A něco pro dospěláky!
Začínáme cvičit! Bylo i vaším novoročním předsevzetím, že začnete cvičit? Pokud "ANO", tak
začněme společně! Od 9.1.2012 pravidelně každé pondělí ("Věční začátečníci“)a pátek (pokročilí)
od 19.00 - 20.00 hodin v prostorách OÚ Přišimasy. Cena je 40,-za lekci. Vezměte s sebou podložku, pití a dobrou náladu. Těší se na vás Simona Čabanová (info na tel.: 604 422 833)
• OS Klub žen Přišimasy – Scházíme se každé pondělí od 17,30 v klubovně v budově OÚ,
pořádáme kulturní akce jednak pro členky, ale podílíme se i na kulturním životě v obci.
Provozujeme knihovnu, jejímž kmotrem je pan Vratislav Ebr. 18. 2. proběhne setkání
s panem Ebrem a známým sexuologem Radimem Uzlem, o veselé historky nebude nouze.
Čas bude upřesněn v příštím zpravodaji. Ještě ohlédnutí za zdobením vánočního stromu pro
zvířátka v lese – tentokráte přišli jen ti nejotužilejší – sice nemrzlo, ale vítr foukal mocně.
Nepříznivému počasí přisuzujeme také malou účast – přesto jsme ale měli zastoupeny všechny věkové kategorie – od dětí v kočárku až po aktivní seniory s hůlkami.Tak zase za rok!
Jubilea v lednu:
Chroust Ladislav
Boumová Ema
Pešoutová Blanka
Stehlíková Bohumila

Svoboda Jaroslav
16.01. 90 let
01.01. 82 let
Šiška Emil
16.01. 60 let
03.01. 65 let
Chroustová Zděnka
19.01. 80 let
11.01. 65 let
Mišoň Miloslav
24.01. 70 let
15.01. 88 let
Všem jubilantům blahopřejeme!
Maminky, nebojte se podnikání! Ukážeme Vám, jak na to! Přijďte se dozvědět více: 8. 2.
2012 Klub Šikulka Přišimasy. Více informací: 724 535 898, www.nebojtesepodnikani.cz

Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC – naše obec byla vybrána do mezinárodního
výzkumu dovedností dospělých, sběr dat bude probíhat od ledna do března 2012. Cílová
skupina populace je ve věku 16-65 let. Výzkum si klade za cíl zmapovat úroveň dovedností
dospělých, o kterých
se předpokládá, že
jim pomáhají obstát
ve společnosti a ekonomice 21. století.
Výsledky České republiky budou porovnány s výzkumy
z minulých let i s výsledky dalších států,
které se výzkumu
zúčastní. Za Vaši účast
ve výzkumu, za Váš
čas a ochotu obdržíte
za vyplněný dotazník
500,- Kč.
Jitka Franková
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

LEDEN 2012
Rok 2012 je tady a dá se říci, že každý měsíc nás čeká nějaká zajímavá akce, na které se
podílí místní spolky. Všem aktivním patří velké poděkování, pokud máte pocit, že můžete
přispět k lepšímu životu v naší obci, přineste své nápady a neseďte jen doma! Nežijeme
ve vzduchoprázdnu – Přišimasy jsou součástí mikroregionu Pošembeří, který zahrnuje
naše okolí. Všechny aktivity, ale i nabídku dotací lze sledovat na www.posemberi.cz.
V novinách Náš Region probíhala anketa o nejoblíbenějšího starostu, ve které jsem se
umístil, díky vaší podpoře, na pěkném 11. místě z 35 obcí. Děkuji za projevenou důvěru a
zaslání hlasu, považuji toto dobré umístění jako pochvalu pro celé zastupitelstvo naší obce.
Pavel Frank - starosta
Zastupitelé informují:
• Poplatky v roce 2012
Poplatek ze psů: 1 pes starší 3 měsíců 50,-Kč, každý další pes starší 3 měsíců 75,- Kč
Místní poplatek za odvoz TKO - je nutné zaplatit do 28. 2. 2012
- 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
Od 1. 1. 2006 platí známkový systém na popelnice. Při platbě obdrží občané známku, která
musí být vylepena na nádobu nejpozději 28. 2. 2012. Po tomto termínu nebudou TKO nádoby bez známky vyváženy. Občané mají dle rozhodnutí OZ nárok na tento počet známek:
Občané s trvalým pobytem v jedné nemovitosti
1 známka na 1 nádobu 120 l 1-2 osoby
2 známky na 2 nádoby 120 l nebo na 1-240 l 3-4 osoby
3 známky na 3 nádoby 120 l 5 a více osob
Poplatníci za nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen poplatník - 1 známka na nádobu 120 l.
• Výměna vodoměrů - Informujeme občany, že od 15. 2. 2012 bude probíhat výměna
vodoměrů v několika etapách. Výměnu bude provádět firma Pavla Solčanského,
info +420 777 263 245

