Rodinné Centrum Šikulka
724 208 096 nebo rc.sikulka@seznam.cz

L.Vápeníková

PŘIJMEME ŘIDIČE NÁKLADNÍCH VOZIDEL - Požadavky:
- ZŠ, ÚS, ÚSO - zkušenosti s řízením nákladních vozidel nad 7,5 tuny
- ŘP skupiny B, C, E - průkaz profesní způsobilosti řidiče - karta řidiče
- dopravně psychologické vyšetření - právní bezúhonnost - průkaz ADR výhodou
- práce ve dvousměnném provozu
Náplň práce:
- řízení nákladních vozidel svozu odpadů
- řízení kontejnerových vozidel svozu odpadů
Nabízíme:
- zodpovědnou práci pro společnost, která je lídrem na trhu v oblasti odpadového
hospodářství
- jistotu stabilní firmy - dlouhodobý pracovní poměr
Nástup možný ihned.
Místo pracoviště: Ždánice u Kostelce nad Černými lesy nebo Kolín
V případě zájmu o více informací kontaktujte pana Miroslava Schürze, tel: 606 708 726,
321 796 097, e-mail: Miroslav.schurz@mariuspedersen.cz

METODA DOBRÉHO STARTU
- speciální metoda rozvíjející všechny oblasti, které jsou nutné pro úspěšný nástup do
školy (zlepšuje sluchové a zrakové vnímání, motoriku, pravo-levou orientaci, rytmiku,
řeč a komunikaci)
- efektivní jako reedukační ("nápravná") metoda u dětí s diagnostikovanou poruchou
učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a syndromu ADD a ADHD
- vhodná u dětí s odkladem školní docházky
- cílovou skupinou jsou děti od 5-12 let
- u dětí s normální psychomotorickou úrovní jejich rozvoj aktivizuje a u dětí s poruchami
vývoje upravuje nepravidelně se rozvíjející funkce
- je rozpracována do 25 částí postavených na lidové písni, která se spolu s pohybovým,
řečovým a grafomotorickým cvičením prolíná celou lekcí.
Pokud Vás MDS zaujala, přihlašte své dítě do kurzu (od listopadu) pod vedením diplomované VŠ lektorky s certifikací. Kurz je možné absolvovat i individuálně.
Simona Čabanová, e-mail: simonacabanová@seznam.cz, tel.: 604 42 28 33.

Jubilea v říjnu:
Borovský Josef
06.10.
Radešínská Drahoslava 06.10.
Košík František
14.10.
Vodičková Alena
26.10.
Jubilantům blahopřejeme!
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KOMINÍK JOSEF DVOŘÁK PŘIŠIMASY – tel. 602 330 705 – čištění a opravy
komínů, roční povinné prohlídky. E-mail: pepik.dvorak@volny.cz
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

ŘÍJEN 2013
• Zastupitelé informují:
Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu firmou NYKOS proběhne
v sobotu dne 12.10.2013.
Nebezpečný odpad: televize, pneumatiky, barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje,
kyseliny, louhy – v původních obalech, ledničky, obaly od barev, mastné hadry.
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek.
NEVOZTE DO SBĚRU!!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad
NUTNÉ: odpad předat osobně posádce, nepředaný odpad nebude odvezen.
Vozy budou přistaveny:
08.25 - 08.55
Skřivany
U sep. nádob
09.05 - 09.35
Horka
U krámu
09.45 - 10.15
Přišimasy
Křižovatka na Limuzy
• Kontejner na BIO odpad: Z důvodu ukončeného svozu BIO odpadu OÚ zajistil
přistavení kontejneru na bioodpad na poslední víkend měsíce října tj. 26. - 27.10. 2013.
Bude přistaven u prodejny potravin již v pátek a odvezen bude v pondělí. Žádáme občany
o disciplinovanost - vhazujte do kontejneru odpad, na který je kontejner určen - jako jsou:
- Uvadlé květiny a odpad ze zeleně - Zbytky pečiva a obilnin - Jádřince, pecky z ovoce,
listy a nať ze zeleniny, zbytky ovoce a zeleniny - Čajový odpad, čajové sáčky - Kávový
odpad včetně filtrů a ubrousků - Travní hmota, plevel, seno, sláma, podestýlka z chovu
drobných zvířat, hnůj, slepičí trus, spadané listí, dřevní štěpka - Slupky z exotického
ovoce (celé ovoce je vhodné rozkrojit) - Popel ze spalování dřeva.
POZOR, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat apod.)
do kontejneru nepatří
• Na základě došlých nabídek provedla dne 9.9.2013 výběrová komise vyhodnocení
akce „Dětské hřiště jako součást víceúčelového sportovního areálu v Přišimasech“.
Ke stanovenému datu odevzdání nabídek předložili nabídky firmy:
Dřevoartikl spol. s r.o., IČO 26306921, nabídková cena 472 273 Kč bez DPH,
571 450 Kč včetně DPH.

