umístit nějakou sochu, plastiku, kameny? • Chci krásný trávník, nenechám si zabudovat
závlahový systém? • A to nejdůležitější, jak jsem na tom po finanční stránce?
Ačkoliv si mnoho lidí myslí, že nechat si vypracovat projekt zahrady odborníkem, je
zbytečná ztráta peněz, opak je pravdou. Ve většině případů vše dopadá tak, že díky své
neznalosti nároků jednotlivých rostlin, zaplatíte mnohem více, protože nevhodně umístěné
rostliny vám uhynou a vy se beztak na odborníka obrátíte. Ten se pak pokouší zachránit, co
se dá…
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D., www.zahradniksikula.cz

Letní příměstský tábor ŠIKULÍK 2011
Sportovně turistický oddíl Šikulík zve všechny děti od 4 do 10 let na letní příměstský tábor.
Termín konání: 25. –29.7. 2011
Čas konání: 9:00 – 16:00 hod.
Sraz: v oddílové klubovně na OÚ Přišimasy, případně na místě domluvené s vedoucími.
Program: CESTA KOLEM SVĚTA za 5 dní
Na pět dní se staneme dávnými objeviteli a cestovateli, abychom obepluli svět.
Celotáborová hra motivující děti k získání nových vědomostí, táborových dovedností, soutěživosti
a sportovnímu vyžití.
Vedoucí tábora: Kateřina Kebrtová, Simona Čabanová
Případné dotazy a přihlášky na telefonu: 724 761 828
Kapacita dětí je omezena, přihlášky prosím odevzdejte do 20. 5. 2011.
Děkujeme, na všechny malé táborníky se už teď těšíme.

JUBILEA
Hlaváčková Marie
02.05. 80 let
Straka Jaroslav
14.05. 86 let
Hylas Miroslav
20.05. 65 let
Hrdlička Stanislav
27.05. 65 let
Všem jubilantům blahopřejeme.

POZVÁNKA
Na odpoledne s JUSTEM a NAHRINEM
firma JUST a NAHRIN zabývající se přírodní
léčebnou kosmetikou celého těla a potravinovými doplňky a kořením Vás srdečně zve na akci
(zvlášť v této době pro vyčištění těla) pořádanou
dne 12. 5. 2011 v 17 hod. v zasedací místnosti
Obecního úřadu Přišimasy.
Přijďte nás navštívit a dozvědět se o novinkách
na našem trhu!
Těšíme se na Vás.
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

KVĚTEN 2011

Den Země na Klepci V. se vydařil – v sobotu 23. dubna proběhlo regionální setkání
na Klepci. Počasí bylo nádherné a tak si všichni učinkující, organizátoři i návštěvníci užili
krásné odpoledne. Celkem Klepec navštívilo přes 800 lidí, což je rekord v návštěvnosti.
Letošní program byl zahájen u jezírek v „Borku“, kde byla připomenuta regionální výročí,
vystoupily děti z MŠ Škvorec a MDDM Úvaly, další zastavení v programu bylo u kamene
Slouha, kde proběhla dramatizace Slouha a zlá selka, děti z MŠ Tismice vystoupily
s programem Víly a králové lesa, a také byla zhodnocena akce „Ukliďme Pošembeří“. Na
louce bylo postaveno stanové městečko, kde zástupci obcí a občanských sdružení představili
svou činnost, případně nabízeli své výrobky. Koláče našeho klubu žen, byly opět zcela
vyprodány. Junáci ze skautského oddílu z Úval připravili slavnostní vatru, kterou zapálili
zástupci obcí, které se podílely na přípravách. Na malém ohýnku se opékali buřtíky. U občerstvení se tvořily velké fronty, ale na každého žíznivce či hladovce se dostalo. V lesíku připravila MŠ Přišimasy program pro děti a svou premiéru zažila také trampolína ze Šikulky.
Úspěch této akce závisí z velké míry také na počasí, které letos bylo téměř letní. Samostatné
poděkování patří Janu Psotovi, který je duchovním otcem této akce, velká část příprav leží na
jeho bedrech a potom Jiřímu Smolíkovi ze Skřivan, který ve svém volném čase Klepec zvelebuje a upravuje. Děkujeme za krásné odpoledne!!
Obrazová dokumentace zde:
http://prisimasy.rajce.idnes.cz/Den_zeme_na_Klepci_V._23._4._2011/