• Zimní údržba - Letos došlo ke změně firmy, která zajišťuje odklízení sněhu, proto kdyby
nastal v některé lokalitě problém, informujte nás na tel: 602 493 477
• Oznámení pro rodiče novorozenců - 12. února proběhne vítání dětí
Oznamujeme občanům, že ke slavnostnímu obřadu budou písemně zvány děti narozené
v roce 2011 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. 2011 do 31. 12. 2011(Třídění od nejstarších po nejmladší)
Černá Linda, Havlíček Vít, Burianová Nela Ludmila, Šindelářová Tereza, Strnad Šimon,
Černý Vojtěch, Šupík Jakub, Paulová Aneta Jana, Matušinský Tobiáš Jan, Vopravil Jakub.
Z MŠ:
• MŠ děkuje všem, kteří se podíleli na sponzorském daru, který byl vybrán v místním
pohostinství na Mikulášské zábavě v roce
2010. Celkem byl předán dar ve výši 3.000,- za
který si děti mohly pořídit křesílko a několik
úložných zásuvek na výtvarné potřeby.
Z našich spolků:
• Oddíl nohejbalu Přišimasy by rád přivítal ve svém kolektivu nové hráče. Nejlépe hráče,
kteří tento sport již hráli. Hrajeme krajskou soutěž. Začínáme trénovat 8. 1. 2012 v 19h
v hale v Běchovicích a každou další neděli. Sraz pro zájemce v 18.30h před místním
pohostinstvím. Tel.723 638 132.
• Na sklonku loňského roku místní sokolové pod taktovkou Hanky Formánkové uspořádali
mikulášskou besídku v sále místní Sokolovny. Po vydatných nákupech se všichni zúčastnění sešli den předem a pustili se do práce. Vše začalo zatopením v kamnech (letos pořadatelům mírná zima přála), celkovým úklidem sálu a následnou výzdobou. Výzdobu dodali
děti z mateřské školky a děti z mateřského centra Šikulík. Díky jejich obrázkům a různým
ozdobám (čertíci, mikuláši, vločky....) celá Sokolovna nasála předvánoční atmosféru
a jakoby se rozzářila. Při zdobení stromečku, který daroval pan Pospíchal a balení balíčků,
bylo již cítit vánoční náladu a všichni se rozcházeli domů natěšeni na druhý den. V sobotu
odpoledne se do sálu pomaličku začaly trousit děti společně s rodiči a prarodiči. U vchodu
se o prezentaci dětí starala Veronika Rumanová. Oči dětí byly plné očekávání, ale v koutku
byl vidět malinký strach. Po několika minutách se sál téměř naplnil a děti stále přicházely.
Průvodkyně besídky měly na sobě kostýmy hodných čertic. Moderování se ujala Hanka
Formánková, která spolu s ostatními čerticemi (Pospíchalová Hanka, Jirátová Jana, Rumanová
Šárka a Lada Liebeltová), měla připraveny hry a tanečky za doprovodu dětských písniček,
o jejichž produkci se staral DJ Peter Jirát. V pět hodin nastala osudová chvilka, kdy do sálu
vlétli opravdoví čerti (Foltýnek Martin, Dan Karger) a bylo zle. Všude bylo plno nářku
a slibů, že se děti budou chovat lépe, nebudou zlobit a budou hodné..... Celou situaci musel
zachránit Mikuláš (Šmejkal Zdenek) spolu s anděly (Kučerová Marcela, Mejdrová Alena),
kteří za básničku naše malé hříšníky osvobodili ze spárů čertů a navíc je obdarovali
pěkným balíčkem. Během celého večera se o občerstvení, které bylo připraveno nejen pro

