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NADAČNÍ FOND JOSEFA HYCLA přináší oční péči pro seniory s dopravou ZDARMA
Tato zdravotní služba je určena všem lidem starším 65 let, kteří:
• nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře
• jsou pojištěni u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven
Zajistíme vám adekvátní zdravotní péči, objednání a dopravu na vyšetření i zpět.
Pokud splňujete výše uvedené, objednejte se na specializované preventivní vyšetření zraku, které
je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji. V případě očního nálezu bude okamžitě zahájena léčba.
Nadační fond Josefa Hycla spolupracuje výhradně s renomovanými očními klinikami, které
poskytují vysoce kvalitní zdravotní péči plně hrazenou všemi zdravotními pojišťovnami.
Jak se objednat na preventivní vyšetření ZDARMA?
1. Objednejte se na telefonním čísle nebo emailem.
2. Budete informováni o přesném datu preventivního vyšetření.
3. Řidič nadačního fondu Vás vyzvedne v blízkosti Vašeho bydliště a dopraví Vás k očnímu specialistovi a zpět domů zcela zdarma.
PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE: 277 004 424 nebo pište na praha@medbus.cz.
Další informace naleznete rovněž na www.medbus.cz.
Nezapomeňte, že:
 Specializované preventivní vyšetření může odhalit závažná oční onemocnění jako je
například šedý zákal, zelený zákal, onemocnění sítnice, makulární degenerace a další.
 Neléčená oční onemocnění mohou vést až k úplné ztrátě zraku.
 Není potřeba žádné doporučení k vyšetření, můžete se rovnou objednat.
Co byste měli ještě vědět:
 Nadační fond zvyšuje dostupnost péče pro seniory a snaží se rozvíjet ambulantní
a preventivní zdravotní péči.
 Účelem nadačního fondu je podpora a zajištění prevence a ochrany očí. Zároveň se snažíme upozornit, že prevence je pro všechny levnější a méně bolestivá než následné řešení zanedbaného stavu.
 Nadační fond spolupracuje výhradně s renomovanými klinikami, které mají uzavřené smlouvy
se všemi zdravotními pojišťovnami.
 Smluvní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění je poskytována zdarma.

LEDEN 2017

JUBILEA V LEDNU:
Chroust Ladislav 1. 1.
Pačes Jiří
11.1.
Pešoutová Blanka 11.1.
Nováková Mirka 14.1.
Dyková Olga
16.1.
Svoboda Jaroslav 16.1.
Šiška Emil
16.1.
Mišoň Miloslav 24.1.

87 let
81 let
70 let
60 let
82 let
95 let
65 let
75 let

Jubilantům blahopřejeme!

Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ
• Poplatky v roce 2017
Poplatek ze psů: 1 pes starší 3 měsíců 50,-Kč, každý další pes starší 3 měsíců 75,- Kč
Místní poplatek za odvoz TKO - je nutné zaplatit do 28. 2. 2017
Sazba poplatku:
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání
s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele bytů činí sazba: 600,- Kč na
jednoho poplatníka a kalendářní rok. Stále platí známkový systém na popelnice. Při platbě
obdrží občané známku, která musí být vylepena na nádobu nejpozději 28. 2. 2017. Po
tomto termínu nebudou TKO nádoby bez známky vyváženy. Občané mají dle rozhodnutí
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OZ nárok na tento počet známek: Občané obdrží známku podle zaplacených osob v jedné
nemovitosti
1 známka na 1 nádobu 120 l .... 1-2 osoby
2 známky na 2 nádoby 120 l nebo na 1-240 l .... 3-4 osoby
3 známky na 3 nádoby 120 l .... 5 a více osob
Platbu můžete provést osobně na pokladně OÚ (PO, ST 17 - 18:30 hod., ÚT a ČT 9 - 12:00 hod.)
nebo na účet obce č. 6327-151/0100, vedeného u KB Český Brod, var. symbol za odpad: 1337 01
část obce Přišimasy, 02 Horka, 03 Skřivany, 0000 (číslo popisné), var. symbol za psa: 1341 01
část obce Přišimasy, 02 Horka, 03 Skřivany, 0000 (číslo popisné)
• Výše vodného a stočného pro rok 2017 je stanoveno vodné ve výši 35,27 bez DPH,
tj. 40,56 včetně DPH a stočné bude v roce 2018 40,97 bez DPH, tj. 47,12 včetně DPH.
• Počet obyvatel k 1. 1. 2017: 815, z toho počet dětí do 15 let: 178.
V roce 2016 bylo narozeno 11 dětí, zemřelo 7 osob.
• Oznámení pro rodiče novorozenců - dne 12. února 2017 proběhne vítání dětí.
Oznamujeme občanům, že ke slavnostnímu obřadu budou písemně zvány děti narozené
v roce 2016 spolu s rodiči. Každý nově narozený občánek z Přišimas bude zapsán do pamětní knihy, zápis podepíší rodiče dítěte. Součástí obřadu bude i předání upomínkového dárku.
Obřad se bude konat v zasedací místnosti OÚ. Pokud pozvání neobdržíte, kontaktujte pí
Rumanovou 602 493 477.
• Spolupráce s Městskou policií Úvaly - zastupitelstvo obce uzavřelo dne 7. 12. 2016
veřejnoprávní smlouvu s městem Úvaly o spolupráci s městskou policií s účinností od 1. 1.
2017. Výše ročních nákladů je 72 800,- s tím, že obec obdrží zpět 15% z vybraných pokut.
Kontroly řidičů budou probíhat v obci nepravidelně.
• Školáci do Tuklat - Obecní zastupitelstvo schválilo smlouvu s obcí Tuklaty o zajištění povinné docházky pro první stupeň. Ve škole jsou ještě volná místa, můžete své děti přihlásit k zápisu.
• Dotace na odbahnění rybníka na návsi - obdrželi jsme z ministerstva zemědělství příslib
na dotaci s tím, že do 31. 3. 2017 musíme uskutečnit výběrové řízení a vybrat zhotovitele.
Momentálně se připravují podklady pro výběrové řízení. Až po výběru zhotovitele bude
možné podepsat rozhodnutí o přidělení dotace.
• Určení hrobníka: změnou zákona jsme byli nuceni určit hrobníka s osvědčením profesní kvalifikace č. 69 - 005 - E pro naší obec. Zastupitelstvo výběrovým řízením vybralo p. Žížalu, který
veškerá požadovaná kritéria zákona splňuje. Tel.: +420 321 622 488, e-mail:
info@pohrebnictvi-zizala.czweb:www.pohrebnictvi-zizala.cz, náměstí Husovo 62, 282 01 Český Brod.
• Pojmenování ulic v obci: Naše obec se postupně rozrůstá a jeví se jako nevyhnutelné pojmenovat ulice. Orientaci pro sanitky i poštu zhoršuje i trojí číslování domů v obci, které je
dáno historicky. Proto se zastupitelé rozhodli ulice pojmenovat. Uvítáme návrhy z řad
občanů. Novelizací zákona není nutné v případě zavedení ulic měnit občanské průkazy.
Pokud bude mít někdo zájem OP vyměnit - bude mu vystaven bezplatně!
• Informace nejen pro seniory: upozorňujeme občany, zvláště seniory, že bylo OÚ
sděleno, že v minulém týdnu bylo několik seniorů v obci telefonicky kontaktováno údajně
"pracovníkem ČEZ". Telefonující se snažil domluvit schůzku pod záminkou vrácení přeplatku za elektřinu (muž je oslovoval dokonce křestním jménem). Na ČEZ o žádných
návštěvách nevěděli. Někdo se evidentně snažil proniknout do domu seniorů. Apelujeme na
občany, aby byli opatrní.

