční řemesla, budeme rádi.
Další termín, který si poznamenejte je 15. květen, kdy fotbalisté pořádají tradiční
Staročeské máje.

Jubilea v březnu:
Novák Petr
14.03. 60 let Přišimasy 107
Bouma Ladislav
26.03. 82 let Skřivany 93
Znamenáčková Eva 31.03. 50 let Přišimasy 101
K narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví a osobní
pohody.

