MO Českého rybářského svazu Přišimasy oznamuje zahájení
prodeje povolenek pro r. 2010. Prodej probíhá od 15. 12. 2009 do
31. 3. 2010 každou sobotu od 9 do 12 hodin u p. Ladislava Vobořila
Přišimasy 11.

LEDEN 2010

Začal rok 2010, z nebe na nás padá sněhová duchna, příroda, na rozdíl
od nás lidí, pěkně odpočívá. My pořád někam spěcháme, něco nakupujeme,
něco vymýšlíme, někam cestujeme… Najděte si chvilku k odpočinku,
zábavě a relaxaci...
Zábava nás čeká v podobě maškarního plesu, který pořádají dne 23. ledna
místní fotbalisté. Odpoledne se vyřádí v sále Sokolovny děti a večer přijdou
na řadu dospělí. (pozvánka na straně 4)
JUBILANTI
Jubilea v lednu:
Chroust Ladislav
Kargerová Jarmila
Pavlínková Jindřiška
Křížová Zdeňka
Stehlíková Bohumila
Dyková Olga
Jelen Vladimír
Svoboda Jaroslav
Jordánová Jiřina

01.01.
01.01.
08.01.
15.01.
15.01.
16.01.
16.01.
16.01.
26.01.

80 let
50 let
75 let
50 let
86 let
75 let
65 let
88 let
65 let

Přišimasy 32
Horka 10
Přišimasy 46
Přišimasy 54
Přišimasy 40
Horka 29
Přišimasy 67
Přišimasy 88
Přišimasy 64

K narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví a osobní pohody.
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

30. ledna zavítá do Přišimas kmotr naší knihovny, pan Vratislav Ebr, aby nás
vytrhl ze zimního rozjímání. Jeho mluvené slovo bude doprovázeno hudebním
doprovodem kytaristy Tomáše Jelínka a na valchu zahraje Petr Řádek. Začátek
v 15 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Každoročně v lednu se všude počítá a bilancuje, zde je přehled počtu obyvatel
v Přišimasech k 1. 1. 2010:
Část obce

Dospělí (muži/ženy)

Děti (muži/ženy)

Horka
Přišimasy
Skřivany

71 (37/34)
290 (146/144)
162 (77/85)

16 (6/10)
82 (46/36)
50 (21/29)

523
CELKEM

672

149

ZPRÁVY Z OÚ
POPLATKY V ROCE 2010
Poplatek ze psů 1 pes starší 3 měsíců
50,-Kč
každý další pes starší 3 měsíců 75,- Kč
Místní poplatek za odvoz TKO
fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt………………….. 480,- Kč/rok
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu k indiv. rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba……..............................… 500,- Kč/rok
6. 2. 2010 proběhne v zasedací místnosti OÚ
VÍTÁNÍ DĚTÍ NAROZENÝCH V ROCE 2009
v naší obci. Pro novorozence a rodinné příslušníky
jsou připraveny dárečky od OÚ a ručně pletené
ponožky z dílny Klubu žen. Děti z MŠ Přišimasy
zpestří odpoledne přednesem básniček. V loňském
roce se narodilo celkem 11 dětí z toho 2 se odstěhovaly.
(Pokud neobdržíte pozvání, kontaktujte pí Rumanovou
602 493 477)

Prosíme majitele vozidel, aby parkovali mimo vozovku.
Brání v průjezdu popelářům a traktoru,
který provádí zimní údržbu. Děkujeme!

INFORMACE PRO OBČANY
Na kontaktním místě Czech Point na obecním úřadě Přišimasy je možné
získat výpisy z:
✔ Katastru nemovitostí
✔ Živnostenského rejstříku
✔ Rejstříku trestů
✔ Obchodního rejstříku
✔ Insolvenčního rejstříku
✔ Centrálního registru řidičů
✔ Registru živnostenského podnikání pro právnické i fyzické osoby
Připravujeme:
✔ Autorizovanou konverzi dokumentu z listinné do elektronické podoby
✔ Autorizovanou konverzi dokumentu z elektronické podoby do listinné podoby.

Dne 14. 1. 2010 ve 14 hodin bude v budově Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR slavnostně předán starostovi obce Pavlovi
Frankovi, dekret o udělení znaku a vlajky naší obce.

Hřiště ve Skřivanech už budeme moci na jaře využívat!
Dne 15. 12. 2009 dostali děti i dospělí z naší obce krásný dárek. Na hřiště ve
Skřivanech byly instalovány herní prvky. Najdete zde prolézací hranol a houpačky.
Pozemek, na jehož úpravě jste se mnozí z Vás podíleli, tak bude moci sloužit jako
místo pro hraní dětí a setkávání rodičů. Velké díky patří Ing. Petru Faltusovi, který
na herní prvky přispěl nemalým sponzorským darem. Našim záměrem je v budování
hřiště pokračovat a vytvořit v zadní části pozemku zázemí i pro větší děti. Přejme si
tedy, ať je tento záměr úspěšně naplněn stejně jako se stalo v tomto případě.

RODINNÉ CENTRUM ŠIKULKA – ZPRÁVIČKY.
Zábavné dopoledne s programem je připravené 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
a hrajeme si divadélko. V lednu si budeme povídat o čtyřech ročních obdobích,
o zimě a o zemích věčného sněhu a ledu.
Každou středu odpoledne od 13:30 do 15:45 hodin se scházíme s dětmi od 3 do
7 let. Ve dvouhodinovém bloku tancujeme, cvičíme, hrajeme pohybové hry
a tvoříme malá umělecká dílka ve výtvarné dílničce.
Jednou týdně v pátek od 15:00 do 17:00 se scházíme s dětmi ze sportovně turistického oddílu ŠIKULÍK. V letošním roce objevujeme krásy naší země. Společně se
„vracíme“ nejen do doby dávno minulé za našimi předky na hrady a zámky, ale
poznáváme i život současný. Naše znalosti a pohybovou zdatnost rozvíjíme při
sportovních hrách i při plnění „bojovek“ a to nás baví ze všeho nejvíce!
Naše šikovné děti

Rodinné centrum Šikulka najdete na Obecním
úřadě Přišimasy, bližší
informace vám sdělíme
na telefonním čísle
724 761 828.
Těšíme se na všechny
holčičky a kluky, kteří
se nebojí legrace a mají
chuť poznat spousta
skvělých kamarádů.
(Kateřina Kebrtová)

