Jubilea v únoru:
Šerák Oldřich
Blahopřejeme!

3. 2.

60 let

Maminky, nebojte se podnikání! Ukážeme Vám, jak na to!
Přijďte se dozvědět více: 8. 2. 2012 Klub Šikulka Přišimasy.
Více informací: 724 535 898, www.nebojtesepodnikani.cz
Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC – v naší obci probíhá mezinárodní výzkum dovedností dospělých, zadavatelská organizace SCaC vybrala 40 adres v Přišimasech a v těchto
domácnostech je pomocí tzv. Kishovy tabulky vybrán respondent. Cílová skupina populace je
ve věku 16-65 let a v některých domácnostech pouze 16 – 30 let. V ČR se podrobí výzkumu
celkem 6 tisíc obyvatel. Samotný výzkum zabere cca 2 hodiny, v první hodině respondent
odpovídá na otázky týkající se svého vzdělání a v další pracuje samostatně s počítačem, případně zpracovává úlohy v sešitu. Není se čeho bát! Za Vaši účast ve výzkumu, za Váš čas
a ochotu obdržíte za vyplněný dotazník 500,- Kč.
Jitka Franková
MOKRÁ PEDIKÚRA - Urbanová Zuzana, Skřivany č.p. 69, cena 250,- důchodci 20%
sleva. Dojedu i k Vám domů, GSM: 777 260 368. www.pedikuraskrivany.cz
Hledáme pracovníky pro následujcí pozice: Uklízečku – práce na VPP (cca ½ úvazku)
– ihned. Muže na pomocné skladové práce – příležitostně. Ženy na lehké skladové práce.
Požadavky: pečlivost, samostatnost, odpovědnost.
Kontakt: disLOG servis s.r.o., Skladový areál Hradešín, tel: 725 561 915

ÚNOR 2012
Přehled o počtu obyvatel ke dni: 01. 01. 2012
Část obce
1 Horka
2 Přišimasy
3 Skřivany

Dospělí(muži/ženy)
77 (41/ 36)
318 (162/156)
164 (72/ 92)

SOUČET
CELKEM

Děti(muži/ženy)
19 (8/11)
91 (52/39)
49 (23/26)

559
161
720 obyvatel trvale hlášených

Obec dostává příjmy na svůj provoz podle počtu trvale hlášených obyvatel. Uvítali bychom, aby obyvatelé trvale žijící v Přišimasech a využívajících služeb obce, svůj pobyt legalizovali a tím zvýšili příjem do obecního rozpočtu.

Zastupitelé informují:

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

• Poplatky v roce 2012 - 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. 2012
Od 1. 1. 2006 platí známkový systém na popelnice. Při platbě obdrží občané známku, která
musí být vylepena na nádobu nejpozději 28. 2. 2012. Po tomto termínu nebudou TKO
nádoby bez známky vyváženy.
• Výměna vodoměrů - Informujeme občany, že probíhá výměna vodoměrů v několika
etapách. Výměnu bude provádět firma Pavla Solčanského, info +420 777 263 245
• Zimní údržba - Letos došlo ke změně firmy, která zajišťuje odklízení sněhu, proto kdyby
nastal v některé lokalitě problém informujte nás na tel: 602 493 477
• Pozitivní zpráva pro maminky. V červnu loňského roku jsme získali dotaci na přebudování
bytu v areálu mateřské školy. Tuto dotaci v prosinci 2011 schválil nadřízený orgán. Letos v lednu
proběhlo výběrové řízení na firmu, která provede přestavbu bytu na novou třídu. Realizace začne
1. 2. 2012 a měla by být hotova do 30. 4. 2012. Hned nato nastane úřadování. První v pořadí je
stavební úřad, který stavbu bude kolaudovat. Pak přicházejí na řadu hasiči a hygiena. Jestli si

