Hrátky s batolátky + tvůrčí dílnička pro maminky
Pátek 9:00 – 11:00
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.
Lektor: Lucie Vápeníková
Sportovně turistický oddíl Šikulík
Pátek 16:00 – 18:00
Spolupráce s Mateřskou školkou
Odpolední kroužky od 13:00 – 15:00
Pondělí: Šikovné ručičky
Úterý: Hudební hrátky a základy na flétničku
Čtvrtek: Pohybové hry – zvířátková joga.
Lektor: Katka Kebrtová
Bližší informace o centru volného času vám sdělí na rc.sikulka@seznam.cz; tel.: 724 761 828

Nová základní škola Purkrabka
ve Škvorci
V současné době vzniká ve Škvorci naproti zámku
(ul. Smiřických 2)
Základní škola 1. stupně Purkrabka.
V září 2013 bude zahájena výuka první třídy.
Zveme vás na informační schůzku, která se koná dne 17. ledna od 17:30
hod na adrese: Škvorecký dvůr, Masarykovo náměstí 40, ve Škvorci.
Získáte zde veškeré informace o škole a setkáte se s třídní učitelkou.
Na schůzku je nutno se předem registrovat
na tel.: 776 677 999 nebo info@skolapurkrabka.cz.
Zápisy do první třídy proběhnou 26. ledna a 9. února od 10:00 a 13:30
hodin opět ve Škvoreckém dvoře na výše uvedené adrese.

Prosíme vás, abyste se před zápisem rovněž zaregistrovali
a včas zaslali vyplněnou přihlášku.
Vše potřebné najdete na www.skolapurkrabka.cz.
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Chroustová Zděnka
19.01.
Košinová Ludmila
04.02.
Šorm Antonín
24.02.
Jubilantům blahopřejeme!

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
3. prosince naší obcí prošel již po sedmé průvod světlušek, aby za hojné účasti
dětí i dospělých rozsvítil strom před mateřskou školou. Z cesty u hřiště vypouštěly
děti svoje lampiony splněných přání. Tentokrát nepadaly žádné sněhové vločky, ale
pro změnu foukal vítr, proto zapálit lampión bylo dost náročné. U školky, jako už
tradičně, všechny přivítala místostarostka obce. Program i letos obohatila Vendulka
Pechová ze Skřivan, která se svojí kamarádkou zarecitovala. Premiéru měly děti,
které navštěvují taneční kroužek.Po té nám děti navštěvující kroužek flétničky
zahrály několik vánočních koled. Závěr patřil dětem z MŠ, které vystoupily v krásných kostýmech světlušek. Během vystoupení měli diváci možnost ochutnat
voňavý svařáček a pro děti byl připravený čaj. Po programu jedna ze světlušek přenesla světlo ke stromku, který se pak krásně rozzářil. Děti z MŠ nabízely své
výrobky k prodeji, z jejichž výtěžku bylo zakoupeno vybavení pro děti. Taktéž i Klub
žen měl napečené perníčky. Jako každý rok nás toto milé setkání nabilo energií,
kterou budeme v příštích týdnech hodně potřebovat. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na přípravě, ale i těm, co se přišli podívat a pobavit.
Š. Rumanová
Zastupitelé informují:

JUBILEA V LEDNU A ÚNORU
Chroust Ladislav
Špánová Naděžda
Stehlíková Bohumila
Svoboda Jaroslav

LEDEN - ÚNOR 2013

81 let
65 let
70 let

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

Přehled o počtu obyvatel ke dni: 31.12.2012
Část obce
Dospělí (muži/ženy)
Děti (muži/ženy)
Horka
77 (42/ 35)
21 ( 9/ 12)
Přišimasy
331 (168/ 163)
99 ( 55/ 44)
Skřivany
170 (75/ 95)
53 ( 24/ 29)
578
173
Počet obyvatel obce vzrostl během roku 2012 o 31 obyvatel.

CELKEM 751

V roce 2012 jsme se navždy rozloučili s těmito občany:
Chomátová Věra ve věku 87 let zemřela 10.07.2012
Ptáčková Růžena ve věku 89 let zemřela 02.12.2012
Rudolfová Věra ve věku 91 let zemřela 18.06.2012
Urdová Miloslava ve věku 91 let zemřela 08.05.2012
Vokolková Marie ve věku 75 let zemřela 21.10.2012

být vylepena na nádobu nejpozději 28. 2. 2013. Po tomto termínu nebudou TKO nádoby bez známky vyváženy. Občané mají dle rozhodnutí OZ nárok na tento počet
známek: Občané obdrží známku podle zaplacených osob 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

Oznámení pro rodiče novorozenců – 10. února proběhne vítání dětí
Oznamujeme občanům, že ke slavnostnímu obřadu budou písemně zváni děti
narozené v roce 2012 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. 2012 do 31. 12. 2012
Grochal Filip, Holomek Pavel, Jarošová Adéla, Marada Vojtěch, Pígl Ondřej,
Pšenčíková Klára, Šeráková Sofie
• Zastupitelstvo obce Přišimasy dne 8.1.2013 podalo žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova prostřednictvím Pošembeří na projekt „Víceúčelové parkoviště
jako součást sportovního areálu v Přišimasech“
• volby prezidenta – výsledky 1. kola prezidentských voleb v obci Přišimasy:

