Centrum volného času
Rodinné centrum ŠIKULKA, najdete v prostorách OÚ Přišimasy v prvním patře. Scházíme se
pravidelně v úterý a čtvrtek od 8:00 do 12:30 hod. Na každý den je připravený program, který
rozvíjí všestranné dětské dovednosti a znalosti. Formou hry seznamujeme děti s přírodou,
s věcmi kolem nás, malujeme, tvoříme z různých materiálů a jednou za měsíc i z keramiky.
Pravidelně s dětmi cvičíme. Pomocí jednoduchých her seznamujeme děti s používáním
sportovních pomůcek: míči, obručemi, švihadly, hopsadly… Tancujeme a učíme se rytmická
říkadla i písničky. Nechybí ani dramatická výchova. Děti se učí předvádět zvířátka, pracovní
činnosti, osoby, … a s velkou oblibou si samy, pomocí jednoduchých kostýmů, pohádky hrají.
Děti ve věku od 2 let mají možnost seznámit se svými vrstevníky a vyzkoušet si jaké to je trávit
nějaký čas bez maminky. Pro většinu z nich je to taková první průprava před nástupem do školky
a my jsme rádi, že právě u nás to děti velmi dobře zvládají. Letos se nám podařilo navázat
spolupráci s naší mateřskou školkou a společně se podílet na některých aktivitách. Díky tomu se
budoucí školáčci mají možnost nenásilně seznámit s prostředím, které na ně v září čeká a mnozí
z nich se už teď do „velké školky“ moc těší. Paní ředitelce i celému kolektivu MŠ moc děkujeme.
Co nás čeká v březnu? Oslavíme příchod jara a s ním i nejbarevnější svátek v roce
Velikonoce. Už se moc těšíme ☺
Hrátky s batolátky – tvůrčí dílničky pro maminky.
Ti nejmenší s maminkami se schází v pátek dopoledne.
Turistický oddíl Šikulík pro děti od 4 do 12 let. Scházíme se každý pátek od 16:00 hodin
a jako trosečníci na pustém ostrově zjišťujeme, jak nelehké je umět přežít v přírodě ☺
Své nabyté zkušenosti si osvědčíme v červenci na pobytovém či příměstském táboře.
Případné další informace o aktivitách centra volného času vám zodpoví na tel.: 724 761 828,
e-mail: rc.sikulka@seznam.cz
Inzerce: Provádíme úklidové služby, více na info www.uklidvasidomacnosti.cz,
telefon +420 732 633 575 pí Katka Štefková

POZVÁNKA NA TRENDY V JARNÍ PÉČI O PLEŤ A LÍČENÍ
Tímto si Vás dovoluji osobně pozvat na jedinečné krásnění dle NEJNOVĚJŠÍCH TRENDŮ
v oblasti vizážistiky a péče o pleť, které Vám představí profesionální vizážistka a poradkyně
pro Vaši krásu.
Čeká Vás chvíle odpočinku a krásy, kde se dozvíte o:
NEJNOVĚJŠÍCH TRENDECH V LÍČENÍ aneb JAK PROBUDIT NA JAŘE SVOU KRÁSU
NEJNOVĚJŠÍ A JEDNODUCHÉ PÉČI O PLEŤ – DODEJTE SVÉ PLETI PO ZIMĚ TO,
CO NEJVÍCE POTŘEBUJE
PRO KAŽDOU DÁMU JE PŘIPRAVEN
SPECIÁLNÍ DÁRKOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 700,-Kč
KDY: TĚŠÍME SE NA VÁS DNE 11. 3. 2013 OD 18 hodin
KDE: OÚ Přišimasy

Jubilea v březnu
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BŘEZEN 2013
Vítání občánků
V neděli 10. 2. 2013 proběhl slavnostní obřad vítání malých občánků. K uvítání bylo pozváno
7 dětí narozených v roce 2012 s trvalým bydlištěm v naší obci.