myslíte, že je to vše, tak není. Čeká nás ještě žádost o zařazení do rejstříku předškolních zařízení
a teprve, až nás i úředníci z oblasti školství uznají za bezchybné, můžeme přejít k rozšíření
mateřské školy. Pokud nás úřední šiml přespříliš nezdrží, tak stihneme vše do srpna letošního
roku. Mateřská škola bude rozšířena o deset míst. Děti budou přijímány podle pořadníku, který
bude vyhotoven při únorovém řádném zápisu.
Teichner Martin
• Třídění odpadu - Jistě jste zaznamenali odložené věci u stání na tříděný odpad. Takto
odložené věci svozová firma nenaloží, neodveze a věci zůstávají vedle kontejnerů po dlouhou
dobu. Jedná se hlavně o autoskla, pneumatiky, různé věci z porcelánu, keramiky apod.
Vrcholem všeho byla asi rozbitá záchodová mísa. Každý, kdo tyto věci odkládá, by si měl
uvědomit, že tímto sice vyřešil svůj osobní problém, ale přidělal práci někomu jinému.
Dvakrát do roka je obecním úřadem organizován svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. Tento svoz je určen právě k likvidaci těchto věcí. Do kontejnerů na tříděný odpad se
mají ukládat pouze plasty v sortimentu popsaném na každém žlutém kontejneru, vytříděný
(neznečištěný) papír a bílé a barevné sklo. Zejména sklo je třeba doma "upravit" tak, aby se
vešlo do otvorů v kontejneru. Pokud někdo sklo "upravuje" až na místě, zanechává po sobě
střepy jak na vozovce, tak přímo u kontejnerů. Zároveň chceme požádat občany, aby odpad
do kontejnerů ukládali jen pokud je v kontejneru místo a víko kontejneru jde úplně zavřít.
Pokud zůstane víko otevřené, plasty a papír jsou všude kolem kontejnerových stání. Zkuste si
někdy představit, že bydlíte v blízkosti kontejnerových stání, nebo že se staráte o úklid v okolí.
Samozřejmě, většina občanů ukládá tříděný odpad správně a všechny možné problémy si
uvědomuje. Berte tedy tento článek jako připomenutí pro tu druhou skupinu. V. Šmejkal
• 12. února proběhne vítání dětí narozených v roce 2011, z celkového počtu 11 přislíbilo
účast 9 rodičů.

Z MŠ:
• Dne 23. 2. 2012 proběhne zápis do mateřské školy v době od 9.00 do 11.00 a od 14.00
do 16.00. Děti budou přijímány za těchto podmínek:
1. Trvalý pobyt v obci Přišimasy (přihlíží se na to, zda mají TP i oba rodiče)
2. V posledním roce před nástupem školní docházky
3. Oba rodiče jsou zaměstnáni
4. Dále pak dle volné kapacity školy, dle věkových skupin
5. Přijímáme děti od třech let věku
Vl. Prejzová, ředitelka

Z našich spolků:
• Oddíl nohejbalu Přišimasy by rád přivítal ve svém kolektivu nové hráče. Nejlépe hráče,
kteří tento sport již hráli. Hrajeme krajskou soutěž. tel. 723 638 132
• Naši nejmenší fotbalisté jsou v plném zimním tréninku. Dvakrát týdně trénují ve
škvorecké sokolovně. Již tradičně se účastní i několika zimních turnajů. Před Vánocemi
v Běchovicích skončili na šestém místě a letos v lednu v Záběhlicích skončili na překrásném třetím místě. V nejbližších dnech na ně čeká ještě několik přátelských utkání s týmy
Škvorce, Běchovic a možná dalších. Také máme minimálně ještě jeden turnaj
v Běchovicích. Doufám, že svojí poctivou práci zúročí i na jaře v mistrovské soutěži.
Teichner Martin

Zahradník Šikula radí…

Rozmnožujeme okrasné dřeviny

Správný zahradník nezahálí ani v zimních měsících, proto abychom si to čekání na jaro ukrátili,
můžeme si namnožit okrasné keře kvetoucí na jaře. Jedná se např. o zlatici – nesprávně „zlatý
déšť“ (Forsythia sp.), pustoryl (Philadelphus sp.), okrasné meruzalky (Ribes sp.), šeříky (Syringa
sp.), kdoulovce (Chaenomeles sp.) nebo tavolníky (Spiraea sp.). Keře množíme pomocí dřevitých řízků, které odebíráme z jednoletých, vyzrálých výhonů. Pomocí čistých, zahradnických
nůžek nastříháme výhon na části dlouhé 10-15 cm, přičemž zachováváme polaritu (horní a dolní
část řízku). To je možné udělat tak, že horní řez bude rovný (cca 1 cm nad očkem) a spodní řez
mírně šikmý (1-2 mm pod očkem). Máme-li roztřepené okraje řezu, začistíme jej čistým, roubovacím nožem, přičemž nesaháme na řeznou plochu kvůli přenosu nečistot. Takto připravené
řízky buď svazkujeme po 25 ks a označené je uložíme do chladu a sucha (např. do sklepa) a na
jaře, kdy půda rozmrzne, je zapícháme až po poslední očko na připravený záhon. Další možností, je-li půda rozmrzlá, je zapíchat řízky ihned zhruba ze dvou třetin do půdy na chráněném
a stinném místě na zahradě, přičemž během jara zakoření a na podzim získáme dceřinné rostliny,
které dle potřeby rozsadíme. Pro snadnější zakořeňování řízků je vhodné použití práškového
stimulátoru, který obsahuje mj. růstové fytohormony v podobě auxinů
a cytokininů, díky kterým řízky lépe rostou a tvoří kořeny. Stimulátor
pak využijete i při dalším množení okrasných rostlin, např. při množení
pelargonií pomocí bylinných řízků. Pro uchování vlhkosti, zamezení
růstu plevelů a zábraně tvorbě půdního škraloupu je dobré natáhnout na
záhon, kde budete řízky pěstovat, černou fólii.
Dřevité řízky na záhoně vyžadují běžnou údržbu spočívající v závlaze, odplevelování a kypření povrchu půdy.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz

