Informace z Obecního úřadu
17.2.2016
* Vážení rodiče a milé děti, sdružení „Ovčáry pro všechny“ si vás dovoluje pozvat na
Maškarní karneval, který se bude konat v sobotu 20.2.2016 od 14:00 v sále hospody na
hřišti. Pro děti je připravené odpoledne plné zábavy, her a písniček.
* Sousední T.J. Sokol Přívory pořádá v sobotu 20.2. od 20:00 tradiční sokolské Šibřinky.
Masky mají drink zdarma. Dále T.J. Sokol Přívory a Přívorské ženy, za podpory městyse
Všetaty, zvou naši nejmladší generaci na Dětské Šibřinky. Rej masek se uskuteční v neděli
21.2. od 14:00. Šibřinky se samozřejmě konají v přívorské sokolovně.
* A další pozvánka na kulturní akci tohoto víkendu, pro děti, které dají přednost divadlu.
V sobotu 20.2. od 15:00 uvede Divadelní soubor Hálek Nymburk hudební pohádku Jiřího
Tepera a Antonína Hlavičky – Ferda Mravenec aneb škola jízdy na kolečkových
bruslích. Pohádku odehrají v Hlavenci, v hostinci U Jelena, vstupné dobrovolné.
* Schvalování nového územního plánu v Nedomicích je pozastavené do doby vypořádání
připomínek, které vznesli občané při veřejném projednávání návrhu územního plánu.
Nesouhlasili především s návrhem orgánu ochrany přírody Krajského úřadu na vybudování
biokoridoru za Cecemínem, při hranicích s katastrem obce Dřísy a Konětopy, který je
navržen na částech pozemků těchto občanů.
* Obecní úřad Dřísy oznamuje projednání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce
Dřísy. Návrh zadání této změny je uložen k nahlédnutí veřejnosti na Obecním úřadě ve
Dřísech, do 22.2.2016, nebo na internetových stránkách obce Dřísy. Každý může uplatnit své
připomínky do 15-ti dnů následujících po 22.únoru. Předmětem změny je změna využití
plochy u 4 pozemků ve vlastnictví obce na plochy občanské vybavenosti – pro výstavbu
tržiště, parkoviště, dětského hřiště, veřejné zeleně, sběrného dvora, atd.
* Dobrou zprávu jsme obdrželi od Krajského pozemkového úřadu, který oznámil, že
během jarních měsíců započnou přípravné práce na provádění komplexní pozemkové
úpravy. Během letošního roku by mělo být provedeno výběrové řízení a podepsána smlouva
se zhotovitelem celého projektu úprav. Kromě možného slučování rozdrobených pozemků
shodného vlastníka do většího celku, úpravy zajistí vybudování příjezdové cesty ke každému
pozemku, vybudování či navržení protierozních opatření, vodohospodářských opatření, apod.
Na budování těchto společných zařízení bude přednostně použita půda státní, potom obecní.
Nebude-li takové půdy dostatek, pak na vybudování těchto prvků budou přispívat
spravedlivým podílem i vlastníci pozemků.
* Jako poděkování vám všem, kdo třídíte odpad, jsme objednali také kontejner na nápojové
kartony (černý s oranžovým víkem). Do kontejneru patří: krabice od džusů, mléka,
mléčných výrobků, vín, rajského protlaku, hotových omáček, apod. – vypláchnuté vodou a
sešlápnuté či zmáčknuté. A nepatří: kartony znečištěné zbytky potravin. Kdo by uvítal do
domácnosti další tašku na skladování a odnos kartonů, pak nabízíme jejich omezené
množství na obecním úřadě.