K zápisu se dostavilo celkem 6 dětí: Ondřej Pígl, Adéla Jarošová, Klára Pěnčíková, Pavel
Holomek, Filip Grochal, Sofie Šeráková. Pro nemoc se nemohl dostavit Vojtěch Marada.
Obřad zpříjemnily vystoupením děti
z MŠ pod vedením paní ředitelky Marty
Vykouřilové. Po té 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. Poděkování patří paní Ladě Liebeltové která
pomohla s přípravou zasedací místnosti a Mileně Holíkové, která již 4 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
Zastupitelé informují:
● Obec získala dotaci z Pošembeří - Předkládaný projekt obsahuje vybudování víceúčelového hřiště kombinovaného s parkovištěm jako součást víceúčelového sportovního areálu
v Přišimasech. Realizace projektu se skládá z provedení nezbytných terénních úprav, vybudování zpevněné plochy pod hřištěm - asfaltový povrch, osazení plotu a brány, vyznačení hřiště
pro inline hokej, malý fotbal, basketbal aj., osazení basketbalového koše pro streetball. Herní
plocha bude splňovat požadavky na výše uvedené sporty a možnost pro řadu dalších aktivit - vč.
jízdy na skateboardech, koloběžkách aj. V době konání zápasů bude hřiště umožňovat parkování pro 13 vozidel. Z 13 míst jsou 2 pro invalidy. Hřiště poskytne dětem, mládeži i dospělým
prostor pro hru a zábavu. Zajistí zázemí pro děti a mládež po škole v pracovních dnech i o víkendech a také v době konání tréninků a zápasů, které hojně navštěvují celé rodiny. Samotné hřiště
bude volně přístupné pro veřejnost. Pobyt na hřišti se bude řídit provozním řádem. Za provoz

a údržbu hřiště bude odpovídat a starat se obec Přišimasy.Jedním z dlouhodobých cílů obce je
vybudovat víceúčelový sportovní areál, který zahrnuje modernizace fotbalového hřiště, nohejbalového hřiště, tenisový kurt a realizaci zázemí pro další volnočasové aktivity a sportovní vyžití
obyvatel. Z tohoto důvodu byl vypracován stavební projekt "Sportovní areál obce Přišimasy". Ten
navrhuje řešení současného stavu a přerod stávající plochy v rozsáhlý sportovní areál zaměřený
nejen na potřeby fotbalového oddílu, ale řešící komplexně volnočasové aktivity všech obyvatel
obce. Jedním z dílčích projektů je (1) realizace dětského zázemí v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště nebo (2) vybudování hřiště, které bude v době zápasů či dle potřeby využitelné
jako parkoviště = tento projekt. Celkové výdaje projektu jsou 647.340,- Kč.
● Rozvoz obědů pro seniory v naší obci - zastupitelstvo obce projednalo způsob zajištění
obědů seniorům v naší obci. V roce 2009 byla uzavřena s Městem Úvaly Smlouva o zabezpečení poskytování pečovatelské služby našim občanům. Za aktivního občana Obec hradí
částku 800,- měsíčně. Za poslední rok se zvýšil zájem občanů o tyto služby. Vzhledem k tomu,
že většina občanů využívá pouze služeb dovozu jídla, za který občan zaplatí obvyklou cenu,
byla navržena změna provozovatele s tím, že Obec bude přispívat přímo občanům a bude jim
oběd dotovat částkou 20,-Kč. Tento způsob by byl výhodný jak pro Obec, která polovinu
vynaložených prostředků ušetří, ale i pro občany, kteří budou mít oběd za zvýhodněnou cenu.
● Oprava „Rybníčku na návsi“ - Zastupitelstvo obce obdrželo návrh technického řešení,
ze kterého vyplývá, že je třeba provést práce na očištění výpusti, na obetonování požeráku,
na poklopu šachty a nové přepážky na výpusti. Na výtoku výpusti udělat okolo trubky čelo
– kámen do betonu, hráz přespárovat, kamennou zeď opravit a zpevnit, zpevnit profil na
obou stranách koruny betonovým pasem (tl. 30 cm) Rybník je třeba odbahnit. Celá dokumentace se v této fázi dopracovává a na základě stanovisek dotčených organizací bude
doplněna. Z následného výběrového řízení vyplyne cena za práce.
