– ŠIKULKA –
Zábavné dopoledne pro děti s programem
Program je připravený pro děti bez rodičů. Pro
děti je to první krok do dětského kolektivu bez
maminky. Pravidelně malujeme, cvičíme, čteme
pohádky, učíme se nové básničky ……….
V lednu si budeme hrát na kominíky a tučňáky
KLUBÍK PRO MAMINKY
Nejen děti, ale i maminky mají svá dopoledne. Každý pátek se scházíme od 8:00 – 11:00 na
OÚ Přišimasy v 1. patře.
Zatím co si děti hrají v herně, maminky si zde z různých materiálů tvoří vlastní výrobky. Mezi
naše výrobky patří šperky z knoflíků, ptáčci z drátků… Před Vánocemi jsme si také ušili z filcu
vánoční ozdoby, z drátků a korálků jsme také vytvořili andělíčka.
Bližší informace na rc.sikulka@seznam.cz
Jubilea:
Chroust Ladislav
01.01. 84 let
Svoboda Jaroslav
16.01. 92 let
Chroustová Zděnka
19.01. 82 let
Jubilantům přejeme hodně zdraví!
Kompletní vedení daňové evidence a mzdové agendy včetně zpracování DPH, přiznání k dani
z příjmů fyzických osob a k silniční dani, přehledů pro zdravotní pojišťovny či správu sociálního zabezpečení a komunikace s příslušnými úřady. Bc. Ludmila Nigrin Olmrová
kontakt: nigrinolmrova@seznam.cz, mobil: 737 449 196
Nabízím výuku angličtiny pro děti základních i středních škol, vč. přípravy na maturitu.
Bc. Ludmila Nigrin Olmrová
kontakt: nigrinolmrova@seznam.cz, mobil: 737 449 196
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LEDEN 2014
Poplatky v roce 2014
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. 2014
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 být vylepena na nádobu nejpozději 28. 2. 2014. 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
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)
• Zastupitelé informují:
Na konci roku 2013 byly podány žádosti o dotace na následující projekty:
• žádost o dotaci na úpravu plochy fotbalového hřiště (z programu FROM Středočeského kraje)
• žádost o dotaci na zateplení obou budov MŠ (z programu OPŽP Ministerstva životního
prostředí)
• žádost o dotaci na úpravu rybníka (z programu OPŽP Ministerstva životního prostředí)
Na rok 2014 jsou plánovány tyto projekty:
• projektová dokumentace pro stavební povolení a následná realizace první etapy chodníků v obci
• z důvodu havarijního stavu autobusových zastávek v obci (zastávky Přišimasy
a Přišimasy Horka) bude přistoupeno v průběhu měsíce ledna a února k jejich zbourání

a následné výstavbě nových zastávek. Proto prosíme občany o shovívavost a porozumění během stavby.
18.1. a 19.1. dojde za pomoci členů fotbalového klubu ke zbourání zastávek a likvidaci odpadu.
Od 20.1. do 26.1. budou probíhat stavební práce a terénní úpravy, od 27.1. do 2.2. bude následovat
technická přestávka a od 3.2. do 9.2. bude probíhat montáž ocelové konstrukce.
• Zprávičky ze školky.
Prosinec v mateřské škole, aneb magické kouzlo Vánoc. Opět po roce tu byly chvíle, kdy všude
vládl ruch, doma i ve školce se uklízelo, peklo a vařilo, vzduch voněl vanilkou, purpurou a jehličím. Děti zdobily perníčky, cukroví, vyráběly dárečky, ozdoby na stromeček, svícínky a přáníčka. Učily se koledy, poslouchaly příběhy o narození Ježíška, seznamovaly se s tradicemi
a připravovaly vystoupení pro své nejbližší. Vánoční svátky jsou nejlepší příležitostí k dělání
radosti svým blízkým, a tak děti prožívaly magické kouzlo tohoto období v následujících
mimořádných dnech:
2. prosince vystupovaly u slavnostního ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
5. prosince je navštívil MIKULÁŠ S ČERTÍKY, (děkujeme panu Šmejkalovi, paní Formánkové
a Tomáškovi Liebeltovi).
7. prosince tančily a soutěžily v SOKOLOVNĚ na Mikulášské besídce.
19. prosince zpívaly, recitovaly a hrály pohádku na VÁNOČNÍ BESÍDCE.
20. prosince prožily den plný překvapení: NADÍLKU NOVÝCH HRAČEK, slavnostní svačinu
a poučení o smyslu vánočních tradic: pouštění lodiček, krájení jablíček, házení střevícem.
6. ledna jsme vánoční období zakončili koledováním a pohádkovým vyprávěním TŘÍ KRÁLŮ.