PŘEDNÁŠKA MĚSTSKÉ POLICIE
o poskytování první pomoci a zásadách požární ochrany
Dne 16. 6. 2011 v 17 hodin se uskuteční v zasedací místnosti Místního úřadu beseda se
strážníky Útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy. Tématem bude poskytování první
pomoci a zásady požární ochrany. Přednáška bude určena nejen pro babičky a dědečky
hlídající svá vnoučata, ale i pro jejich rodiče. Připravte si dotazy k uvedeným tématům.

Ukliďme Pošembeří!
Do úklidu se zapojilo celkem 23 obcí z celkového počtu 37 v zájmovém území Regionu
Pošembeří, tedy téměř ¾ všech obcí. Více než 1200 dobrovolníků, kteří sesbírali celkem 55
tun odpadu. 450 pytlů směsného odpadu, 250 pytlů plastu, 75 pytlů skla, 388 kusů pneumatik.
Dovolte, abychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši aktivitu v dobrovolnické akci
Ukliďme Pošembeří! Na lidech, jako jste Vy, takové projekty stojí a my si Vaší účasti velmi
vážíme. Zároveň musíme konstatovat, že netrvalo dlouho a místo, které jsme vyčistili
konkrétně rozcestí Úvaly, Tuklaty bylo čisté sotva den. Hned po odvozu se na tomto místě
začal hromadit další odpad, proto zvažujeme opatření, které by vedlo k odhalení viníka.
Obrazová dokumentace zde: http://prisimasy.rajce.idnes.cz/Uklidme_Posemberi/
Šárka Rumanová, místostarostka obce

Zastupitelé informují:
• MŠ dotace: bohužel se nám nepodařilo uspět v dotaci z programu ROP, tak se nyní pokusíme
získat finanční prostředky z dotace, kterou vyhlásilo Pošembeří. Příjem žádostí je od 2. 5. 2011.
• Veřejné osvětlení: v obci se bude rozšiřovat v ulici od obchodu ke školce, včetně osvětlení
kontejnerového stání na tříděný odpad. Projektová dokumentace je hotová, územní souhlas
je vydán. V průběhu března proběhlo poptávkové řízení přes internetové poptávky, bohužel
do stanoveného data nepřišla ani jedna konkrétní nabídka. V dubnu byly poptány 4 firmy,
které již v Přišimasech v minulosti dodávaly veřejné osvětlení. Ve stanovený termín podaly
nabídky dvě firmy. Konečný výběr dodavatele rozšíření VO v této části obce proběhne na
zasedání zastupitelstva ve středu 4. 5. 2011.
• Hřiště Skřivany: již v minulosti jsme Vás informovali, že jsou díky sponzorským darům
vybrány finanční prostředky na další herní prvek. Měli jsme přislíbenou výrobu fotbalových
branek, ale bohužel stále na hřišti branky chybí. Rozhodli jsme se tedy tyto prostředky
vynaložit právě na ně. Na trhu však branky, které by se daly zabetonovat chybí, proto se
nabídl pan Jelen, že nám s výrobou pomůže. Momentálně jsou už objednané trubky, tak
snad nebude trvat dlouho a děti se z nich budou moci radovat.
• Kontejnerová stání: u kontejnerů pod obchodem bohužel dochází neustále k odkládání
odpadků, jako např. starého ošacení, zbytků z kuchyně, gum, někdo dokonce sklo ze dveří,
které ani nedokázal vysypat do kontejneru. Než se sklo uklidí může dojít k poranění jak
dospělých, kteří nesou do kontejnerů tříděný odpad, tak dětí, kteří tudy často procházejí
směrem na hřiště. Kontejnery na tříděný odpad a místa k tomuto účelu určená mají sloužit
i jako údržba pořádku a ne jako odkladiště přebytečných věcí. O správném třídění odpadu
se můžete dozvědět na www.jaktridit.cz.
• Hřbitov u kostela: tento hřbitov není v majetku obce Přišimasy. Proto v případě, že nejste
spokojení s jeho vzhledem směřujte stížnosti na Římskokatolická farnost Úvaly, nám.
Arnošta z Pardubic 45, Úvaly 250 82.

