Na stránkách obce www.prisimasy.cz je odkaz na nové fotoalbum, kde je možné
shlédnout fotografie z akcí.
Den Země na Klepci – 4. Ročník – proběhne 17. 4. Pokud má někdo z místních
zájem o prezentaci své činnosti – především tradiční řemesla, budeme rádi.

Mateřská škola Přišimasy a Obecní úřad Přišimasy
Vás a Vaše děti srdečně zvou k Zápisu do MŠ Přišimasy na školní rok 2010 – 2011,
který se koná dne 16. 2. 2010 v době od 9: 00 do 11: 00 hodin a od 15:00 do 16:00 hodin
Mateřská škola v Přišimasech nabízí dětem příjemné prostředí, zajímavé akce
a činnosti v rámci celoročního projektu školy s možností výuky AJ. Součástí školky
je zahrada, která umožňuje dětem rozmanité pohybové aktivity v každém ročním
období. Jde o školu rodinného typu, která má 1 třídu a ložnici dělenou s jídelnou.
Předpoklady pro přijetí dítěte:
❖ samostatně si obléknout veškeré oblečení
❖ samostatně dodržovat hygienické návyky
❖ samostatně stolovat
(jíst lžící, pít z hrnečku a sklenky, nevybírat si v jídlech)
❖ dítě musí být zvyklé jíst ovoce a zeleninu
❖ nemá již pleny, dudáka ani láhev
❖ umí se samostatně vysmrkat
Pokud přijaté dítě nebude splňovat tyto požadavky, může být z MŠ vyřazeno.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vladimíra Prejzová - ředitelka školy

Pavel Frank - starosta obce

JUBILANTI
Jubilea v únoru:
Hylasová Marcela
Vosátka Vlastimil
Šnejberg Ladislav
Foltýnková Miluše
Šmíd Josef

14.02.
14.02.
16.02.
24.02.
25.02.

60 let
50 let
60 let
50 let
65 let

Přišimasy 134
Přišimasy 37
Skřivany 6
Skřivany 58
Skřivany 28

K narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví a osobní pohody.
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

ÚNOR 2010
Jak ten čas tak pěkně letí, přinášíme pár lidových pranostik na měsíc únor:
Pakli na Hromnice jasno bývá, bude zima dlouho živá.
Když na Hromnice sněží a je větrno, není jaro již vzdáleno.
Jsou-li o masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok na mouchy.
Svatý Valentýnek – jara tatínek.
Na svatého Matěje slunce pozře závěje a skřivan si vesele zapěje.

Ohlédnutí za lednovými akcemi:
23. leden byl ve znamení masek. Odpoledne fotbalisté uspořádali maškarní
diskotéku pro děti a večer ples pro dospělé. Děti jsou roztomilé samy o sobě,
v maskách jsou přímo kouzelné. Maminky nebo babičky
zapojily fantazii a pro děti
přichystaly různé převleky.
Někdo byl nesmělý, jiný se
vydováděl, ale pro všechny
děti je to životní zážitek, na
který budou vzpomínat. Na
co vzpomínat mají i dospělí,
kteří v maskách nastoupili
večer. Účast v maskách byla
hojná, hudba k tanci - kapela
Syntéza s místní zpěvačkou Jarkou Kalgrovou, hrála skvěle. Na sále to žilo, černošská fotbalová jedenáctka se svým koučem-gaučem, Asterix a Obelix, Pat a Mat,
Paní Radová, Dan Nekonečný, Vodníci, Pirát, Švejk na kolečkovém křesle s paní
Müllerovou a další nejmenovaní...