● Vodovod – při namátkové kontrole prostoru vrtů vodovodu Hradešín- Přišimasy byly zjištěny
závažné nedostatky týkající se zabezpečení vrtů. Spravující organizace bude vyzvána
k okamžité nápravě stavu.
● Den Země na Klepci – 20. dubna se uskuteční již 7. ročník regionální akce, přípravy byly
zahájeny a vyzýváme ke spolupráci – pokud má někdo zájem prezentovat svoji činnost, která
souvisí s tématem akce – ekologická témata a práce s dětmi, obraťte se na koordinátorky
akce p. Řádkovou a p. Rumanovou. Na organizaci se podílí fotbalisté, Klub žen, Šikulka a MŠ
Přišimasy. Před akcí je plánován úklid Klepce i obce, o termínu budete včas informováni.
❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁
Milí spoluobčané, rádi bychom vám sdělili, co se událo ve školce a co připravujeme.
4. 2. 2013 do mateřské školy zavítali akrobaté – cirkusové představení. 10. 2. 3013 děti ze školky
vítaly nové občánky. Jejich maminkám a tatínkům přednášely básničky a zahrály písničky na flétnu. 20. 2. 2013
jsme uspořádali pěkný Zámecký karneval. Děti si samy
připravovaly hostinu, prostíraly stoly. Uskutečnila se módní
přehlídka i rej masek. Pořídili jsme fotografie a uspořádáme
výstavu ve vstupní chodbě školky a Obecního úřadu.
Naše plány na březen: Rádi bychom navštívili v rámci
měsíce března – „Měsíce knihy“, místní knihovnu.
Plánujeme účast na regionální akci „Ukliďme Pošembeří“
- Úklid v okolí školky – KRÁSNÁ ŠKOLKA aneb VÍTÁME
JARO. Připravujeme tajuplný výlet na Klepec.
Důležité upozornění: ZÁPIS pro školní rok 2013 -2014 se
uskuteční v budově MŠ od 13,00 – 16,00 hodin 25. 3. 2013. S sebou vezměte: Potvrzené
a vyplněné dokumenty a přílohy (lékařské potvrzení včetně řádného očkování na 2. části evidenčního listu, potvrzení o zaměstnání obou rodičů a řádně vyplněnou přihlášku), rodný list dítěte
a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti. Všechny potřebné formuláře možné

stáhnout na webových stránkách Obecního úřadu Přišimasy – Mateřská škola – Zápis.
Na duben připravujeme vystoupení v sobotu 20. dubna 2013 na Klepci – „Den Země“
Chystáme pásmo básniček a písniček s názvem „Pohádkový les“ a prodejní výstavku dětských
prací. Srdečně zveme přátele naší školičky. Přijďte se podívat a podpořit nás.
Marta Vykouřilová a kolektiv mateřské školy.
❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁
Z našich spolků:
● Klub žen - Neklepejte na okna knihovny zbytečně, nevolejte, ve sluchátku se bude ozývat
jen vyzváněcí tón, nepřešlapujte před zavřenou knihovnou dlouhé hodiny, otevírací doba knihovny je pouze v pondělí od čtyř hodin do půl šesté hodiny večerní. V tuto dobu se Vám budou
věnovat s maximální péčí paní Řádková a paní Vobořilová a pro malé čtenáře máme v měsíci
březnu přichystáno malé překvapení, v podobě 20% slevy na vstupné do Prvního soukromého
muzea Lega v ČR.
● Fotbalisté - Po úspěšném prezentačním plese v lednu, místní fotbalový oddíl SK Podlipan
Přišimasy pořádal již tradiční únorový rej masek. Od 14 hodin začal maškarní ples pro nejmenší.
