V naší obci probíhají kurzy pro ženy Gender – Volonte. Jedná se kurzy hrazené z fondů
Evropské unie a jsou pro účastnice zdarma. Kurzy jsou zaměřené na ženy všech věkových kategorií – ženy na MD/RD, ženy nezaměstnané nebo ohrožené nezaměstnaností. V současné době
běží už třetí běh kurzů a pro velký zájem máme možnost otevřít další skupinu. V přednáškách
se dozvíte jak začít podnikat, něco z účetnictví, případně jak vytvořit webovou stránku a je
možnost i individuálního poradenství s právníkem a podobně. Začneme pravděpodobně ve středu 4. 6. ráno v 8.30 na obecním úřadě v Přišimasech. Účastnice musí mít trvalé bydliště ve
Středočeském kraji. Pokud potřebují hlídat děti, je to zajištěno ve stejné budově v dětském centru. Přihlásit se můžete: pí Řádková 608 263 092, stana.radkova@seznam.cz

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek dne 23. května 2014 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a
v sobotu dne 24. května 2014 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 je volební
místnost (přesná adresa) 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. Volič
po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného
členského státu.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu
hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Jubilea v květnu
Hlaváčková Marie
02.05.
Molnár Peter
07.05.
Mundlová Dagmar
12.05.
Jubilantům blahopřejeme!

83 let
75 let
60 let
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KVĚTEN 2014
Zastupitelé informují
Na stáních pro tříděný odpad bylo vybudováno betonové oplocení. Důvodem bylo, že někteří občané neukládají tříděný odpad do kontejnerů nebo je nedostatečně zavírají, a tím
dochází k roznášení odpadu po okolí. Obyvatelé z okolí stání si opakovaně stěžovali na
nepořádek. Žádáme tímto občany, aby tříděný odpad ukládali pouze na místa k tomu určená
a do kontejnerů – nenechávejte ležet věci na zemi. Děkujeme.
 Výstavba na hřišti - pokračuje výstavba multifunkčního prostoru - hřiště - parkoviště.
 Kolaudace vodojemu - proběhla úspěšně kolaudace vodojemu, voda splňuje hygienické normy
 MŠ – obec přispěla na nové pískoviště a nové herní prvky na zahradě MŠ
 Poděkování – děkujeme p. Jiřímu Smolíkovi, který se stará o úklid obce a Klepce. Také
díky jeho práci bylo podstatně méně práce při společném úklidu.
 Každoroční jarní úklid
za Obec Přišimasy velice děkuji za to, že jste se připojili ke každoroční akci "Ukliďme
Pošembeří". Vaší podpory a zapojení si velice vážíme. Do čtvrtého ročníku dobrovolnické
akce se v naší obci zapojilo celkem cca 70 občanů. V celém regionu probíhala tato akce už
od konce března do půlky dubna 2014 a zapojilo se 28 subjektů a téměř 700 dobrovolníků,
z toho jednu polovinu tvořily děti ve věku do 15 let. Tradičně se v našem regionu jarního
úklidu účastnily obce, školy, školky, TJ, spolky a zájmové organizace.
Při vyhodnocení letošní ročníku akce s potěšením organizátoři zjistili, že zanedbaných
neupravených míst a černých skládek v regionu ubývá. V oblastech, kde se uklízelo již
v minulých ročnících, poklesl výskyt směsného odpadu, skla i plastů. Na černé skládky
však můžeme ve volné krajině bohužel stále narazit.
Po celkovém vyhodnocení se v našem regionu o celkové rozloze přes 252 km2, kam spadá
37 obcí s celkovým počtem obyvatel téměř 36 tisí,c uklidilo celkem: 29,6 tun směsného
odpadu, 0,4 tuny plastů, 0,1 tuny skleněných odpadků a přes 200 kusů nasbíraných pneumatik, což se ukázalo jako největší problém.

