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Zastupitelé informují:
• MŠ – Proběhl konkurz na ředitelku MŠ, kam se přihlásily 3 uchazečky – stávající pí
ředitelka Prejzová, pí Vykouřilová a pí Zajíčková. Zastupitelé po osobních pohovorech
s uchazečkami jednohlasně po důkladném zvážení vybrali jako novou ředitelku MŠ paní
Vykouřilovou. Tímto si dovolujeme jí dodatečně ke jmenování pogratulovat a popřát co
nejvíce pracovních úspěchů a dobrý kolektiv.
Jaké důvody nás vedly k tomuto rozhodnutí?
Paní Vykouřilová nás přesvědčila především po stránce profesionální. Oslovila nás její koncepce školky, která byla opřená o skutečnou dlouholetou praxi v pozici ředitelky MŠ. Potěšila
nás i svými názory, které zastává a za kterými si stojí. Paní Vykouřilová má jasnou představu,
jak má školka vypadat, a to bylo pro nás určující.
Co si slibujeme od nové ředitelky v provozu mateřské školy?
Na novou paní ředitelku budou kladeny velké nároky po stránce organizační, protože ji čeká
zahájení provozu nové budovy mateřské školy. Zcela jistě to nebude lehké období. Proto jsme
považovali za velice důležité vybrat takovou uchazečku, která se již nebude muset složitě školit
a získávat orientaci v dané problematice v době, kdy má rozjet novou budovu mateřské školy. Od
paní ředitelky očekáváme samostatnost a pečlivost v řízení obou budov.
25. 6. 2012 od 18 hod. proběhne schůzka nové pí ředitelky s rodiči v zasedací místnosti OÚ.
• Jistě jste si při vycházkách na Klepec všimli nové zpevněné plochy, ohraničené dřevěnými kládami. Tato plocha má sloužit jako odstavné místo pro automobily návštěvníků
Klepce. Touto úpravou chce OÚ zajistit lepší průjezdnost místní komunikace směrem ke
Klepci pro vlastníky nemovitostí podél komunikace. Stávající dopravní značka zákaz vjezdu
vozidel nad 3,5t bude nahrazena značkou zákaz vjezdu motorových vozidel. Pro vlastníky
nemovitostí podél komunikace a jejich návštěvy bude automaticky platit povolení OÚ
k vjezdu. V průběhu srpna by na tomto místě mělo být instalováno ještě odpočinkové místo

pro cyklisty se stojanem na kola a mapou okolí. Instalace tohoto odpočinkového místa je
součástí budování tzv. Středočeské ovocné stezky, která je projektem Regionu Pošembeří.
V. Šmejkal
• Psi – upozorňujeme občany, že platí obecní vyhláška o zákazu volného pobíhání psů v obci
– množí se případy, kdy psi volně pobíhají po vsi a ohrožují okolí – například beaglice a staford
ze Skřivan. Psi v obci musí chodit na vodítku. Majitelé volně pobíhajících psů budou předvoláni k přestupkovému řízení v Českém Brodě.
• Z NAŠICH SPOLKŮ
Staročeské máje – Jak jste si jistě všimli, proběhly v naší obci staročeské máje.
Tato slavnost má dlouholetou tradici
v již minulém století. Letos v novodobé
historii máme za sebou již čtvrté
pokračování. Počasí se vydařilo, masek
bylo opět o něco více, děvčat přibližně
stejně jako předloni (48). Staročeské

máje se u nás pořádají pod hlavičkou
fotbalistů, za přispění obecního úřadu.
Proto jsme rádi, že se k nám přidali
i spoluobčané, kteří jsou členy ostatních
spolků, ale i ti, kteří nejsou členy žádného sdružení. Bez nezištného nadšení
všech zúčastněných, nemůže vzniknout
žádná zdařilá akce. Rád bych i poděkoval
folklornímu souboru Kuřátka z Chrudimi.
Stávají se stálými hosty a byli opět úžasní. Milé překvapení nás čekalo na večerní zábavě,
kdy dorazilo122 lidí. Organizátoři si mohou oddychnout - ufffff a zase za dva roky. Už teď
se těšíme!
M. Teichner

