JAK NA TO?
Stačí si dole na http://www.posemberi.cz/nase-aktivity/venkovska-trznice-iii-2011-2012/
stáhnout
velice
jednoduchý formulář, podepsat jej a doručit do kanceláře
místní akční skupiny Region Pošembeří (nám. A. z Pardubic
56,
Český
Brod).
Stačí
také
vyplněný
a podepsaný formulář naskenovat a poslat Petře Ištvánikové na
istvanikova@posemberi.cz. Ta také ochotně zodpoví případné dotazy na tel. 724 033 722.
Inzerce je financována prostřednictvím tzv. projektu spolupráce s názvem „Venkovská tržnice
III“, do kterého je kromě MAS Region Pošembeří zapojeno dalších šest místních akčních
skupin. Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova. Cílem je propojit
poptávku obyvatel regionu s nabídkou podnikatelů, živnostníků a neziskových organizací.
Výsledkem bude živá databáze praktických informací k okamžitému použití v několika formách – katalog, internet, vývěsky.

Podrobnosti na: www.posemberi.cz – Naše aktivity – Venkovská tržnice III. 2011 - 2012
REGION POŠEMBEŘÍ CHYSTÁ SEDMOU VÝZVU Region Pošembeří – Již 3. září
2012 vyhlásí místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří sedmou výzvu z dotačního programu LEADER. Po jarní „podnikatelské“ výzvě se znovu dostane na potřeby obcí či občanských sdružení.
Vyhlášení výzvy:
3. září 2012
Školení žadatelů:
10. září 2012
Příjem žádostí:
24. září od 12 do 17 hodin
25. září od 8 do 17 hodin
26. září od 8 do 17 hodin
Na jaké potřeby bude možné žádat?
Občanské vybavení a služby (Fiche č. 2 NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život)
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (Fiche č. 3 NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků)
Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky (Fiche č. 8
CESTY A MÍSTA – propojení regionu)
Potenciální žadatelé mohou již teď vkládat své projektové záměry do zásobníku projektů na www.posemberi.cz/leader. Doporučujeme na stejné adrese pod odkazem VII.
výzva PODZIM 2012 pročíst PRAVIDLA, PROCES HODNOCENÍ a NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY.
Pro tuto podzimní výzvu je připraveno k rozdělení celkem cca 4.860.000 korun. Strategický
plán LEADER je program podporující rozvoj v regionech Evropské unie prostřednictvím
místních akčních skupin. Filozofií programu je podpora „zdola“, neboť členy jednotlivých
místních akčních skupin jsou zástupci obcí, neziskových organizací či podnikatelů přímo
z příslušeného regionu a znají jeho potřeby a strategii rozvoje.

Jubilea v září
Pavlínek Bohuslav
16.09.
Stamenovská Marie
29.09.
Jubilantům blahopřejeme!

81 let
84 let

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

ZÁŘÍ 2012
Čas prázdnin je za námi, užili jsme si krásné léto, na které můžeme dlouho vzpomínat. Děti
se vrací do školních lavic a nastává čas povinností.
Podzim bude ve znamení krajských voleb, ze všech stran na nás budou útočit billboardy
s usměvavými tvářemi našich politiků se sliby, jak za jejich vlády bude lépe. Jak to v naší
zemi vypadá ve skutečnosti, ví každý z nás. Komunální volební období je právě v polovině
a bylo by dobré se ohlédnout za uplynulými 2 roky, co se podařilo splnit a jaké úkoly před
současným zastupitelstvem ještě jsou.
Mezi dokončené úkoly patří mj.: Úprava veřejné zeleně, rekonstrukce a rozšíření veřejného
osvětlení, rozšíření stání pro kontejnery, rozšíření mateřské školy, rekonstrukce 1. patra OÚ,
úprava ve vodojemu – odstranění uranu z pitné vody. Bohužel se zatím nepodařilo zajistit
prostředky na vybudování nové kanalizace a trvá smutná situace, že splašky nadále tečou
ve struhách např. u hřiště, kde si hrají malé děti.
V naší obci neustále přibývají noví obyvatelé, někteří vůbec nevědí, jak se v Přišimasech žilo
třeba před 10 lety. Vždycky se najde mnoho věcí ke kritizování, ale dokážeme si uvědomit i
kladné počiny? Kritika je to nejjednodušší, ale udělat něco pro ostatní, umí jen někteří.
Postavte se každý sám před otázku – chci udělat něco pro svou obec, chci se čtyři roky
věnovat práci pro ostatní? Pokud ano, je nejvyšší čas se začít připravovat na další volby
v Přišimasech.
Pavel Frank - starosta
Zastupitelé informují:
• Betonárka:
Krajský úřad Středočeského kraje oznamuje, že obdržel žádost od žadatele disLOG a.s
o ukončení zjišťovacího řízení záměru „Mobilní betonárna Stetter M2 Hradešín“, znamená
to, že tento záměr nebude uskutečněn.
• Veřejná schůze:
V pátek 14.září od 18:00 hodin se v prostorách OÚ uskuteční veřejná schůze, těšíme se na
hojnou účast. Přivítáme Vaše podněty ke zlepšení života v naší obci.

