DUBEN 2012

ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ:
• na stávající cyklotrase bude vybudováno ve Skřivanech posezení s přístřeškem a stojany na kola
• bylo vypsáno “Konkursní řízení na ředitelku MŠ” termín podání přihlášek
do 30. dubna 2012 – více na webových stránkách obce
• Svoz bioodpadu začíná 1. 5. 2012
• poštovní schránka byla přemístěna k obecnímu úřadu

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

UKLIĎME SPOLEČNĚ SVOU OBEC - 14. 4. 2012 v 9 hodin
Vyzýváme Vás, stejně jako vloni, abychom společně uklidili místo, kde žijeme.
Cílem je vyčistit od odpadků veřejné prostory na návsi, ulice, okolí silnic
a problémové lokality. V minulém roce jsme byli velice mile překvapeni, kolika
lidem není lhostejné, v jakém okolí žijí. Doufáme, že tak to bude i letos a společně
s dětmi z fotbalové přípravky, Šikulíka a MŠ se sejdeme na fotbalovém hřišti 14. 4.
2012 v 9 hodin, kde si rozdělíme lokality, ve kterých vysbíráme veškerý odpad. Proti
loňsku je změna pouze v tom, že úklid nebude probíhat pod záštitou Pošembeří, ale
celou organizaci si vyřídí naše obec. Máme dohodnuto s fy NYKOS, že vytříděný
odpad rozdělený do barevných pytlů budeme svážet na místa určená na tříděný odpad
a za tento odpad dostane obec ještě odměnu. Směsný odpad navezeme v černých
pytlích k OÚ a pokud bude potřeba likvidace nebezpečného či velkoobjemového
odpadu, předáme ho posádce, která bude nejpozději v 11:30 odpad přebírat na křižovatce na Limuzy. (viz. Harmonogram níže). Věříme, že nám počasí bude přát
a sejdeme se opět v hojném počtu. Pokud byste měli nějaký dotaz, kontaktujte
pí Rumanovou 602 493 477.

Firma NYKOS si Vám dovoluje oznámit termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu v Přišimasech a Skřivanech, který proběhne dne 14. 4. 2012
Harmonogram svozu je následující:
09.40 - 10.10
10.20 - 10.50
11.00 - 11.30

Skřivany
Přišimasy
Přišimasy

U sep. nádob
U obchodu
Křižovatka na Limuzy

Připomínáme, že odpad musí být předán od občanů či zástupců obce přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech (viz. harmonogram).
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

Z MŠ:
• MŠ děkuje panu Kuchtovi za smontování a přimontování dělících plentiček na
dětských záchodcích.

Příležitost pro ženy
Polytechna Consulting je sice podnikatelský subjekt, ale zároveň se zapojuje do projektů,
které řeší například komplexní program pro nezaměstnané ve Středočeském kraji. V rámci
tohoto projektu se zaměřuje na podporu ohrožené cílové skupiny nezaměstnaných žen
starších 50-ti let, imigrantů aj. a seznamuje je s právními předpisy ČR, pracovními nabídkami. Snaží se jim také zajistit spolupráci s agenturou práce DPWORK. Projekt je konkrétně
zaměřen na zvýšení profesních dovedností žen a jejich zaměstnatelnosti v daném regionu.
Jsme si vědomi, že řada žen nemůže v době hospodářské krize najít zaměstnanecký poměr,
a proto jsme připraveni v projektu seznámit zájemkyně s podmínkami zahájení a realizace
vlastního podnikání. Projektové aktivity budou orientovány na podporu žen na
mateřské/rodičovské dovolené, žen ve věku 50+, nezaměstnaných žen aj.Všechny konzultace
budou zdarma a po dohodě zajistíme i hlídání dětí. Abychom přesně znali potřeby žen v jednotlivých obcích, sestavili jsme dotazník, který využijme pro přípravu projektu
a volbu vzdělávacích/poradenských aktivit. Dotazník je možno získat v knihovně Přišimasy
od 16 - 17,30 hod nebo na webových stránkách. Vyplněný dotazník hoďte do schránky obecního úřadu. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak nás neváhejte kontaktovat.
Řádková Stanislava 608 263 092

JUBILEA V DUBNU:
Jelínek Jiří
01.04.
Toulec Jaroslav
01.04.
Černá Hana
05.04.
Žembery Ernest
06.04.
Všem jubilantům blahopřejeme!

65
85
65
75

ŠITÍ A OPRAVY ODĚVŮ – pí Karlová – Přišimasy 3
předem volat 603 925 707 nebo 773 925 706

PIRÁTSKÉ LÉTO
JAKO NA DIVOKÉM ZÁPADĚ
Sportovně turistický oddíl Šikulík zve
všechny děti od 4 do 12 let na léto
plné dobrodružství.
Čas běží a než se nadějeme, budou tu letní
prázdniny, spousta z vás se na letní aktivity ptá, přinášíme aktuální informace.
Co nás tedy v létě čeká a na co se můžeme těšit?
Tradičně nebude chybět příměstský tábor a protože zájem je velký, budou turnusy
dva: I: turnus 16. 7. - 20. 7. 2012; II. turnus 23.7. - 27. 7. 2012. Program probíhá
od 9:00 do 16:00. Scházíme se v klubovně na OÚ Přišimasy, případně na místě
domluveném s vedoucími a vyrážíme za dobrodružstvím do okolní přírody. Letos
nás čeká program na téma: Jako na Divokém západě. Na pět dní se přeneseme
do časů prvního osídlování severní Ameriky. Vyzkoušíme si život na mezi indiány
a kovboji: období zlaté horečky a rýžování zlata, lov bizonů, stavba teepee a život
v indiánské vesnici … zkrátka pekelné dobrodružství mezi bělochy a rudochy ☺.
Vzhledem k tomu, že se příměstské tábory vždy s úspěchem vydařily a děti
pokaždé docela mrzelo, že odchází domů... rozhodli jsme se, že pokročíme dál
a letos kromě tradičního příměstského tábora uděláme také tábor pobytový.
Pobytový tábor bude na 6 nocí v krásném prostředí u Českého ráje v Bakově
nad Jizerou. V areálu je přírodní koupání, dráha na koloběžky i brusle, dětské
hřiště. Okolí nabízí nepřeberné množství aktivit a dobrodružství. Cílem
celotáborové hry PIRÁTSKÉ LÉTO bude najít a dobýt ostrov pokladů. Pirátské
posádky si budou muset v řadě her a úkolů vysloužit hodnosti, postavit pirátské
lodě, získat zkušenosti mořeplavce a zdolat pirátskou stezku odvahy ☺. Celý
tábor bude vedený v duchu kamarádství s cílem užít si co nejvíce legrace při
společných zážitcích.
Letní pobytový tábor pro děti od 6 do 12 let v Bakově nad Jizerou se koná pod
záštitou DDM Praha 7 v termínu od 8. 7. - 14. 7. 2012.
Přihlášky je potřeba odevzdat 30. 4. 2012.
Případné dotazy na příměstský i pobytový tábor Vám
zodpovíme na e-mailu: RC.sikulka@seznam.cz nebo
na telefonním čísle: 724 761 828.
Na všechny táborníky se moc těšíme
Katka a Lucka a kamarádi z oddílu Šikulík.