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
- Obec Přišimasy, Klub žen a místní sdružení fotbalistů SK PODLIPAN PŘIŠIMASY vás zve 23. 6.
2012 na zábavné odpoledne s fotbalovou rozlučkou s uplynulou sezonou na fotbalové hřiště. Zveme
všechny sousedy, aby se přišli pobavit. Zhruba od 14 hodin proběhne zápas rodičů s malými fotbalisty.
Později si kopnou velcí, kdy dojde k souboji generací. Na vedlejší půlce hřiště si budou moci děti zahrát
hry, nebo se jen tak proběhnout podle chuti. Občerstvení bude zajištěno. Koláčky, buřtíky, klobásky,
párečky, limonáda a samozřejmě pivečko.
Přijďte se pobavit, jste vítáni.

RYBÁŘSKÝ VÝLET PRO DĚTI - Výlet se koná v sobotu 16. 6. 2012
Odjezd v 7:00 hodin od obchodu v Přišimasech. Téma výletu: návštěva ZOO v Liberci, návštěva IQ centra
v Liberci. Předpokládaný návrat okolo 18. hodiny též k obchodu v Přišimasech.
Pitný režim je zajištěný, svačinu na celý den s sebou. Pro jistotu přibalte pláštěnku. Dále prosím připravte
dětem s sebou tužku a nějaký bloček. Doporučujeme kapesné do sta korun. Info: teichner@seznam.cz.
Máme ještě sedm posledních volných míst. Máte-li zájem tak se přihlaste. Určeno pro děti od 6 let.
FOTBALISTÉ: Neuvěřitelná věc. Naše starší přípravka v posledním domácím zápase této sezony
porazila v mistrovském utkání tým Kamenice v poměru 6:1. Je to úplně první výhra v mistrovské
soutěži. Blahopřejeme, je vidět, že se nám poctivá práce při tréninku vyplatila.
M. Teichner

KLUB ŽEN PŘIŠIMASY
- členky klubu se podílely na sbírce Květinový den – díky vaší podpoře bylo vybráno v Přišimasech
2984,- Kč. Děkujeme! Vyrážíme také na výlety do okolí – přijměte od nás typ – byly jsme v Průhonicích
a na zámku je krásná výstava Emmy Srncové. Vřele doporučujeme!

CENTRUM VOLNÉHO ČASU - Dětský den v Šikulce
Oslava dětského dne proběhla v Šikulce hned dvakrát, to aby si to užili opravdu všichni. Děti se za
smály u loutkové pohádky O zakleté princezně, zařádily na skákacím hradu, zasoutěžily a nechybělo ani hledání tajemného pokladu.
Poslední měsíc před prázdninami v červnu se podíváme do Afriky, potopíme do hlubin oceánu prozkoumat mořský svět, zarybaříme si v našich řekách i rybnících a pak hurá za táborovým dobrodružstvím na prázdniny!

HRÁTKY S BATOLÁTKY
Květen byl ve znamení tvoření. Maminky a děti válely, koulely a lepily z hlíny a vytvořily nádherná
dílka. Moc jsme se u toho všichni pobavily. Jsme rádi, že mezi nás přišla spousta nových kamarádů.

PŘEŽÍT NOC V DIVOČINĚ.
Jak si poradit, když zabloudím v lese, dokážu si udělat bezpečný přístřešek a přežít noc v divočině?
To bylo téma, kterému jsme se s oddílem Šikulík celý měsíc věnovaly. Učily se orientaci v terénu,
postavily nádherné přístřešky v lese, seznámily se s uměním škrtnout jednou sirkou a zkoušely si
vybudovat jednoduchá ohniště, která jsme samozřejmě nechaly pro okrasu.
Katka a Lucka

Hledám podnájem v lokalitě Přišimasy, Skřivany. Jsem sám s dcerou, proto by
nám vyhovoval menší byt nejlépe 2 x kk. Tel.: 721 120 810
JUBILEA V ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU:
Rudolfová Věra
14.07. 91 let
Kučera Miroslav
22.07. 85 let
Šindelářová Věra
07.08. 89 let
Šišková Jaroslava
08.08. 60 let
Hrdličková Hana
13.08. 60 let
Dvořáková Marie
18.08. 70 let
Havlín Zdeněk
20.08. 65 let
Všem jubilantům blahopřejeme!