• Rybník na návsi:
Připravuje se projekt na úpravu a vyčištění rybníka, projektová dokumentace na rekonstrukci stávajících mostků na návsi je již dokončena.
• Zasedání zastupitelstva:
17.9. od 18:30 se koná veřejné zasedání zastupitelstva.
• Posezení pro cyklisty u Klepce:
U Klepce vzniklo nové posezení pro cyklisty, investorem této stavby je Pošembeří o.s., jsou
potřeba ještě drobné úpravy, aby nově vzniklá zastávka působila účelně a zároveň útulně.
Současně s touto akcí obec vybudovala nové parkoviště pro stání vozidel návštěvníků Klepce
Projekty na chodníky v obci: jsou dokončeny první návrhy chodníků, které budou k nahlédnutí občanům pro případné návrhy či podněty ke zlepšení.

Z našich spolků:
Přes léto nelenili naši nohejbalisté a několikrát se zúčastnili nohejbalových turnajů, kde se
jim dařilo. V měsíci září je pak čekají tři mistrovská utkání do konce sezóny. Přejeme co
nejlepší umístění v tabulce. Také nelenily rychlé ruce „šikovných“ pobertů, kteří o víkendu
ze soboty 25.8. na neděli 26.8. ukradli místnímu spolku rybářů nářadí z vagonu u rybníka. Zřejmě toto odcizené nářadí poputuje do sběrny, protože byl odcizen i železný sud na
odpadky. Ty byly ponechány vysypané na místě, kde sud stál.
Fotbalisté - Do nové fotbalové sezóny 2012/2013 vstupuje fotbalový klub SK Podlipan
Přišimasy s třemi soutěžními družstvy. V rámci OFS Praha východ budou v této sezóně hrát
družstva minikopané (nejmenší děti), starší přípravky a dospělých. Družstvo minikopané
hraje své domácí zápasy v neděli od 10.15. Starší přípravka hraje své domácí zápasy
Opravené fotbalové kabiny

DĚTSKÁ BURZA PODZIM a ZIMA
KDY: SOBOTA 22. ZÁŘÍ 2012 10:00 -13:00 HODIN
KDE: PŘIŠIMASY – ZASEDACÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU
PŘÍJEM DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A OBUVI BUDE V PÁTEK
OD 15 - 18 hod. v PŘIŠIMASECH.
VÝDEJ NEPRODANÝCH VĚCÍ BUDE V NEDĚLI od 9 -11. hod.
Nevyzvednuté věci budou dány na charitu.
PŘIJÍMÁME POUZE PODZIMNÍ A ZIMNÍ OBLEČENÍ,
OBUV, DĚTSKÉ LYŽE, SÁNĚ, PŘILBY ...
VĚCI MUSÍ BÝT ČISTÉ, NEROZTRHANÉ A ŘÁDNĚ OZNAČENÉ CENOU,
VELIKOSTÍ (popř. věkem) A VAŠÍM POŘADOVÝM ČÍSLEM,
které obdržíte spolu s informacemi
na tel. čísle 603 115 528, 603 115 528, 739 016 429, 739 016 429
nebo e-mail: hanahejlova@seznam.cz, janamaslukova@seznam.cz.
Prosíme maminky, které budou mít zájem o prodej svých věcí,
aby nás kontaktovaly nejpozději do 17.9. 2012
Manipulační poplatek prodávajícího je 1,- KČ
ZA KAŽDOU PŘIJATOU VĚC K PRODEJI. VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN
MŠ V PŘIŠIMASECH NA VÝTVARNÉ POTŘEBY.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Inzerce:
Hledáme vhodného kandidáta na pozici lisař, pomocné práce ve skladu

Zaměstnavatel:
GO-MEKR Recycling s.r.o.,Havířská stezka 137, 284 01 Kutná Hora.
Typ práce: na plný úvazek, popř. brigáda, jednosměnný provoz
pracoviště: průmyslový areál DisLOG (Hradešín)
požadované vzdělání: základní, nástup: možný ihned
poznámka: řidičský průkaz skupiny B, popř. na vysokozdvih výhodou,
možné i pro osobu se sníženou pracovní schopností
provedeme zaučení a zaškolení.
Kontaktní osoba: Pavel Krkoš, tel.: 602 601 643

HRADEŠÍNSKÁ SMEČ – nohejbalový turnaj na Hradešíně 15.9. 2012 od 9 hod,
tel. 607 677 676, občerstvení zajištěno!
v sobotu jako předzápas před družstvem dospělých. Dospělí hrají domácí zápasy v sobotu,
v hodinu danou rozpisem OFS Praha východ. Bližší informace najdete na internetu na
www.podlipanprisimasy.estranky.cz. Přes letní soutěžní přestávku byla po mnoha letech
opravena budova fotbalových kabin. Po opravách a kompletním vymalování budovy se
opět zlepšilo prostředí na fotbalovém hřišti. Přijďte povzbudit naše fotbalisty!
Klub žen - scházíme se každé pondělí od 17,30 hod v klubovně na OÚ v 1. patře.
Knihovna je otevřena také každé pondělí od 16 hodin.
Od 17.9. opět cvičíme! Zvu Vás na pravidelné cvičení zaměřené na protažení
a posílení svalů ve stylu pilates, a to: pondělí a středa 19,00 - 20,00 h zasedací místnost OÚ 40,- Kč/ 1 lekce S. Čabanová, tel. 604 42 28 33