Z MŠ:
• prosíme rodiče nově přijatých dětí do MŠ Přišimasy o dodržení termínu odevzdání přihlášek
do konce měsíce května.
• informativní čtvrtletní schůzka v prostorách MŠ, proběhne 16. května od 16:00 hodin. Aktuální
informace o dění v MŠ Přišimasy, naleznete každou středu na stánkách obce www.prisimasy.cz

• dále se s Vámi chceme podělit o krásné fotografie z našeho výletu do skanzenu Kouřim
http://prisimasy.rajce.idnes.cz/MS_skanzen_Kourim_12._4._2011/,
karnevalu v MŠ http://prisimasy.rajce.idnes.cz/MS_Karneval_2011/,
a ovocného dne http://prisimasy.rajce.idnes.cz/MS_-_ovocny_den_leden_2011/.

Z našich spolků:
• Klub žen:
11. května proběhne Český den proti rakovině. Koupí žluté květiny podpoříte projekt Ligy
proti rakovině. Klub žen Vám nabídne květiny v dopoledních hodinách u obchodu
v Přišimasech. Kup kvítek jak sluníčko, pomoz aspoň maličko!
• Hopsáme se Šikulkou!
Aby si děti užily ještě více zábavy, rozhodlo se RC Šikulka pořídit opravdu velkou trampolínu.
První zatěžkávající zkouška proběhla na akci „ Den Země“ na Klepci, kde se trampolína
setkala s velkou oblibou. Využívána bude také na dalších akcích pořádaných obcí. Trampolína
je umístěna na zahradě OÚ, kde si na ní mohou zaskotačit nejen děti, navštěvující kroužky,
ale také ostatní děti, které zavítají s rodiči na OÚ. Abychom si trampolínu co nejdéle užili,
prosíme, o dodržování bezpečnostních pravidel.
Úřadování s maminkou a tatínkem bude konečně zábavou.
• Fotbalisté:
Přípravka na Velikonočním turnaji v Běchovicích obsadila krásné páté místo. Mladí fotbalisté
podali úžasný výkon hlavně s domácím mužstvem sršňů a pak s Podolím, které porazili po
infarktovém závěru 1:0.
Zápasy:
Dospělí: • 5.5. 17:30 Přišimasy - Pacov B; • 7.5. 17 hod Přišimasy - Řež A; • 15.5. 17 hod
Doubravčice – Přišimasy; • 15.5. 17 hod Doubravčice – Přišimasy; • 21.5. 17 hod
Přišimasy – Šestajovice; • 29.5. 17 hod Křenice - Přišimasy
Přípravka: • 8.5. 14:00 Vyšehořovice – Přišimasy; • 14.5. 10:15 Přišimasy – Hovorčovice; •
21.5. 10:15 Zápy – Přišimasy; • 28. 5. 10:15 Přišimasy – Veltěž; • 4.6. 13:00 Jirny - Přišimasy
• Nohejbalisté:
V květnu odehrají doma naši nohejbalisté tyto zápasy: • 7. 5. 2011 Nohejbal Přišimasy NK Osnice; • 21. 5. 2011 Nohejbal Přišimasy - NK Zaječov. Zápasy začínají v 9 hodin,
tak neváhejte a přijďte je podpořit!!!

Přivítejte Jaro se Zahradníkem Šikulou!
Zahradník Šikula radí… Navrhujeme zahradu
Sníte o zahradě snů? Nebo chcete jen o něco vylepšit stávající
zahradu? Potom právě vám přinášíme několik tipů, co vše
byste si měli předem promyslet:
• Chci zahradu spíše odpočinkovou, pro konání společenských
akcí nebo se zde budou pohybovat malé děti, příp. pejsek?
• Budu mít čas na pravidelnou údržbu? • Budu chtít v zahradě
nějakou vodní stavbu? Altán, skalku či pergolu? • Chci na
zahradě vybudovat prostor pro děti? Pískoviště, houpačky? • A
co cesty? Nebudou stačit pouze šlapáky? • Mám nějaké oblíbené dřeviny, květiny, barvy,
materiál? • Není někdo z rodiny alergický na určité rostliny, pyl? • Budu chtít do zahrady