Platbu můžete provést osobně na pokladně OÚ ( PO, ST od 17 - 18:30h) nebo na účet obce
č. 6327-151/0100, vedeného u KB Český Brod, var. symbol za odpad: 1337 01 část obce
Přišimasy, 02 Horka, 03 Skřivany, 0000 (číslo popisné) var. symbol za psa: 1341 01 část obce
Přišimasy, 02 Horka, 03 Skřivany,0000 (číslo popisné)
• Vyhodnocení účinnosti radaru v lokalitě pod Hradešínem - Měřič rychlosti,
zaznamenával statistiku projetých aut v době od 13.11.2012 od 12.12.2012. Vyhodnocoval
údaje kolik projede za hodinu aut, jaká byla během hodiny max. rychlost a jaká byla průměrná
rychlost. Při porovnání údajů, kdy měřič nebyl v provozu a kdy se zapnul, tak došlo ke snížení
průměrné rychlosti z 62,7 km/h na 49 km/h
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Tabulka: Obec Přišimasy
Kandidát
č. příjmení, jméno, tituly
1
2
3
4
5
+6
7
8
+9

Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

Navrhující
strana
Občan
Občan
Občan
Občan
Poslanci
Občan
Občan
Senátoři
Poslanci

Politická
příslušnost
KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

1. kolo
hlasy
%
11
44
6
8
10
82
17
35
127

3,23
12,94
1,76
2,35
2,94
24,11
5,00
10,29
37,35

+) postupující kandidát

• Poplatky v roce 2013
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. 2013
Sazba poplatku: Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících
z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele bytů činí
sazba: 600,-Kč na jednoho poplatníka a kalendářní rok.
Stále platí známkový systém na popelnice. Při platbě obdrží občané známku, která musí

Z našich spolků:
Klub žen – Při rozsvícení vánočního stromu jsme díky prodeji perníčků a svařáku získali
finance, které poukazujeme na dobročinné účely – nadace Krtek a léčba dětí v popáleninovém
centru. Děkujeme za podporu, zprostředkovaně jste přispěli i Vy. Tradiční předvánoční krmení
lesních zvířátek se nekonalo pro nepříznivé počasí. V letošním roce připravujeme opět několik akcí pro veřejnost – pravděpodobně v březnu bude veselé setkání s kmotrem naší knihovny
panem Vráťou Ebrem, na duben připravujeme regionální akci „Den Země na Klepci“, podílíme
se na organizaci tradičního dětského dne. O těchto a jiných dalších akcích Vám dáme včas
Jitka Franková
vědět. Uvítáme vaše náměty i příspěvky do zpravodaje.
Fotbalisté
Naši nejmenší fotbalisté "malíčci" dokázali vybojovat krásné šesté místo na turnaji
v Běchovicích. Starší přípravka v Běchovicích vytáhla všechny trumfy a skončila na výborném
čtvrtém místě. Zimní příprava nekončí a kromě tréninků nás čeká ještě několik turnajů.
19.1.2013 od 20 hodin Vás zvou fotbalisté na společenský ples do místní sokolovny.
K poslechu i tanci hraje Syntéza. Čeká na Vás bohatá tombola. Vezměte sebou dobrou
náladu a přijďte se pobavit.
23. 2. 2013 se uskuteční Maškarní ples, odpoledne bude zábavný program pro děti a večer
pro dospělé. Na všechny se těšíme a plakáty vyvěsíme 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.
Zábavné dopoledne s programem – Šikulka
Úterý a čtvrtek od 8:00 do 12:30 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.
Lektor: Katka Kebrtová
Tanečky pro kluky i holčičky
Úterý 16:00 lektor: Ilona Plačková
Cvičení pro děti s nářadím TJ Sokol Přišimasy
Čtvrtek: 16:00 – 18:00 lektor: Silvie Veselá

•

Z MŠ

Vážení spoluobčané, čas plyne jako voda a my bychom Vás rádi informovali o dění ve školce.
Začátek prosince probíhal ve znamení vánočních radovánek a besídek.
3. 12. 2012 jsme se zúčastnili Slavnostního rozsvícení stromu před budovou MŠ.
Děti byly vyzdobené do kostýmů světlušek, které nám pomohla zajistit paní
Prošková.
4. 12. 2012 navštívili školku Mikuláš (pan Zdeněk Šmejkal) a šikovný čertík, který
věděl na všechny zlobílky jejich neřesti a chtěl je odnést do pekla (paní Hanka
Formánková). Posíláme jim tímto poděkování.
19. 12. 2012 jsme pozvali rodiče na Vánoční besídku.
O vánočních prázdninách se nám podařilo za finanční podpory Obecního úřadu
zvelebit vstupní chodbu.
A co nás čeká v nejbližším čase?
V měsíci lednu dvě divadelní představení – loutková pohádka: O Zrzečce
a hudební pohádka s názvem: Zatoulané psaníčko.
V polovině ledna proběhnou zápisy do 1. tříd ZŠ a tak se s dětmi pilně připravujeme, aby DOBRÝ START DO ŠKOLY zvládly a při zápisech obstály.
Do 1. třídy by mělo odejít 12 dětí.
Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. I my se připravujeme na MAŠKARNÍ REJ spojený se zpívánkami,
tancem a rošťačením masek.
Začátek Nového roku zahajujeme s dobrou náladou a také tu přejeme VŠEM
v našem okolí.

Šťastný rok 2013 Vám přeje kolektiv MŠ v Přišimasech.
M.Vykouřilová