Tímto bych chtěla poděkovat za svoz odpadu nasbíraného v naší obci panu Janu Vašinovi
a Romanovi Frankovi, kteří svoz prováděli na vlastní náklady
Šárka Rumanová, místostarosta obce
Svozy bioodpadu budou prováděny vždy v lichém týdnu.
V sudém týdnu budou prováděny svozy komunálního odpadu
Informace pro občany co lze ukládat do bio-nádob
Lze vhazovat: • Tráva, listí, zbytky dřeva • Zbytky ovoce a zeleniny • Seno, sláma, piliny
• Kuchyňské zbytky zeleniny, ovoce
Nevhazovat: • Maso, kosti, krev • Plasty, papír, sklo • Výkaly, ostatky zvířat • Fekálie,
hnilobné zbytky
Děkujeme, že třídíte BIO – ODPADY
Den Země na Klepci - v sobotu 19. dubna přišlo hodně návštěvníků na Klepec, aby
oslavili Den Země. Osmý ročník těchto oslav se nesl v duchu ekologie a tradic. Přálo nám
k tomu i pěkné počasí.
Po slavnostním nástupu vlajkonošů připomenul starosta Přišimas, pan Pavel Frank, smysl
Dne Země. Děti z MŠ Tismice a Přišimasy předvedly svá vystoupení a Petr Řádek přítomné provedl po všech připravených stanovištích.
Pro děti byly připraveny soutěže a hry jako např. jízda popelnicí a zároveň si mohly skoro
u každého stánku vyzkoušet svoji šikovnost a svoje výrobky si odnášely domů. Jako každý
rok pro ně byla připravena bojovka, kterou zajistila obec Tismice a pro nejmenší připravil
Šikulík program, kde ceny věnovala firma Pexi a výtvarnice pí Růtová.
Divadélko v Jurtě potěšilo svým programem přítomné návštěvníky, další se s úspěchem
zapojili do produkce Petra Šušora, který je seznámil a zapojil do hry na bubny, bubínky,
tamburíny a jiné perkuse.
Snad největším lákadlem letošního ročníku byla ukázka výcviku dravců a jízda na koni.
Děti využily možnost zaskákat si v nafukovacím hradu. Ražbu památečních mincí předvedl
Rozvoj Vrátkova. Obecně prospěšná společnost Region Pošembeří na Klepci zhodnotila
výsledky čtvrtého ročníku akce Ukliďme Pošembeří, do které se zapojila i naše obec.
Letos poprvé jsme se pokusili symbolicky spojit Klepec hadem z šátků. Někdo si přinesl
vlastní šátek a kdo chtěl, měl možnost u stánku Života pod Klepcem si nabarvit vlastní
šátek, se kterým se mohl do hada zapojit. Na první zkušební pokus jsme naměřili hada
dlouhého 77 m. Doufáme, že příští rok tuto délku překonáme.
Dobré jídlo a pití mizelo ze stánků Klubu žen Přišimasy, SK Přišimasy, Život pod Klepcem
a Almed Servis. Všechny děti měli možnost opéct si špekáčky, které věnovaly Jatky Tismice.
Osmý ročník Dne Země se vskutku
vydařil. Pěkné počasí, dobré jídlo a pestrá
paleta aktivit zdržela mnohé návštěvníky
na Klepci až do večerních hodin. Bavili
se, posedávali, tvořili…
Památný vrch, odedávna navštěvovaný
zástupy lidí, znovu nabídl prostor
k setkávání.
A to je dobře !!!

Klub žen Přišimasy – 26. 5. od 17:30 budeme v Klubu žen pokračovat v kurzu
Recytrika, z důvodu časové náročnosti jednotlivých projektů jsme kurz prodloužily na dva
večery. Těšíme se na příjemný večer s Vámi.
Květinový den – 14. 5. – proběhne veřejná sbírka Ligy proti
rakovině. Od 7 do 9 hodin bude možnost kytičky zakoupit před obchodem
manželů Růžičkových. Pokud máte zájem o kytičky, kontaktujte pí Frankovou
tel. 777 216 607
Připravujeme:
- přednáška Spolupráce s MP hl. m. Prahy
- přednáška 3. 6. 2014 Zdraví našich dětí
Akce v okolí - Letošní ročník Keramických trhů v Kostelci nad Černými lesy se
uskuteční v sobotu 31. 5. 2014 od 9. hodin.
Staročeské máje
SK Podlipan Přišimasy 17. 5. 2014 pořádá Staročeské máje. Doprovodná družina v krojích se
sejde ráno na fotbalovém hřišti u májky. Odtud se celý průvod vydá k panu starostovi, který
Máje slavnostně zahájí. Poté se obchází celá vesnice a u svobodných dívek se průvod v čele s
kočárem pana krále zastaví. Zde plní svojí roli svobodní mládenci, kteří vytancují dívky i paní
domu. V průvodu jsou krojované postavy, některé mají své úlohy, jiné jen doplňují pestrobarevnost celého procesí. Celá akce končí v odpoledních hodinách na fotbalovém hřišti, kde se
uskuteční představení s "popravou krále". Následně se vyhlásí královna májů a vydraží se
májka. Kdo se ještě dosyta nepobavil, má možnost večer pokračovat na májové zábavě v místní Sokolovně. Zde nám bude k tanci hrát kapela Bumerang.
Časový harmonogram příprav: 10. 5. budou chodit fotbalisté po vsi zvát a rodiče mají možnost
přihlásit pro své svobodné dcery březovou májku. V případě, že nebudete zastiženi, objednejte
si májku telefonicky 602 493 477 u pí Rumanové.
16. 5. Rozvoz májek, zdobení a vztyčení Krále májů na hřišti.Aby byl letošní projev Kecala
aktuální a samá novinka, žádáme obyvatele obce o sdělení zajímavostí, které by Kecal mohl ve
svém proslovu k našim spoluobčanům použít. Předávejte tyto informace buď do knihovny nebo
pí Rumanové.