Letos, snad pro nepřízeň počasí, přišlo méně dětí než loni (39), ale o to více dostaly dárků a sladkostí. Klaun Martin s kočičkou Hankou si připravili mnoho prima her a Bohouš hrál výborné písničky, které si všichni spolu zazpívali. Do tancování s úplně nejmenšími se zapojily i některé
maminky. Myslím, že jsme si užili prima odpoledne. Večer pak přišli na řadu dospělí. Sál byl plný
zajímavých kostýmů. Je vidět, že když se lidi chtějí bavit, tak si najdou čas a hlavně zapojí i fantazii do výroby masek. Nelze vyjmenovat každou a na některou nezapomenout. Úžasné byly
všechny a na konci večera, nebo lépe nad ránem, se lidičky rozcházeli s úsměvem na tváři. Jsme
rádi, že v dnešní pro mnohé složité době si najdeme cestu k sobě a dokážeme na chvilku
Vaši fotbalisté
zapomenout na všední starosti a spolu se pobavit.
Zahradník Šikula radí… Dělení trvalek
Trvalky patří mezi stálice všech okrasných zahrad. Pokud i vy máte mezi nimi své oblíbence,
pojďte si je s námi namnožit. Právě březen je optimálním termínem pro jejich dělení, neboť
trvalky jsou stále v zimním klidu a nedochází tak k poškození výhonků.
Trvalky jsou sice dlouholeté rostliny, ale i ony během let postupně stárnou, což se projevuje
především na kvalitě a četnosti květů, příp. mnohé z nich zevnitř vyholují. Pro to, abyste se z krásných květů těšili co nejdéle, jednou za tři až pět let je rozdělte.
A jak na to? Vyryjte celý trs (např. rycími vidlemi) a rukama opatrně roztáhněte kořeny tak, abyste
je nepoškodili. Stává se, že starší rostliny mají kořeny velmi spletené, v takovém případě je
musíte opatrně oddělit rýčem, u silných kořenů se nebojte použít pilku. Pokud jste dělením způsobili na kořenech velké rány, ránu očistěte a zasypte práškovým dřevěným uhlím. Nově získané
oddělky musí být silné a zdravé, nejčastěji je najdete na okrajích trsů. Oddělky zasaďte do předem připravené jámy, kterou vylepšete kvalitní zeminou a dostatečně zalijte.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D. www.zahradniksikula.cz

DĚTSKÁ BURZA JARO - LÉTO

KDY:SOBOTA 23.3.2013 od 10:00 -13:00 HODIN
KDE: PŘIŠIMASY – ZASEDACÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU
PŘÍJEM DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A OBUVI BUDE V PÁTEK ( 22.3.)OD 15 - 18 hod. V PŘIŠIMASECH (ZASEDACÍ
MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU). VÝDEJ NEPRODANÝCH VĚCÍ BUDE V NEDĚLI (24.3.) od 10-11. hod.
Nevyzvednuté věci budou dány na charitu.
PŘIJÍMÁME POUZE JARNÍ A LETNÍ OBLEČENÍ, OBUV, KNÍŽKY, HRAČKY, DĚTSKÉ PŘILBY, KOLA,
ODSTRKOVADLA, KOLEČKOVÉ BRUSLE, KOLOBĚŽKY, KOČÁRKY, AUTOSEDAČKY.....
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, 603 115 528, 739 016 429, 739 016 429,
nebo mail – hanahejlova@seznam.cz , janamaslukova@seznam.cz.
Prosíme maminky, které budou mít zájem o prodej svých věcí, aby nás kontaktovaly nejpozději do 16.3.2013
Manipulační poplatek prodávajícího je 1,- KČ ZA KAŽDOU PŘIJATOU VĚC K PRODEJI.
VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN MŠ V PŘIŠIMASECH NA VÝTVARNÉ POTŘEBY. TĚŠÍME SE NA VÁS.