30. ledna se v zasedací místnosti OÚ konalo setkání s Vráťou Ebrem, který jako
správný kmotr naší knihovny, přivezl knižní dárky a popovídal o životě. Mezi mluveným slovem zahrál na kytaru „umělec z Prahy“ Tomáš Jelínek a na valchu ho
doprovázel „místní Kecal“ Petr Řádek, který již shání drby na Staročeské máje,
které budou v květnu.
Dne 14. 1. 2010 byl v budově Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR slavnostně
předán starostovi obce Pavlovi
Frankovi, dekret o udělení znaku a vlajky naší obce. Znak - V modrém štítě
letící skřivan přirozené barvy nad
zeleným vrchem se zlatým snopem.
Heraldicky stylizovaný skřivan symbolizuje místní část Skřivany, zelený vrch
Horku a snop Přišimasy. Snop je odvozen od znamení v historickém obecním razítku. Sám o sobě může symbolizovat svazek a pospolitost.

Vítání občánků proběhlo dne 6. února 2010
V sobotu 6. 2. 2010 proběhl slavnostní obřad vítání malých občánků. K uvítání byly
pozvány všechny děti narozené v roce 2009 s trvalým bydlištěm v naší obci. V zasedací místnosti se sešlo devět malých občánků se svými rodiči, sourozenci, často

i prarodiči. Přivítáni byli: Marie Suchánková, Martin Prošek, Jan Nadymáček,
Veronika Sofie Burianová, Jan Kubák, Anna Šimková, Alice Brunerová, Matyáš Pech,
Jaroslav Král. Obřad zpříjemnily vystoupením děti z MŠ pod vedením paní učitelky
Dagmar Olivové. Poté starosta obce Pavel Frank popřál všem novým občánkům naší
obce hodně štěstí a osobně přivítal každého z nich. Rodiče dětí se podepsali do pamětní kroniky, obdrželi pamětní listy a upomínkové dárky. Setkání byla přítomna profesionální fotografka, která zhotoví pamětní album pro každého občánka. Přejeme
našim nejmenším, aby vyrůstali ve zdraví a kráse a ať se v životě rozutečou kamkoli,
ať jim alespoň pamětní listy a fotografie připomínají jejich kořeny!

INFORMACE PRO OBČANY
Na kontaktním místě Czech Point na obecním úřadě Přišimasy
je možné získat výpisy z:
✔ Katastru nemovitostí
✔ Živnostenského rejstříku
✔ Rejstříku trestů
✔ Obchodního rejstříku
✔ Insolvenčního rejstříku
✔ Centrálního registru řidičů
✔ Registru živnostenského podnikání pro právnické i fyzické osoby
Připravujeme:
✔ Autorizovanou konverzi dokumentu z listinné do elektronické podoby
✔ Autorizovanou konverzi dokumentu z elektronické podoby do listinné podoby.
Prosíme majitele vozidel, aby parkovali mimo vozovku. Brání v průjezdu
popelářům a traktoru, který provádí zimní údržbu. Děkujeme!

Upozornění pro ty, kdo vypouští splašky do místní dešťové kanalizace
Kontrolou místní dešťové kanalizace bylo zjištěno, že do kanalizace jsou vypouštěny
splašky. Dále byly lokalizovány objekty, ze kterých s největší pravděpodobností
dochází k přečerpávání splašků. V některých případech občané viděli hadice, kterými byly splašky do kanalizace přečerpávány. Vyzýváme proto občany, aby bez
odkladu přestali splašky vypouštět a zajistili si likvidaci splašků řádným způsobem.
V případě, že bude zjištěno, že se situace opakuje, vyzve OÚ odbor životního
prostředí MěÚ Českého Brodu k provedení místního šetření a zahájení správního
řízení. Pokuta fyzické osobě se uděluje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
podle ustanovení § 34, který upravuje přestupky na úseku vodního hospodářství.
Tomu, kdo vypustí odpadní nebo důlní vody do vod povrchových nebo podzemních,
popřípadě do kanalizace, v rozporu s vodním zákonem, lze uložit pokutu do 50 000
Kč. V případě, že likvidujete splašky řádným způsobem považujte toto upozornění
za bezpředmětné.

