Rodinné Centrum Šikulka ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE S PROGRAMEM na OÚ
Přišimasy
V Klubu dětí ŠIKULKA se schází děti ve věku od 2 do 6 let. Každé úterý, středu
a čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod. Pro většinu z nich je to první krok do dětského kolektivu bez maminky. Taková první průprava před nástupem do školky a my jsme rádi,
že právě u nás to děti velmi dobře zvládají. Na každý den je připravený program,
který rozvíjí všestranné dětské dovednosti a znalosti. Formou hry seznamujeme děti
s přírodou, s věcmi kolem nás, malujeme a tvoříme z různých materiálů. Pravidelně
s dětmi cvičíme. Pomocí jednoduchých her seznamujeme děti s používáním
sportovních pomůcek: míči, obručemi, švihadly, hopsadly… Tancujeme a učíme se
rytmická říkadla, písničky, hrajeme maňáskové divadlo, s velkou oblibou si děti
pomocí jednoduchých kostýmů samy pohádky hrají.
Děti si rychleji zvyknou na kolektiv i činnosti a připravený program. Bližší informace na telefonním čísle: 724 208 096 nebo rc.sikulka@seznam.cz
L.Vápeníková
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Pro ženy!! Dne 1.12. 2012 byla zahájena realizace projektu s názvem VOL Gender
č. CZ.1.04/3.4.04/88.00363 financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Ukončení je
plánováno 30. 11. 2014.
Příjemcem projektu je: VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
Partnery projektu jsou: DP WORK s.r.o, STAMP, Občanské sdružení LECCOS, Obec Přišimasy
Cílovou skupinou jsou zejména ženy vracející se po MD/RD, ženy ohrožené nezaměstnaností, ženy v předdůchodovém věku aj. s místem pobytu ve SČK.
Kurzy jsou zaměřeny na témata podporující zapojení na trh práce a podporu podnikání
(jak začít podnikat, finanční gramotnost, marketing, posílení sebevědomí, komunikace
s klientem, time management, individuální koučink atd.). Lektory zajistí partner projektu STAMP (Středočeská asociace manažerek a podnikatelek).
Dále je zařazeno třídenní setkání s experty na trh práce, které bude zaměřeno mimo
jiné na bilanční diagnostiku. Tato část bude zajištěna partnerem projektu DP WORK.
Během účasti na seminářích bude rodičům pečujícím o děti nabídnuto bezplatné
hlídání dětí.
V průběhu projektu budou realizovány 4 workshopy na sdílení zkušeností s úspěšnými
podnikateli/kami z různých podnikatelských oborů.
V rámci projektu bude řešena i problematika anti-diskriminace a rovného zacházení.
Výstupem projektu pak bude brožura, která bude nejen cílovou skupinu informovat
o problematice rovných příležitostí, diskriminaci a gender.
Jarní kurzy máme úspěšně za sebou a podzimní začínají 10.9. 2013 v 16.00. Budeme
se scházet v zasedací místnosti na Obecním úřadě.
Zájemkyně, kontaktujte paní Řádkovou. Každé pondělí od 16.00-19.00 je k zastižení na
Obecním úřadě nebo zavolejte na tel. číslo 608 263 092.
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

• Zastupitelé informují: Dne 8. 7. 2013 proběhl zápis do KN na základě uzavřené
smlouvy mezi Obci Přišimasy a Trames s.r.o., Michal Holý, která řeší prodej pozemků
parc. č. 425/60, 425/72, 425/73v k.ú. Přišimasy. (4,5m pás směrem k Hradešínu). Tato
skutečnost přibližuje možnost výstavby chodníku na lokality pod Hradešínem.
• Žádáme majitele psů, aby si bezpečně zajistili psy na svém pozemku dle vyhlášky
č. 1/2006, čl. IV. V minulých dnech došlo k opakovanému napadení spoluobčanů
volně pobíhajícími psy. (v neděli 1. 9. 2013 černým vlčákem a v pondělí 2. 9. 2013
kolem 16h psem bojového plemene). V případě zjištění, že dochází k porušení této
vyhlášky, bude majitel psa předvolán k přestupkovému řízení.
• Omezení možnosti odběru vody z vodojemu v letních měsících – letos poprvé za
dobu užívání vodojemu bylo nutné omezit odběr vody. Situace se stala kritickou
a hrozilo, že pokud nedojde ke snížení odběru, bude obec bez vody. Po vyhlášení
zákazu zalévání a plnění nádrží a bazénů, se situace stabilizovala a omezení bylo
odvoláno.
• Během letního období probíhaly opravy povrchů místních komunikací
• Na nohejbalovém hřišti byly instalovány p. V. Smolíkem nové dřevěné schůdky.
Děkujeme
• Nepořádek na hřišti: V poslední době dochází na fotbalovém a nohejbalovém
hřišti k ničení majetku, sportovního vybavení, krádežím věcí v majetku fotbalového
a nohejbalového klubu. Byla například zničena ochranná síť za fotbalovou brankou
v ceně cca 7 000 Kč, dále byly odcizeny venkovní stoly a pozinkované plechy. Jde
asi o zvláštní formu trávení volného času některých dětí a mládeže. Toto chování
svědčí o naprosté neúctě k cizímu majetku a práci. Upozorňujeme tyto děti a mládež
a zejména jejich rodiče, že jak obecní úřad, tak zástupci klubů jsou připraveni zjištěné
škody nahlásit na Policii ČR a vymáhat náhradu za zničené a odcizené věci.
Krajním řešením by pak bylo uzavření hřiště na dobu mimo pořádané sportovní
a společenské akce.

