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Jubilantům blahopřejeme!

Nabídka na HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Zdravotní sestra nabízí občasné hlídání Vašich dětí,
ráda pomůže i mladým maminkám s péčí o ty nejmenší.
Praxi má na dětském obvodě i v rodinách. Vzájemná dohoda.
Mirka Nováková, Přišimasy, tel.: 604 343 196.
ÚNOR 2014
KOMPLETNÍ VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE A MZDOVÉ AGENDY VČETNĚ
ZPRACOVÁNÍ DPH, PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
A K SILNIČNÍ DANI, PŘEHLEDŮ PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČI SPRÁVU
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A KOMUNIKACE S PŘÍSLUŠNÝMI ÚŘADY.

• Zastupitelé informují
• AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Bc. Ludmila Nigrin Olmrová
kontakt: nigrinolmrova@seznam.cz
mobil: 737 449 196

– práce pokračují dle
možností
klimatických
podmínek.

NABÍZÍM VÝUKU ANGLIČTINY
pro děti základních i středních škol, vč. přípravy na maturitu.

Zbourání provedli zdarma
fotbalisté v rámci brigády
pro obec.

Bc. Ludmila Nigrin Olmrová
kontakt: nigrinolmrova@seznam.cz
mobil: 737 449 196

PRO VELKÝ ZÁJEM PŘIDÁVÁM DALŠÍ HODINU CVIČENÍ !
Kdo se k nám chce přidat, bude vítán každé pondělí v 18:15 - 19:15 hod.,
v zasedací místnosti OÚ Přišimasy, 40,- Kč / 1 lekce.
Vezměte s sebou podložku, pití a dobrou náladu.
V únoru cvičíme s overbally.
Těší se na Vás Simona Čabanová, tel. 604 42 28 33.
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

Spodní část zastávek bude
zděná a následně bude
osazena ocelová konstrukce
zastávek.

• Oznámení pro rodiče novorozenců – dne 16. února 2014
proběhne vítání dětí. Oznamujeme občanům, že ke slavnostnímu obřadu budou písemně zváni děti narozené v roce 2013 spolu
s rodiči. Každý nově narozený přišimasský občánek bude zapsán do
pamětní knihy, zápis podepíší rodiče dítěte. Součástí obřadu bude
i předání upomínkového dárku. Obřad se bude konat v zasedací místnosti
OÚ. Pokud pozvání neobdržíte, kontaktujte pí Rumanovou 602 493 477.
Seznam dětí pro vítání občánků: Děti narozené od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 Matouš
Kubík, Jindřich Štěpánek, Lucie Marková, Julie Strnadová, Jakub Pánov, Jakub Pilař,
Vítězslav a Vojtěch Procházka, Lucie Pěnčíková, Jan Pígl, Michaela Anna Matušínská
• Zprávičky ze školky
Mateřská škola plánuje akce a činnosti na únor 2014.
Pravidelně každou středu od 12.30 do 14.30 kroužek pro předškoláky PŘÍPRAVA NA ŠKOLU.
POZOR ZMĚNA!!!
Kroužek ANGLIČTINY se na požádání lektorky paní Dzianové přesouvá na pravidelné
čtvrtky od 12.15 hodin. Platnost od 6. února 2014.
10. února VÝTVARNÁ AKCE malířky paní Jůnové. „MALOVANÉ ZRCÁTKO“
12. února „VALENTÝNSKÉ ŠKÁDLENÍ, ANEB DISKO PRO KLUKY A HOLČIČKY“
(Stylové oblečení vítáme)
25. února „MASOPUSTNÍ REJ“ (Masky volné), připravujeme zábavu, soutěž o nejlepší
masku. Fotografování masek.
27. února ZÁPIS do MŠ Přišimasy pro školní rok 2014 – 2015, od 13.00 do 16.00,
s sebou si vezměte potřebné vyplněné a potvrzené dokumenty. Ke stažení na webových
stránkách MŠ.

VESELÉ ODPOLEDNE - 8. 3. oslavíme MDŽ a naši knihovnu – přijede kmotr knihovny
pan Vratislav Ebr a paní Jaroslava Panýrková.

• Fotbalisté
8. 2. 2014 fotbalisté na místním hřišti od 8 hodin pořádají VEPŘOVÉ
HODY. Přijďte ochutnat vepřové pochoutky, které pro Vás připravíme.
Občerstvení je zajištěno. Ceny mírné, vezměte s sebou teplé oblečení
a dobrou náladu.
22. 2. 2014 pořádáme REJ MASEK. Od 14 hodin pro děti a od 20 hodin pro velké hravé
lidičky. Večer k poslechu a tanci bude hrát kapela, která má u nás premiéru „Evegreen song“.

• Klub žen Přišimasy – scházíme se každé pondělí. Poslední pondělí v měsíci bude
věnováno rukodělné činnosti. 24. 2. od 17:30 si můžete v Klubu žen vyzkoušet, jak uvázat
šálu či šátek na několik způsobů. Vaše oblíbené šátky nebo šály vezměte tento večer s sebou
a nechte si poradit, jak mít krk v tomto počasí v teple a přitom elegantně zahalen. Vzhledem
k omezeným možnostem klubovny, prosíme zájemce o rezervaci na:
klubzenprisimasy@tiscali.cz, nebo u paní Rumanové. Ukázky a vstup zdarma.
Těšíme se na příjemný večer s Vámi.
Pokud máte doma staré hliníkové lžíce nebo lžičky, které již nepotřebujete, a rádi je darujete dál, přineste je prosím každé pondělí od 16:00 do 17:00 do místní knihovny. Děkujeme
Klub žen Přišimasy
Výroba textilních broží se vydařila –
v pondělí 27. 1. jsme pod vedením
Veroniky Kuchařové tvořily a byla velká
zábava. Postup byl jednoduchý –
stříhaly jsme látky, opalovaly, sešily
k sobě, přidaly zapínání a bylo hotovo.
Každá brož byla originální a moc se líbily.

AKCE V OKOLÍ:
Komise pro kulturu Rady města Úvaly Vás zve 21. 2. 2014 v 19 hod. do sálu DPS na
nám. Svobody na literárně-hudební večer Bedřicha Ludvíka ROZHLÉDNI SE
ČLOVĚČE.
Autor a režisér televizních seriálů o rozhlednách, památných stromech, pramenech
našich řek či pražských věžích čte ze svých knih, promítá unikátní videa a hraje písně
ze svých seriálů.

