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:
Zábavné dopoledne s programem Šikulka
Pondělí až čtvrtek od 8:00 do 12:30
V únoru jsme si užili spousta zimní zábavy se sněhem bez sněhu ☺. Stačilo nám k tomu
trochu papíru, vaty a spousta dalšího užitečného materiálu, který nám posloužil nejen na
výtvarné hrátky, ale také k pohybovým hrám. Postavili jsme si iglú, podívali do doby
ledové, stopovali, vyzkoušeli zimní sporty: bruslení, lyžování a samozřejmě koulování.
Koncem února jsme si připomněli masopust a ve veselých maškarních kostýmech si zatancovali, zasoutěžili i zahráli pohádkový příběh. Těšíme se na březen plný jarního dovádění ☺
Středa 13:00 – 16:30 kroužky pro děti od 4 do 7 let
Hrátky s flétničkou, výtvarná dílnička, předškoláček aneb škola před školou ☺
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
Únor jsme si užili v klubovně. Prověřili si znalosti stopování a vyrobili stopu z keramiky.
Vyzkoušeli jsme si, jak zvládneme spolupracovat po skupinách a užili netradiční maškarní
hry. Jaro se blíží a my se už nemůžeme dočkat další výpravy po okolí ☺
Bližší informace o centru volného času vám sdělí na rc.sikulka@seznam.cz; tel.: 724 761 828
Pozor změna ve cvičení! Od března cvičíme Pilates každou středu od 19-20 hod
v prostorách OÚ za cenu 40,--/lekce. Simona Čabanová, tel. 604 422 833
DĚTSKÁ BURZA JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ
KDY: SOBOTA 24. BŘEZNA 2012, 10:00 -16:00 HODIN
KDE: PŘIŠIMASY – ZASEDACÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU
PŘÍJEM DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A OBUVI BUDE V PÁTEK od 9:30-11:30 hod a od 15 -18 hod
v Přišimasech (ZASEDACÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU).
VÝDEJ NEPRODANÝCH VĚCÍ BUDE V NEDĚLI od 9-11. hod.
Nevyzvednuté věci budou dány na charitu. PŘIJÍMÁME POUZE JARNÍ A LETNÍ OBLEČENÍ
A OBUV MAX. 50 VĚCÍ NA PRODÁVAJÍCÍ. VĚCI MUSÍ BÝT ČISTÉ, NEROZTRHANÉ A
ŘÁDNĚ OZNAČENÉ CENOU, VELIKOSTÍ (popř. věkem) A VAŠÍM POŘADOVÝM ČÍSLEM,
které obdržíte spolu s informacemi na tel. čísle 603 115 528, 739 016 429,
nebo e-mail: hanahejlova@seznam.cz, janamaslukova@seznam.cz.
Prosíme maminky, které budou mít zájem o prodej svých věcí , aby nás kontaktovaly nejpozději do 19. 3. 2012.
Manipulační poplatek prodávajícího je 50,-Kč na osobu.
VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN MŠ V PŘIŠIMASECH NA VÝTVARNÉ POTŘEBY.
TĚŠÍME SE NA VÁS .

JUBILEA V BŘEZNU:
Šibil Vlastimil
19.03. 60 let
Bouma Ladislav
26.03. 84 let

Oběma jubilantům blahopřejeme!

Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

BŘEZEN 2012
ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ: UPOZORNĚNÍ! Od března se mění čas svozu popelnic
firmou NYKOS. Nyní probíhají svozy v odpoledních hodinách. Od úterý 6. 3. 2012 budou svozy
probíhat opět v ranních hodinách, proto je nutné připravovat nádobu ke svozu v pondělí večer.
• V souladu s novelou školského zákona bude vypsán zastupitelstvem obce konkurs na
místo ředitelky MŠ Přišimasy. Vzhledem k plánovanému rozšíření MŠ se zastupitelstvo
rozhodlo využít možnosti novely zákona k seznámení se s koncepcí uchazečů o místo
ředitelky. O termínu konkurzu budete informováni.
• Úspěšně probíhá rekonstrukce v nové budově školky
• OÚ vypsal výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace - studie proveditelnosti výstavby nových chodníků v obci.
• Ukliďme Pošembeří proběhne v obci Přišimasy 31. 3. 2012 - Nebuďme lhostejní ke
svému okolí a pojďme opět společně po zimě vyčistit cesty, návsi, okolí škol, školek, autobusových zastávek, parky apod. Přidat se může každý - obce, neziskové organizace, pracovní kolektivy, školy, školky, rodiny, skupiny přátel i jednotlivci.
Podnikatelé se mohou zapojit také a) podporou akce jako celku - stanou se partnerem
letošního ročníku na základě finanční či materiální podpory (ochranné pomůcky, pytle na
tříděný odpad, upomínkové a propagační předměty pro dobrovolníky či drobné občerstvení)
b) podporou akce lokálně - nabídkou svozu odpadu, dočasného uložení, pracovního nářadí,
občerstvení apod. Podmínky o propagaci partnera lze dohodnout na soupalova@posemberi.cz
DĚKUJEME, ŽE NEJSTE LHOSTEJNÍ!
• Regionální akce Den Země na Klepci se uskuteční dne 21. dubna 2012.
Z MŠ:
• Mateřská škola pořádá den otevřených dveří na první jarní den 21. 3. 2012 s tématem
Jarní klobouk, v době od 8.00 až 16,00 mohou přijít jak rodiče s dětmi, tak i ostatní
občané. Programem je prohlídka budovy MŠ, výroba jarních dekorací (nepovinnou podmínkou vstupu do MŠ je míti na hlavě klobouk ozdobený jarními motivy). Na všechny
návštěvníky se těší jak dětičky tak i personál školky.

• Obecní komunikace ve Skřivanech

Vítání občánků v Přišimasech

Na základě stížností občanů jsme provedli kontrolu komunikace ve Skřivanech.
Místním šetřením bylo zjištěno, že obecní komunikace u dětského hřiště je
poškozená natékající vodou z komunikací napojujících se proti dětskému hřišti
(p. č. 232/15 a 1111/3). Na tuto skutečnost jsme majitele pozemků upozornili a vyzvali jsme je, aby
v místě napojení komunikací
provedli
opatření, které zamezí nátoku vody na
uvedenou
obecní
komunikaci, a to nejpozději do 30. 4.
2012. Poslední oprava
této obecní komunikace proběhla v první polovině ledna
letošního roku a nyní
je komunikace opět ve
stavu
jako
před
opravou.
Dokud odvodnění nebude vyzvanými vlastníky vyřešeno, nebude obec vynakládat
další prostředky na opravu uvedené obecní komunikace.

V neděli 12. 2. 2012 proběhl slavnostní obřad vítání malých občánků. K uvítání
bylo pozváno 11 dětí narozených v roce 2011 s trvalým bydlištěm v naší obci.
K zápisu se dostavilo celkem 8 dětí: Vít Havlíček, Nela Ludmila Burianová, Šimon
Strnad,Vojtěch Černý, Aneta Jana Šmejkalová, Tobiáš Jan Matušinský. Pro nemoc
se nemohla dostavit Tereza Šindelářová a rodiče Lindy Černé a Jakuba Šupíka
nereagovali na pozvání. Bohužel děti z MŠ měly spálovou epidemii, proto svým
vystoupením letos nemohly přispět, ale o kulturní vsuvku jsme nepřišli. Děti ze
Šikulíka se ve velmi krátkém čase naučily několik básniček, a tak situaci zachránily. 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 zhotovila pamětní album pro každého občánka. Dále rodiče obdrželi DVD
nahrávku. Poděkování patří paní Ladě Liebeltové, která pomohla s výzdobou
zasedací místnosti a Mileně Holíkové, která již pátým rokem nádherně vede
pamětní kroniku.
Přeji všem rodičům jménem celého zastupitelstva, aby vám vaše dítě přineslo co
nejvíce radosti a štěstí.
Šárka Rumanová
místostarostka obce

