Přivítejte jaro se Zahradníkem Šikulou!
Březen – měsíc tolik očekávaný, především námi zahradníky, je tady. Pro
milovníky zahradničení to znamená konec zimního lenošení a nicnedělání, protože nás všechny, kdo chceme mít krásnou zahradu plnou květů a vlastních
výpěstků, čeká spousta práce. Na co tedy nesmíme zapomenout?
● zastřihneme trvalky a okrasné trávy (např. kostřavy), ● začíná urputný boj
s plevelem, jakmile ho spatříme na záhonech, okamžitě jej odstraníme, ● na
okenním parapetu si můžeme předpěstovat letničky (afrikány, hledíky, šalvěj,
apod.), ● jakmile odkvetou cibuloviny (např. narcisy, tulipány) odstraňujeme
odkvetlá květenství (rostlina se tak nevysiluje tvorbou semen), ● vysazujeme prostokořenné listnaté stromy, ● za bezmrazého počasí stále zavlažujeme stálezelené dřeviny (Buxus, jehličnany, Rhododendrony, vřesy, vřesovce), ● železnými
hráběmi provádíme očistu trávníku - trávník nejen zbavíme odumřelé hmoty či listí, ale zároveň
ho provzdušníme, ● jakmile kvete zlatice (Forsythia sp.) je ten pravý čas pro řez růží (řežeme
na vnější očko), ● zmlazujeme a rozmnožujeme trvalky – optimální doba je těsně před
vyrašením, ● řežeme lísku – pro prosvětlení keře odstraníme nejstarší (cca 5-ti leté) větve,
● vysazujeme ostružiník – zároveň výhony zkrátíme na 50 cm, ● od konce března začneme
předpěstovávat sazenice rajčat pro venkovní výsadbu, ● lze vysít ředkvičky, roketu, kerblík
a kopr, ● kontrolujeme ovocné dřeviny na
výskyt chorob a škůdců (pozor na padlí
u jabloní), zeleninu (u brukvovité zeleniny
preventivně zasáhneme proti květilce
netkanou textilií), u jalovců zkontrolujeme, zda se na větvičce neobjevují
oranžové jazykovité výrůstky (rez hrušňová), ● provádíme udržovací řez u jádrovin
(jabloně, hrušně, kdouloně, mišpule, jeřáby).
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.,
www.zahradniksikula.cz
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Vítání občánků v Přišimasech

Od 7. 3. 2011 začínáme opět pravidelně cvičit. Možnost výběru bude opravdu
pestrá: intenzivní zpevňovací cvičení, úvod
do pilates či oscilační zdravotní cvičení.
Více
informací
naleznete
na
www.prisimasy.cz

V sobotu 12. 2. 2011 proběhl slavnostní obřad vítání malých občánků. K uvítání bylo
pozváno 10 dětí narozených v roce 2010 s trvalým bydlištěm v naší obci. K zápisu se
dostavilo celkem 8 dětí: Kristína
Boumová, Matyáš Vávra, Šimon
Kubík, Viktorie Vesecká, Vojtěch
Marek, Marie Harogová, Beata Šlapanská, Michaela Miková. Obřad
zpříjemnily vystoupením děti z MŠ
pod vedením paní učitelky Dagmar
Olivové. Poté starosta obce Pavel
Frank popřál všem novým občánkům
naší obce hodně štěstí a osobně přivítal každého z nich. Rodiče dětí se podepsali do pamětní kroniky, obdrželi pamětní listy
a upomínkové dárky. Setkání byla přítomna fotografka, která zhotoví pamětní album pro
každého občánka. Dále rodiče obdrží DVD nahrávku. Poděkování patří paní Ladě
Liebeltové, která pomohla s výzdobou zasedací místnosti a Mileně Holíkové, která již
čtvrtým rokem nádherně vede pamětní kroniku. Přeji všem rodičům jménem celého
zastupitelstva, aby vám vaše dítě přineslo co nejvíce radosti a štěstí.
Šárka Rumanová – místostarosta obce

Jubilea v březnu:

Maškarní rej v Přišimasech

Přijďte si zacvičit do nového:

Vosátková Helena 6. 3. oslaví 70 let
Bouma Ladislav 26. 3. oslaví 83 let
Blahopřejeme!
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