Region Pošembeří – Možnost ZDARMA inzerovat v elektronickém katalogu podnikatelů a neziskových organizací regionu stále trvá!
Díky projektu financovanému z Programu rozvoje venkova mohou podnikatelé, drobní
živnostníci a dokonce neziskové organizace inzerovat své služby a produkty zdarma.
Databáze všech inzerátů bude dostupná online na internetu na www.venkovskatrznice.eu
doplněná o praktické vyhledávání s možností aktualizovat zadané údaje. Pro uživatele, kteří
nemají přístup na internet, bude po regionu rozmístěno v obcích celkem 36 vývěsek.
„Je to jednoduchá příležitost, jak zdarma informovat o tom, co děláme. Určitě lidem
pomůže zorientovat se například mezi spolky v obcích, nemluvě o řemeslnících, drobných
výrobcích či pěstitelích,“ uvedla Blanka Svobodová, která provozuje košíkářský atelier
laVeterina v Českém Brodě

Z MŠ:
MŠ Sluníčko zahájila provoz
Vážení a milí,
ráda bych Vás informovala o dění školičky. Ve spolupráci s Obecním
úřadem a především díky místostarostce paní Šárce Rumanové bylo zařazeno
odloučené pracoviště – nově zrekonstruovaná MŠ s číslem popisným 54 do
rejstříku škol a školských zařízení.
Nic nebránilo tomu uskutečnit 27. 8. 2012 dodatečný zápis. Rodiče podali 15 přihlášek. Z kapacitních důvodů bylo možné vyřídit 10 žádostí kladně.
Pro školní rok 2012 –2013 je zapsáno 35 dětí. 3. 9. 2012 je budou ve školce vítat
nové pedagogické a provozní pracovnice:
ředitelka Marta Vykouřilová, třídní učitelky pro 1. třídu (mladší děti) Milena
Holíková, pro 2. třídu (předškolní děti) Alena Racková.
Vedoucí školní jídelny Alena Racková, kuchařka Marta Šulcová a školnice Petra
Výborná.

PIRÁTSKÉ LÉTO
Prázdniny jsou za námi a tak nám nezbývá než jen vzpomínat na úžasné chvíle
strávené na pirátském táboře v Bakově nad Jizerou. Děti získávaly pirátské hodnosti, skládaly zkoušky dovednosti a odvahy při noční bojové plavbě a nakonec
dopluly na ostrov pokladů a našly vytoužený pirátský poklad. Také příměstské
tábory na „divokém západě“, se velmi vydařily. Honily jsme bandity a desperády
po okolních lesích, stavěly indiánské vesnice a nechybělo ani rýžování zlata. Nikdo
z nás nevěřil, kolik zlata se v místních vodách může najít. Tábory jsme si všichni
náramně užili, už teď se těšíme na příští. Tím, ale naše dobrodružství nekončí,
během roku se scházíme pravidelně v pátek odpoledne od 16:00 do 18:00 a dokud
je hezky, chodíme na výpravy a bojovky v okolí, v zimním období se scházíme
v klubovně na OÚ Přišimasy. Turistický oddíl Šikulík je pro všechny holčičky
a kluky od 4 let, kteří se nebojí legrace, dobrodružství a mají chuť poznat spousta
skvělých kamarádů.
První výprava nás čeká v pátek 21.9. 2012.
Přesné informace pošleme emailem.
Katka a Lucka
Zábavné dopoledne RC Šikulka – začínáme opět 5.9.
Program je připraven pro děti od 2 do 6 let každé pondělí až čtvrtek od 8:00 do
12:00 hodin. Pravidelně malujeme, tvoříme z různých materiálů, seznamujeme se
s přírodou a věcmi kolem nás, cvičíme, tancujeme, zpíváme, hrajeme si
divadélko...
Přijďte mezi nás, těšíme se na všechny nové kamarády. Zápis probíhá prvních 14
dní v září.
Bližší informace na tel.: 724 761 828; RC.sikulka@seznam.cz

Mateřská škola prošla během prázdnin celou řadou úprav, rekonstrukcí a nového
uspořádání provozu. Ráda bych poděkovala místním sportovcům – fotbalistům,
kteří pomohli při stěhování těžkého nábytku.
Zastupitelstvu úřadu, které zajistilo vyřešení havarijního stavu umývárny
a zajištění vybavení nové školky zakoupením:
stolků, židliček, úložných skříní na lůžkoviny a vybavení nábytku do šatny,
nádobím pro nové děti - talíře, hrnečky, skleničky, příbory.
Obě budovy jsou připravené pro zahájení provozu.
Těšíme se na společné aktivity a události, které ve školce prožijeme.
Marta Vykouřilová a kolektiv MŠ

