Z našich spolků: 22. 1. 2011 uspořádali fotbalisté v místní sokolovně
ples s bohatou tombolou, na který zavítalo na 90 lidí. Hlavní cenu
v tombole - 3-litrovou láhev Ferneta vyhrála paní Hanka Formánková,
která měla z ceny obrovskou radost. K tanci a poslechu hrála skupina
Syntéza. Ples se ke spokojenosti všech vydařil.
Protože plesová sezona pokračuje, fotbalisté pořádají dne 26. února
Maškarní ples. Odpoledne od 14 hodin bude v Sokolovně karneval
pro děti a večer přijdou na řadu dospělí. V loňském roce měl tento ples
velký ohlas, nasaďte masky a přijďte se pobavit! Nejlepší masky budou
odměněny! Sokolovna bude vyhřátá!

Akce v okolí:
OSLAVA SVÁTKU HROMNICE
KDY: v sobotu a neděli 5. a 6. února 2011
KDE: v Šestajovicích ve svíčkárně RODAS, Na Balkáně 211
Rozdávání svěcených svíček (jež podle staré tradice ochraňují před
bouřkou). Pro každou rodinu jedna svíčka zdarma.

Mateřská škola Přišimasy a Obecní úřad Přišimasy
Vás a Vaše děti srdečně zvou k Zápisu do MŠ Přišimasy na školní rok
2011– 2012, který se koná dne 24. 2. 2011 od 10.00 do 11.30 hodin
a od 14.00 do 16.00 hodin.
Mateřská škola v Přišimasech nabízí dětem příjemné prostředí, zajímavé akce a
činnosti v rámci celoročního projektu školy s možností výuky AJ. Součástí školy
je zahrada, která umožňuje dětem rozmanité pohybové aktivity v každém ročním
období. Jde o školu rodinného typu, která má 1 třídu a ložnici dělenou s jídelnou.
Předpoklady pro přijetí dítěte:
samostatně si obléknout veškeré oblečení
samostatně dodržovat hygienické návyky
samostatně stolovat (jíst lžící, pít z hrnečku a sklenky)
dítě by mělo být zvyklé jíst ovoce a zeleninu
nemá již pleny, dudáka ani láhev
umí se samostatně vysmrkat.
Pokud přijaté dítě nebude splňovat tyto požadavky může být z MŠ vyřazeno.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vladimíra Prejzová - ředitelka školy
Pavel Frank - starosta obce
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Náš region – příloha Přišimasy, Hradešín, Škvorec
Dne 17. 2. 2011 vyjde v novinách Náš Region příloha, která je věnovaná
Přišimasům, Hradešínu a Škvorci. Pokud máte zájem o prezentaci své firmy
nebo činnosti spolku, obraťte se na Mgr. I. Kučerovou tel. 774 488 901.
Uzávěrka je 9. 2. 2011.

23. dubna proběhne na Klepci již 5. ročník regionální akce
„Den Země na Klepci“.
20. ledna se uskutečnila první schůzka přípravného výboru, kde hlavní organizátor Jan Psota představil rámcový program a diskutovalo se o náplni
odpoledne. Je potěšující, že se přidávají další spolky či obce – v letošním
roce se prvně představí Doubravčice a účastní se nové sdružení z Limuz
„Život pod Klepcem“.

Výročí obnovení knihovny v Přišimasech
Přibližuje se datum obnovení činnosti v knihovny v Přišimasech a Klub žen
pořádá tradiční setkání s jejím kmotrem p. Vratislavem Ebrem. Letos si
p. Ebr přiveze posilu v podobě MUDr. Radima Uzla. To, že bude toto
setkání veselé, o tom nikdo předem nepochybuje. Srdečně Vás zveme dne
26. 2. 2011 od 15 hodin do zasedací místnosti OÚ.
Knihovna funguje od roku 2008, je otevřena každé pondělí od 17 do 18
hodin a o knižní fond se starají Stáňa Řádková a Svaťa Vobořilová.

Zastupitelé informují:

Upozornění:

13. 1. 2011 byla na krajský úřad Středočeského kraje podána v pořadí třetí
žádost na rekonstrukci fotbalového hřiště. Tato žádost byla podána do
programu FROM 2011(Fond rozvoje obcí a měst). Celkový objem
finančních prostředků v této žádosti je cca 5 mil. Kč, navržená spoluúčast
obce je 250 tis. Kč. Žádost zahrnuje celkové terénní úpravy areálu a nový
povrch fotbalového hřiště včetně srovnání povrchu, odvodnění, přípravy pro
zavlažování a výsevu nové trávy.

V lokalitě pod Hradešínem došlo v posledním období k několika odcizením
vozidel, žádáme občany o bdělost, v případě zjištění konkrétních informací, volejte tel. 158

15. 1. 2011 byla předána žádost o dotaci na kanalizaci na Ministerstvo
zemědělství, kde také proběhlo jednání k této investici.
31. 1. 2011 byla podána žádost na výstavbu dětského hřiště v Přišimasech
z fondu ČEZ.
Uvidíme, jak budou naše žádosti o financování naplněny!
Poplatky v roce 2011 – nutno uhradit do 28. 2. 2011!!
1 pes starší 3 měsíců
50,- Kč
Poplatek ze psů
každý další pes starší 3 měsíců
75,- Kč
Místní poplatek za odvoz TKO - je nutné zaplatit do 28. 2. 2011
- 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. 2011. Po tomto termínu nebudou TKO
nádoby bez známky vyváženy.

Poplatky je možno uhradit v pokladně OÚ v úředních hodinách nebo
přímo na účet obce č. 6327-151/0100
při poplatku za psa var. symbol - 10 míst
1341 01(část obce Horka)
0000 (číslo popisné nemovitosti)
02 (část obce Přišimasy)
03 (část obce Skřivany)
při poplatku za TKO var. symbol – 10 míst
1337 01 (část obce Horka)
0000 (číslo popisné nemovitosti)
02 (část obce Přišimasy)
03 (část obce Skřivany)
spec. symbol 2011

12. února proběhne vítání dětí
narozených v roce 2010.
Slavnostní přivítání proběhne
v zasedací místnosti OÚ, kulturní
program zajistí děti z MŠ a pro každé
přivítané děťátko je připraven dárek
od Obecního úřadu a od OS Klub žen
Přišimasy.

HRÁTKY S BATOLÁTKY
V lednu proběhlo první setkání batolátek z Přišimas a okolí a zážitky
měly nejen děti, ale i my dospělí ☺. Děti se pomalu seznamují
s prostředím i malými kamarády. Čím dál tím více ztrácí ostych a tak
pravé řádění může brzy začít. Těšíme se na všechny rodiče s dětmi
od 0 do 3 let, vítáni jsou i starší sourozenci. V rámci programu,
si pohrajeme s barvičkami, papírem a lepidlem, naučíme jednoduché
říkanky, tanečky a vyzkoušíme si základní cvičební pomůcky
(míče, tunely, překážkové dráhy…).
Scházíme se pravidelně
každý pátek od 10:00 do 12:00
v RC Šikulka na obecním úřadě Přišimasy.
Sebou vezměte dětem přezůvky, svačinku a pití.
Případné další informace
na tel.: 724 761 828 nebo na RC.sikulka@seznam.cz
V únoru proběhnou schůzky: 4; 11;18. a 25. 2. 2011.
Těšíme se na vás Katka a Lucka