Zprávičky ze školky

Klub žen Přišimasy – Scházíme se každé pondělí v klubovně od 17,30 hodin.

MŠ zahájila nový školní rok 2. září 2013 v tomto obsazení:
ředitelka: Marta vykouřilová
učitelky: Zdena Lundáková, od 1. 9. 2013 Silvie Leszczynská
školnice: Petra Výborná
kuchařka: Marta Šulcová
vedoucí školní jídelny: Ilona Smolíková
topič: V. Jelen

Během léta jsme zorganizovaly výlet na výstavu květin do Čimelic, která nás úplně
okouzlila. Krásně a nápaditě aranžované květiny a doplňky byly doslova pastvou pro
oči. Výstava se pořádá každé dva roky a je i prodejní, takže na další cestu, která nás
vedla do Písku, jsme jely již s nákladem okrasných rostlin. Pohoda v Písku byla
zpestřena výbornou cukrárnou, prošly jsme si staré město, kamenný most a vyrazily na další cestu – zámek Orlík. Prohlídku zámku jsme vynechaly, kochaly jsme se
pouze okolím. Je překrásné,
doporučujeme i akvárium Orlík,
kde jsou vystaveny naše sladkovodní ryby. Cesta byla prima,
byly jsme spokojené i s naším
tradičním dopravcem firmou
DOBROBUS z Dobročovic.
Na podzim plánujeme kurz
výroby belgických pralinek,
Drakiádu a adventní tvoření.
O termínech akcí budete
v předstihu informováni.
Jitka Franková

Do školy odešlo 13 dětí a 1 dítě se odstěhovalo, nově bylo přijato k 1.9.2013 14 nových
dětí. Kapacita MŠ je naplněna do konečné výše 35 dětí.
Během prázdnin se podařilo zajistit za velké finanční podpory Zastupitelstva obce
Přišimasy tyto plánované opravy a rekonstrukce: zednické opravy oprýskaných
stěn, výmalba celé budovy - všech prostor školky, nátěry radiátorů, oprava elektroinstalace - nová rozvodová skříň, výměna svítidel ve třídě, jídelně a kuchyni, koberec
do třídy, nové dveře - počet 4, stínidla do oken ve třídě.
Vybavení třídy pro předškolní děti: nově zakoupené odborné publikace a didaktické
pomůcky pro plánovanou přípravu na školu, dále byl pořízen dřevěný domek se
skluzavkou, který pro děti vyrobil pan Václav Smolík. Tento domek byl zčásti financován ze sponzorských darů od rodičů a z části provozního rozpočtu školky.
O okolí MŠ, záhony, trávník a dřeviny na zahradě o prázdninách pečovali pan
V. Jelen a J. Smolík.
Marta Vykouřilová řed. MŠ

Unikátem letošního léta se stala návštěva celého čapího hejna ve dnech 6., 7., 8. srpna.
Čápi si našli odpočívadla na střechách rodinných domů a stromů. Např. dům rodiny
Pešoutových, Vosátkových, pí Horáčkové, na smrku rodiny Monů, ulice Limuzská.
Od 23. 9. opět cvičíme! Zvu Vás na pravidelné cvičení zaměřené na protažení
a posílení svalů ve stylu pilates každé pondělí 19,00 - 20,00 hod. v zasedací
místnosti OÚ, 40,- Kč/1 lekce. Vezměte s sebou podložku, pití a dobrou náladu.
Těší se na Vás Simona Čabanová, tel. 604 42 28 33.

Fotbalisté – uspořádali na ukončení prázdnin týdenní soustředění pro děti
v Krkonoších. Děti se zúčastnily také turnaje v Kostelci, kde do poslední chvíle bojovaly
o nejlepší výsledek. Skončily na krásném třetím místě. Obě dětská mužstva v prvním
kole vyhrála poměrem 9:2. Radost nám přes prázdniny pokazili vandalové – viz text
výše. Bohužel se většinou jedná o místní omladinu, která zatím v obci nic nevybudovala
a neumí si najít jinou zábavu. Věříme, že naše práce s dětmi, přinese ovoce a stávající
malí fotbalisté získají vztah ke sportovišti, kde vyrůstali.
M.Teichner
Akce v okolí: Svatováclavské slavnosti v obci Limuzy, které proběhnou v sobotu 28. září 2013 od 14 hodin u kapličky sv. Václava.
Jubilea v září:
Pášová Marie
14.09.
75 let
Jubilantům blahopřejeme!
Pohybový kroužek pod záštitou OÚ vede již 2. rokem pí Plačková. Cena jedné
hodiny činí 30,-Kč. Veškeré další informace poskytne osobně pí Plačková na
775 641 610 nebo pište: kocinovailona@seznam.cz.