Dětského maškarního plesu se zúčastilo asi šedesát dětí, z toho 52 masek. Porota složená
z rodičů vybrala nejlepší masky a neměli to vůbec jednoduché, protože všechny byly úžasné. Patnáct nejlepších dostalo zajímavé ceny. První byla včelka Mája, druhá Beruška a třetí
Červená Karkulka. Tři nejlepší masky obdržely dorty od pí Kadlecové. O zábavu a hry se
starali klauni Monika, Tereza a Dan. Hudbu zařídil DJ Bobo (Bohouš Veselý) Na sále bylo
neuvěřitelných 17 stupňů. Také večerní maškarní ples se vydařil. Lidé se výborně bavili,
atmosféru dotvářela svým vystoupením skupina Syntéza.

Výročí obnovení knihovny v Přišimasech
V sobotu 26. února nás opět navštívil kmotr naší knihovny pan Vratislav Ebr. Všichni, co se
těšili na jeho humorné povídání o spisovatelích, jejich knížkách a historkách o jejich tvorbě,
nebyli zklamáni. Tentokrát si přizval zdatnou posilu, a to MUDr. Radima Uzla. Tento známý
sexuolog nám četl ze své nové knížky „Nevěra a co s ní“, kterou vydal v loňském roce. Jeho
humorně podané historky z dlouholeté praxe sexuologa nenechaly v klidu naši bránici.
Trochu jsme si mohli vydechnout snad jen při zpívání s Tomášem Jelínkem a Petrem Řádkem.
Ti nám hráli výborné „semaforské“písničky. Kulinářské výrobky, které připravily „holky“
z Klubu žen, byly korunovány nádherným a chutným dortem ve tvaru rozevřené knihy. Vráťa
za to předal Jiřině Kadlecové knížku s věnováním. V historkách se s Radimem neustále střídali a jejich „koncert“ neměl konce. Od ponocování nás zachránil R. Uzel, který musel domů.
Rychle jsme si koupili pár knížek. Autoři nám je podepsali i s věnováním a slíbili, že mohou
přijet příště zase. Budeme se těšit na další setkání.

Zastupitelé informují:
• Kanalizace: Dne 20.1.2011 jsme z MZe obdrželi vyrozumění, že naše žádost nesplňuje podmínky pro zařazení do seznamu akcí Programu 129 180 podle článku II, bod 1c). Podmínkou
je, že žadatelem musí být obec nad 1 000 obyvatel. Nyní má obec Přišimasy 705 obyvatel.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce Hradešín po volbách v roce 2006 rozhodlo oddělit
kanalizaci jejich obce od našich rozvodů a stavět samostatnou ČOV, nastala situace, kdy ani
jedna z našich obcí samostatně nedosáhne na peníze z MZe.
Obrátili jsme se proto na obec Hradešín, aby znovu projednala možnost společné kanalizace. Dne 16. 2. 2011 proběhlo jednání s panem starostou Bělochem a předběžně jsme se
shodli, že jiná možnost, jak dosáhnout na dotace, není. Je nyní potřeba, aby zastupitelstvo obou
obcí tuto variantu odsouhlasilo.
• Rekonstrukce prostor OÚ: V rámci projektu došlo k rozšíření a modernizaci prostor Centra
pro volný čas v obci Přišimasy. Stávající prostory se zvětšily o další dvě místnosti, které byly
zrekonstruovány a vybaveny nábytkem. Vybudováno bylo i vlastní sociální zařízení se šatnou
pro návštěvníky centra. V zasedací místnosti, kde probíhá cvičení malých i velkých, byla
vyměněna podlahová krytina. V prostorách centra byla vyměněna stará a nefunkční okna
a tím dojde k úspoře nákladů na vytápění centra a šetrnějšímu provozu centra vůči přírodě.
Díky projektu je možno rozšířit služby centra a zvýšit počet účastníků, kteří mohou aktivity centra
využít. Centrum slouží obyvatelům obce Přišimasy i dalších přilehlých obcí. Centrum je
využíváno jako místo pro setkávání žen v důchodovém věku, probíhá zde řada volnočasových
aktivit pro děti předškolního a mladšího školního věku. Centrum rovněž poskytuje zázemí pro
činnost Rodinného centra Šikulka. Šikulka svými službami nabízí mladým rodinám, jejichž
dítě nebylo přijato do mateřské školy, dostupnou alternativu, jak zajistit pobyt dítěte
v kolektivu a rozvíjet jeho sociální dovednosti.
• MŠ - výsledky zápisu: Dne 24. 2. proběhl v naší obci zápis do MŠ, ke kterému se
dostavilo celkem 29 dětí. Přijato bylo 11 dětí, které jsou buď předškolní nebo se jedná
o děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní. Bohužel, ani letos se nedostalo na děti, jejichž
maminky jsou na MD s druhým sourozencem, a to i přesto, že se změnila pravidla a letos
díky tomu, že obec Hradešín bude mít v místě bydliště svoji školku, nebylo přijato žádné
dítě z Hradešína.