Z NAŠICH SPOLKŮ:
• Oddíl nohejbalu Přišimasy by rád přivítal ve svém kolektivu nové hráče. Nejlépe
hráče, kteří tento sport již hráli. Hrajeme krajskou soutěž. tel. 723 638 132.
• Klub žen Přišimasy – 6. 3. od 14 hodin bude probíhat kurz peddigu s pí Janou
Kubešovou. 24. 3. se uskuteční kurz jarního tvoření od 14 hodin. Scházíme se
každé pondělí od 17,30 hod v klubovně na OÚ. V únoru jsme společně navštívili
večerní prohlídku skleníku Fata Morgana v pražské botanické zahradě. Venku
-15°C a my jsem se procházeli deštným pralesem… Příjemnou kulturní akcí byla
návštěva veřejné generálky představení Techtle Mechtle v Divadle na Fidlovačce.
Další akcí byla oslava 4. narozenin knihovny v Přišimasech, která proběhla
18. 2. 2012 za hojné účasti nejen místních. Setkání začalo dramatizací hry Návrat
Karla IV. do současnosti. Tradičně se účastnil Vratislav Ebr, jako hosta si přivedl
MUDr. Radima Uzla a hudební doprovod obstarali Petr Řádek a Tomáš Jelínek ze
Šlapeta. Humorné vyprávění pana doktora Uzla o všedních i nevšedních situacích
našich běžných životů nás mnohokrát rozesmálo. Celý literární podvečer rychle
uplynul a již se těšíme na oslavu 5. narozenin.

Maškarní rej 2012
Dobrý den,
většinou píšu komentáře ke kulturnímu dění v naší obci a prezentuji zde svůj názor na
povedenost celé akce. Nyní bych rád psal něco o dětském maškarním plese, ale protože
jsem se na něm podílel jako spoluautor i jako jeden z účinkujících, nechám hodnocení
zdařilosti na rodičích. Nebo možná ještě lépe na dětech, které se přišly pobavit. Vezmu celý
článek oproti svému zvyku úplně naruby. Představím Vám všechny, kteří se podíleli na
přípravě a jejichž jména i díl práce většinou není vidět, protože zanikne v konečném celku.
Přestože nebo právě proto si zaslouží jednou za čas, aby jim někdo poděkoval. V první řadě
musím poděkovat mé mamince a její kamarádce Aleně, která je čalounicí. Obě mi spolu
ušily kostým klauna a vystřihly úžasné boty. Veronika Kuchařová namalovala krásného
draka, toho, co nám chtěl sežrat naše princezny. Šárka Rumanová pro mne vytipovala
obchody, kde prodávají různé srandičky a pomůcky pro klauny. Moje žena Yvonna je se
mnou všechny prošla a korigovala moje bláznivé nápady. A je tu pátek. Zde nesmím
zapomenout na chlapce místního fotbalového klubu. Nařezali a naštípali dřevo, zatopili
v sále (počasí nám také přálo), připravili židle a výzdobu. Foltýnek Martin, Pšenčík Jirka,
Hájek Martin. V sobotu se k nim přidal Ryneš Martin. Všichni se pak spolu postarali
o rozdávání kartiček s čísly dětem pro lepší identifikaci masek, o nepodplatitelnou
odbornou porotu a někteří se zapojili i do pomoci při hrách s dětmi. Dorty pro nejlepší
masky upekla Jiřina Kadlecová. Hudbu již tradičně pouštěl Bohouš Veselý, kterého místní
znají pod uměleckým jménem „D.J.Bobo“. A nakonec ti, kteří byli nejvíc vidět. Celý program
letošního dětského maškarního plesu vymysleli a předvedli se Vám v těchto rolích: pan Žeditel Petr Řádek, hodná kočička Hanka Formánková, neposlušný klaun Martin Teichner.

Všem Vám, kteří jste přiložili
ruku k dílu moc DĚKUJI.
Nesmím, ale zapomenout
poděkovat i rodičům s dětmi. Za
to, že si dali tu práci a vyrobili
tak krásné masky a udělali si čas
na to, aby se přišli pobavit.
P.S. Jestli jsem někoho vynechal tak se omlouvám.
Teichner Martin