děti, starala Jaruška Kargerová. Na první pohled bylo vidět, že celý večer byl dopředu poctivě připraven a odcházející nešetřili slovy chvály. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se
více či méně pod celým odpolednem podepsali a přát dalším organizátorům podobných
akcí, aby byli stejně úspěšní.
Martin Teichner
• CENTRUM VOLNÉHO ČASU PŘIŠIMASY
Centrum volného času je tu pro malé i velké, pro pobavení a seznamování se s novými
kamarády a sousedy.
Najdete nás v prostorách obecního úřadu Přišimasy 1. patro.
AKTIVITY:
Pondělí až čtvrtek od 8:00 do 12:30
Zábavné dopoledne s programem
Program je připravený pro děti bez rodičů. Pro většinu děti je to první krok do dětského
kolektivu bez maminky. Taková první průprava před nástupem do školky, děti se u nás
seznámí s kamarády, které příští rok ve školce potkají, naučí se samostatnosti a získají
spousta dovedností v oblasti jemné motoriky i v celkové koordinaci těla. Pravidelně malujeme, vyrábíme, cvičíme, hrajeme pohybové hry, tancujeme, seznamujeme se s přírodou
a věcmi kolem nás, hrajeme si pohádky, divadélko a 1x do měsíce je také keramika.
V lednu si budeme hrát a malovat na téma: kominíci, tři králové, čtyři roční období a zvířátka ze severu ☺
Středa 13:00 – 16:30 kroužky pro děti od 4 do 7 let
Hrátky s flétničkou: Základy hry na flétničku, rytmická a dechová cvičení.
Naučíme se hrát jednoduché písničky a říkanky
Výtvarná dílnička: Vyrábíme z netradičních materiálů a různými technikami.
Vyráběli jsme strašidýlka z látky, modelovali kaštany z papíru, zdobili adventní věnce,
tiskli listy na látku, malovali kalendář, stojánek na ubrousky…
Předškoláček aneb škola před školou: Zábavnou formou se seznamujeme, s tím co nás
čeká ve škole. Povídáme si, jak to ve škole vypadá, co se smí a nesmí, na co se můžeme
těšit. Během programu probíhá cvičení a hry pro rozvoj: pozornosti a logického myšlení,
slovní zásoby, motoriky ruky, koncentrace pozornosti, postřehu a procvičování logického
myšlení, rozvoj prostorové představivosti a kombinačních schopností, základy pro čtení,
psaní a počítání
Pátek 9:30 – 11:30 HRÁTKY S BATOLÁTKY
KLUBÍK pro rodiče s dětmi od 1 roku.
Program pro malé šikulky, kteří by se za pomocí maminky, tatínka… rády seznámily
s novými kamarády, vyzkoušely si pobyt v dětském kolektivu a také něco nového naučily.
Pátek 16:00 – 18:00 sportovně turistický oddíl Šikulík
Scházíme se pravidelně každý pátek, a když nám počasí dovolí, vyrážíme na výpravy po
okolí. Letošní podzim se zvlášť vydařil. Společně jsme si užili několik lesních bojovek
a spoustu výprav, na kterých není o zážitky a dobrodružství nouze. Poznávali jsme les a jeho
obyvatele, pozorovali, jak se připravují na zimu, postavili jim lesní příbytky a připravili
zvířátkům vánoční strom plný pochoutek. V lednu se budeme věnovat stopování, a když
počasí dovolí, vyrazíme si naše vědomosti ověřit do terénu.
Bližší informace o centru volného času vám sdělí na rc.sikulka@seznam.cz; tel.: 724 761 828.