Momentálně ale stále zůstává ve školce celkem 5 dětí z Hradešína, které v předcházejících
letech byly přijaty. To, že budou mít v místě bydliště svoji školu, bohužel není ze zákona
důvod k vyřazení, proto nezbývá než vyčkat, zda se samy nerozhodnou přejít na Hradešín,
a tím by se místa uvolnila pro děti maminek, které doloží, že budou zaměstnané.
Vzhledem k tomu, že tato situace je v naší obci dlouhodobější a víme, jak je důležité, aby
děti, které se nedostaly do MŠ, byly v kolektivu, snažíme se nabídnout rodičům alternativní řešení. Podporujeme a dáváme k dispozici prostory v 1. patře na úřadě, kde běží
dopolední program PO až ČT (8:00- 12:00) bez přítomnosti rodičů! V pátek je pak
dopoledne zaměřené na menší děti, které přijdou v doprovodu maminky, která má možnost
sledovat, jak se dítě zapojuje a pracuje.
Šárka Rumanová – místostarosta obce

Z MŠ: MŠ se zapojila do soutěže „Péčí o svůj domov pomáhejte dětem“. O tom, která školka nebo škola vyhraje, rozhodujete právě vy. Stačí, když budete pečovat o svou domácnost tak,
jak jste zvyklí a použijete k tomu přípravky Cif nebo Domestos. Školce pak pouze věnujete
originál dokladu o nákupu přípravků této značky. V letošním druhém ročníku soutěže bude
zlepšeno prostředí v 6 školách nebo školkách. Každý ze šesti výherců obdrží částku 300 000
Kč. V prvním ročníku soutěže zvítězily právě ty školy a školky, které získaly největší podporu
svého okolí – nejen rodičů, ale také bývalých žáků a obyvatel obce napříč generacemi.
Navázaná spolupráce se stala výhrou pro všechny. Každá z vítězných školek a škol použila
výhru podle svých potřeb, často to bylo na rekonstrukci tříd nebo sociálních zařízení, nákup
nábytku a učebních pomůcek. Každý z nás si jistě dovede představit, jak by částka 300 000
pomohla konkrétně naší školičce. Takže vás prosíme, uklízejte, nakupujte, sežeňte další, kteří
také budou uklízet a nakupovat a pak nám přineste do schránky ve školce paragony.
DĚKUJEME!!! Soutěž trvá do 31. 5. 2011 a její výsledky budou vyhlášeny 15. 6. 2011 s tím,
že výhry budou čerpány nejpozději do 30. 9. 2011.
Veškeré další podrobnosti najdete na www.rozvojskol.cz.
• MŠ dále žádá rodiče a obyvatele obce o věnování kancelářského papíru pro potřeby školky
a výtvarnou tvorbu dětí, DĚKUJEME!!!

Mateřská škola slaví karneval

Ovocný den v Mateřské škole

Z našich spolků:
Fotbal: přípravka trénuje dvakrát v týdnu v sokolovně čeká nás jarní část, kde budeme opět
bojovat o první bodíky v soutěži. Tým dospělých trénuje jednou týdně na umělce v Sibřině. Na
březen je domluveno několik přátelských utkání. Do brány se vrací místní brankařská legenda
(překvapení jara). Na konci března se odehraje první zápas.