• Den Země na Klepci 2017: bude se konat v sobotu 15.4.2017. Těšíme se na vaši účast,
užijeme si letos velikonoční atmosféru.
• Kanalizace: stavba kanalizace probíhá v předstihu oproti původnímu harmonogramu. Momentálně jsou práce na hlavní silnici dle požadavku správy a údržby silnic pozastaveny z důvodu zimního období a pokračují v místních lokalitách s ohledem na počasí. Podrobnější informace naleznete v zápisech z kontrolních dnů, které se konají každé úterý a jsou zveřejněny na
webových stránkách obce. Projektová dokumentace k domovním přípojkám se podařila zkompletovat díky opozdilcům až na konci roku. Momentálně probíhá vyjadřování dotčených orgánů
a následně bude teprve schválena stavebním úřadem. Termín nedokážeme odhadnout, ale včas
vás budeme informovat. Co se týká financí, tak z celkových 67 131 000,- Kč bylo v roce 2016
fakturováno 29 000 000,- Kč. Děkujeme občanům, kteří využili možnosti přispět formou daru
ve stanoveném termínu. Bylo vybráno celkem 4 465 000,- Kč. Bohužel došlo několik plateb již
po termínu, proto bude zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodovat, zda budou tyto platby
akceptovány. Dále bychom Vám rádi poděkovali za vstřícnost a pochopení, s jakým přijímáte
výstavbu důležité infrastruktury obce.
• Problémy se svozem odpadů – firma Nykos žádá o shovívavost se svozy odpadů. Je
možné, že se posunou časy svozů. Do problematických a neupravených lokalit, kde bude
hrozit poškození techniky nebo zapadnutí, nebudou vozidla ani zkoušet zajíždět. Věříme,
že je pro všechny mimořádnost této situace pochopitelná.
• Úklid sněhu - žádáme občany, aby nebránili parkováním vozů na ulici úklidu sněhu.
• Volné prostory - V prostorách obecního úřadu jsou k dispozici dvě místnosti pro dětské
či mateřské centrum. Hledáme zájemce, který by se jich ujal. Info na OÚ Přišimasy.

Z našich spolků:
FOTBALISTÉ - pořádají 21. 1. 2017 Společenský ples
KLUB ŽEN PŘIŠIMASY - Nový projekt pro maminky
Rádi bychom Vás informovali, že vám můžeme nabídnout účast v novém projektu VOL
GENDER II, který budeme zahajovat od 1. 2. 2017 a bude probíhat 2 roky. Projekt organizuje
VOLONTÉ CZECH, o.p.s. a je určen pro mimopražské i pražské osoby (nemusí se jednat jen
o ženy) pečující o děti do 15 let, které se zamýšlejí nad návratem zpět do práce a nebo mají chuť
si osvojit nové dovednosti a znalosti. V rámci projektu se nabízí například pracovní poradenství
a koučink, tematické workshopy zaměřené na sladění rodinného a pracovního života, právní
a sociální minimum, postavení ženy ve společnosti, komunikaci, obnovení/posílení IT znalostí
(skupinové kurzy), výuku anglického jazyka nebo absolvování rekvalifikačních a jiných kurzů Management, Manažerská akademie pro začínající manažery/manažerky, Vedoucí provozu –
mistr/mistrová, Projektový manažer/manažerka, Plánování a řízení výroby a další.
Již jsme podobný projekt realizovali a můžeme potvrdit, že maminky vítaly možnost
pravidelného setkávání u kávy, kde si mohly vyměnit zkušenosti, získat nové informace
a současně se propojit s odborníky, kteří s nimi mohou být v kontaktu dlouhodobě.
Výhodou je, že je zajištěno hlídání dětí po dobu Vašich akcí.
V případě, že Vás nabídka zaujala, chcete se přihlásit nebo máte dotazy můžete mě přímo
navštívit v místní knihovně na obecním úřadě každé pondělí od 16.00 - 17.30 nebo kontaktovat na e-mail: stana.radkova@seznam.cz
Těšíme se na Vás St. Řádková
Hledám nájem v obci nebo přilehlém okolí. Stačí 2+1 a spěchá.
Děkuji Jarošová 739 641 297

