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Nabídka nových kurzů
od VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
Kurzy budou probíhat opět na OÚ Přišimasy
a budou mít trochu jinou podobu než v minulosti.
Zájemci o kurzy musí vyplnit dotazník,
který je možné stáhnout z webu nebo vyplnit v tištěné podobě na OÚ.
Odkaz
http://www.prisimasy.cz/e_download.php?file=data/messages/obsah331_7.
pdf&original=Dotazn%C3%ADk+k+projektu+VOL+GENDER+II-1.pdf.
Po vyplnění dotazníku budou zohledněny preference žadatele.
Následně po absolvování kurzu, budou možné i rekvalifikace
- viz dotazník.
Hlídání dětí v rámci projektu je zdarma, také v budově OÚ.
Přihlásit se mohou nejen ženy, ale tentokrát i muži.
Žádáme o vyplnění dotazníku, který zašlete na:
stana.radkova@seznam.cz spolu se jménem a kontaktem.
Dotazník je možné předat také v knihovně či na úřadu.
Těšíme se na vás.
Stáňa Řádková 608 263 092
Jubilea v únoru:
Oldřich Šerák
Karel Čermák

nar. 3. 2.
nar. 17.2.

65 let
83 let

Jubilantům blahopřejeme!
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Vážení spoluobčané,
Nejkratší měsíc v roce je tu, zimu jsme si letos „nečekaně“ užili již v lednu.
Škoda jen, že nenasněžilo dětem během vánočních prázdnin. Všechny
věkové kategorie využívaly zamrzlé plochy našich rybníků. Tam je třeba se
mít na pozoru, protože vodní proud způsobuje nerovnoměrnost v síle ledu.
• Zimní údržba silnic: V naší obci vedou silnice III. třídy, u kterých zajišťuje zimní
údržbu Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Místní komunikace
zajišťuje obec. Letos jsme se již několikrát potýkali se sněhovými kalamitami, které
byly způsobeny silným větrem, kde z polí byl v hlavních komunikacích nafoukaný
sníh. Mějte, prosím, v takových případech trpělivost. Silničáři dělají, co je v jejich
silách a vám určitě nepomůže stěžování si v 5 hodin ráno telefonem, že je neprůjezdná rovinka na Úvaly. Děkujeme za pochopení.
Prosíme majitele vozidel, aby parkovali mimo vozovku.
Brání v průjezdu popelářům a traktoru, který provádí zimní údržbu.
Děkujeme
• Kanalizace - uzavírka: Z důvodů výstavby kanalizace bude provedena uzavírka
silnic č. 1135 a 1137. Jedná se o silnici na Limuzy a silnici, která prochází
Skřivany. Termín uzavírky je od 6. 2. do 31. 3. 2017. Objížďková trasa bude po silnicích 10163 a 1135. Prosíme řidiče, aby respektovali silniční značení a dodržovali
stanovenou rychlost 30 km/hod.
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• Projektová dokumentace přípojek: Projektová dokumentace k domovním
přípojkám je schválena dotčenými orgány a nyní je dokumentace postoupena ke
schválení na stavební úřad v Českém Brodě. K převzetí této dokumentace budete
včas vyzváni.
• Pozdní platby daru: Zastupitelé na svém jednání řešili pozdní platby darů
a odsouhlasili akceptování pozdních plateb daru, těm majitelům nemovitostí, kteří
podali písemné zdůvodnění. Občanům, kteří toto zdůvodnění nedodali, bude dar
vrácen. Obec musí mít všechny náležitosti v souladu s dotačním programem, a to,
co se zdá někomu jako zbytečné papírování, je pro úřad důležitý bod v dokumentaci.
• Výběrové řízení na odbahnění rybníka na návsi: V pondělí 30. 1. 2017 schválilo zastupitelstvo obce zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele.
• Setkání s radním Středočeského kraje o Svazkové škole: 15. 2. 2017 proběhne
zasedání DSO Povýmolí. Na tomto zasedání se sejdou zástupci obcí s radním
Středočeského kraje pro regionální rozvoj panem Věslavem Michalíkem. Zástupci
rozhodnou o vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro územní
rozhodnutí na svazkovou školu. Je s podivem, že i nekonfliktní projekt svazkové
školy čelí v Úvalech problémům s občany, kteří s projektem nesouhlasí (proč
děláme školu, kam budou chodit děti odjinud) a napadali její umístění.
Momentálně je vybrán pozemek na Slovanech na druhé straně silnice, kde je pouze
jeden soused a stavební řízení by mělo proběhnout rychle. Dle informací z MŠMT
a SFŽP ohledně financování je předpoklad tento:
1) Můžeme dostat takřka 100% dotace na budovy
2) Sportoviště a parkoviště půjde za svazkem obcí, stejně jako příjezdová komunikace, na kterou ale za určitých podmínek přispěje developer 70%.
Na webových stránkách Úval (http://www.mestouvaly.cz/mesto/majetek-a-investice-mesta/planovane-investice-mesta/?more=683#msg683) si můžete stáhnout
aktuální studii, včetně nákladů na stavbu.
• Vítání občánků: 12. 2. 2017 proběhne vítání dětí narozených v roce 2016 v naší
obci. Pro novorozence a rodinné příslušníky jsou připraveny dárečky od OÚ a ručně
pletené ponožky z dílny Klubu žen. Děti z MŠ Přišimasy zpestří odpoledne přednesem básniček. V loňském roce se narodilo celkem 10 dětí - Robert Prouza, Lili
Borisová, Jiří Asník, Barbora Irena Hamarová, Zoe Hatalová, Jonáš Pilař, Jakub
Paulus, Vojtěch Fatr, Nela Konečná, Nela Kratochvílová.
• Nezapomeňte na poplatky za TKO a psy - je nutné zaplatit do 28. 2. 2017

• V březnu také proběhne příprava na Den Země na Klepci. Koná se 15. 4. 2017
a bude v duchu velikonočních svátků.
• Klub žen Přišimasy – členky Klubu se schází každé pondělí od 17,30 hodin v
klubovně na OÚ. Starají se o obecní knihovnu – knihy je možné zapůjčit každé
pondělí od 16 do 17 hodin. Cvičíme s paní Simonou Čabanovou rehabilitační cviky.
Chystáme novinku – mentální cvičení - zábavnou formou pomocí kvízů. Přijďte se
s námi něco dozvědět a zasmát se. Pořádáme taktéž návštěvy divadel – v nejbližší
době pojedeme na 2 představení v Praze Uhříněvsi.
V sobotu 4. března jsme pro vás připravili posezení s kmotrem naší knihovny
panem Vráťou Ebrem. Jeho hostem bude fotograf pan Roman Blažko, který byl
vyslán jako nezávislý pozorovatel na Ukrajinu, fotí akty a jeho učitelem byl Jan
Saudek. Píše o tom ve své knize, kterou vydal a o které si budeme povídat. V rámci
března - měsíce knihy přijdou do knihovny i děti z MŠ.
21. ledna pořádali fotbalisté
společenský ples
foto z vystoupení - Pomáda

18. 3. Maškarní ples a dětský karneval – bude upřesněno pořadateli.