A Sport Produkt spol. s r.o., IČO 45315868, nabídková cena 500 928 Kč bez DPH,
606 123 Kč včetně DPH.
TOMS-Tomáš Sobotka, OSVČ, IČO 16239351, nabídková cena 447 830 Kč bez DPH,
541 874 včetně DPH.
Předložené nabídky byly vyhodnoceny podle nejvýhodnější nabídky a práce
provede p. Tomáš Sobotka.

Rumáci - R. Kotyza, L.
Vobořil, A. Ruman. Na třetím
místě Domácí - V. Němeček,
J. Kozler, T. Jelen. A na
čtvrtém místě Košťata - L.
Vobořil, M. Liebelt ml., M.
Teichner. Tímto děkují všem,
kteří se tohoto memoriálu
zúčastnili jako hráči či
fanoušci.
Lada Liebeltová

• OČKOVÁNÍ PSŮ provede MVDr. Chrpa v neděli 13.10.2013 v době od 13:00 do 14:00
hodin u prodejny potravin.
• Zprávičky ze školky. Začátek školního roku byl pro děti ze školičky bohatý na
sportovní a kulturní události.
Ve středu 4. 9. 2013 mateřskou školu navštívili divadelníci s loutkovou pohádkou: Jak
Mášenka zachránila zvířátka.
Od 10. 9. 2013 navštěvují kroužek AJ od 12.30 do 13.30 hodin v nové školce.
Ve středu 11. 9. 2013 nám předvedla svoje umění akrobatka Agnes.
Od čtvrtka 12. 9. 2013 začalo opět
probíhat cvičení v sokolovně.
18. 9. 2013 byla zahájena přípravka pro
předškoláky, která bude každou středu
od 12.30 do 14.30 hodin. Paní učitelky
budou u dětí rozvíjet dovednosti spojené
s DOBRÝM STARTEM DO ŠKOLY.
Krásné sportovní dopoledne zažily děti ve
čtvrtek 19. 9. 2013 s trenérem fotbalistů
Martinem.
2. 10. 2013 jsme pro děti připravili výlet
spojený s hrou a hledáním pokladu.
Děti se vydaly podle sluníčkové trasy na
Klepec, kde našly zakopaný poklad.
• Fotbalisté – pořádají v sobotu 19. 10. dopoledne sběr železného šrotu
• Klub žen Přišimasy –pořádá v sobotu dne 12. 10. 2013 od 13 hodin kurz výroby
belgických pralinek. Kurzovné je 100,- Kč + materiál na výrobu pralinek za Kč 150,-/1 kg.
Místo akce: klubovna OÚ Přišimasy 1. patro. Přihlášení: do 9. 10. 2013 - telefonicky:
777 216 607 nebo e-mail: Jitka.Frank@seznam.cz.
V sobotu 20. 10. 2013 od 14 hodin na fotbalovém hřišti bude zahájena tradiční
DRAKIÁDA.
Každé pondělí od 19,00 do 20,00 hod. v zasedací místnosti OÚ cvičíme! Zvu Vás
na pravidelné cvičení zaměřené na protažení a posílení svalů ve stylu pilates,
40,- Kč/ 1 lekce. Vezměte s sebou podložku, pití a dobrou náladu.
Těší se na Vás Simona Čabanová, tel. 604 42 28 33.
• Nohejbalisté - Na památku spoluhráče a hlavně bezvadného kamaráda uspořádal
spolek nohejbalistů 21.9. 2013 na místním nohejbalovém hřišti turnaj dvojek
"MEMORIÁL JIŘÍHO RUMANA". Na prvním místě se umístili Dřeváci - J. Brnoliak, M.
Daněk, M. Mysliveček, kteří si odnesli i putovní pohár. Na druhém místě skončili

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.

DĚTSKÁ BURZA podzim – zima
KDY: SOBOTA 12.10.2013 9:30 -12:00 HODIN
KDE: PŘIŠIMASY – ZASEDACÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU
více informací obdržíte na tel. 603 115 528, 739 016 429,
nebo e-mail: hanahejlova@seznam.cz, janamaslukova@seznam.cz.
• Cyklisté: V sobotu 12. 10. 2013 se koná vzpomínkový cyklistický výlet Jana Mourka,
odjezd v 10 hodin od pohostinství směrem k Mukařovu. Trasa je nenáročná, vhodná
i pro rodiny s dětmi. Po návratu obdrží účastníci gulášek. Startovné je dobrovolné
a výtěžek bude předán nadačnímu fondu dětské onkologie „Krtek“.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Starosta obce Přišimasy podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon),
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 25. října 2013 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a
v sobotu 26. října 2013 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost Přišimasy č.p. 80, 282 01 Český Brod
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Přišimasech a jejích
částech Horka a Skřivany.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle § 55 zákona).
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané
nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Pavel Frank, starosta obce Přišimasy
V Přišimasech dne 4.10. 2013