Vážení přátelé naší školky, do nového roku 2014 Vám přejeme hodně zdraví a štěstí. Kolektiv MŠ.
Upozornění pro rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě do MŠ.
Zápis dětí do MŠ Přišimasy pro školní rok 2014 – 2015 se uskuteční 27. 2. 2014 od 13.00 do
16.00 hodin v MŠ Přišimasy. Bližší informace a potřebné dokumenty budou k dispozici na našich
stránkách.
Klub žen Přišimasy – nejen pro členy klubu - 20.1. od 18 hod "Zelené potraviny nejsou
lékem, a přece léčí." Setkání s pí Ing Coombesovou na téma zdravé výživy.
27.1. od 17:30 můžete strávit příjemný podvečer v Klubu žen s možností výroby textilní brože.
Cena se bude odvíjet od použitého materiálu a komponentů, celková cena za jednu brož by neměla
přesáhnout 30 Kč. Vzhledem k omezeným možnostem klubovny, prosíme zájemce
o rezervaci na klubzenprisimasy@tiscali.cz, nebo u paní Rumanové. Těšíme se na Vás.
Fotbalisté – Hezký nový rok, mnoho štěstí a zdraví přejí fotbalisté. Naši nejmenší sportovci
se poctivě připravují na jarní sezonu. Kromě vánočních svátků trénují bez přestávky dvakrát týdně
celou zimu. Snažíme se objíždět i turnaje v okolí. Hrajeme již tradičně několik turnajů
v Běchovicích, ale navštívili jsme i turnaje v Českém Brodě, Kostelci, Kopidlnu, Říčanech a tuto
sobotu jsme hráli na Sázavě. Zde fotbalisté z kategorie starší přípravky odehráli ten nejlepší turnaj
sezony. První zápas, po dost infarktovém průběhu s týmem Louňovic, zremizovali a vypadalo to
na další turnaj, kde budeme bojovat o střed tabulky. Jenže následoval zápas se Struhařovem a ten
kluci a jedno děvče odehráli bravurně. Poctivě dřeli a výhra 5:2 byla víc než zasloužená. Další tým,
který se nám postavil do cesty byl z Radimi. Měli za sebou již tři zápasy a ani jeden neprohráli.
To pro nás byla první zkouška ohněm. Nejen že obrana poctivě plnila všechny úkoly, ale i naši
útočníci bojovali po celém hřišti. Oporou byl brankář, který za celý turnaj pustil pouhé tři branky
a ve finále dvě. Srdíčko, které mnohdy ve sportu chybí u nás nechybělo a vyhráli jsme 2:0.
Následoval zápas o tzv. povinnou výhru. Do cesty se nám postavil Ostředek. Sympatičtí kluci,
kteří začínají a mají mezi sebou i velmi malé hráče. Porazili jsme je 7:0 a začínala se nám do hlav
vkrádat myšlenka na "bednu". Čekali nás ve skupině ještě dva zápasy s týmem Ondřejova

a Skalice. Tabulka se rozdělila na dvě velmi vyrovnané skupiny, tři týmy se prali o 5-7 místo
a o první čtyři místa měli zájem ti ostatní. Před zápasem s Ondřejovem (plný počet bodů) jsme
trochu znejistěli. Rodiče našich svěřenců nás hnali dopředu. Hned zkraje jsme dostali gól a my
věděli, že to není dobré znamení. Potřebovali jsme z posledních dvou zápasů utrhnout remízu
a výhru. Zhruba v polovině utkání po mnoha šancích na obou stranách jsme srovnali na jedna
jedna. Nebudu vás napínat, asi minutu do konce jsme vymetli pavučinu v brance soupeře a vyhráli
v poměru 2:1. Ačkoliv poslední zápas ve skupině měl být povinně vyhraný. Skalice dlouho
vzdorovala. Asi právě ta nečekaná role favorita nám trochu svazovala nohy. Nakonec jsme to vše
ustáli a postoupili do finále z prvního místa ve skupině. Zde jsme opět narazili na tým Ondřejova.
Hoši byli na nás velmi nabuzení a chtěli nám v odvetě vše vrátit. Musím říct, že to na hřišti dost jiskřilo. Naštěstí se vše obešlo bez úrazu. Průběh zápasu byl úplně stejný jako ten první. Jedna nula jsme
vedli v polovině utkání, Ondřejov srovnal na 1:1 a těsně před koncem, cca dvě minuty jsme dostali
na dva jedna. Ještě jsme si vypracovali několik šancí, ale bohužel jsme neměli dost sil a možná chybělo v závěru i to pověstné štěstíčko, které nás provázelo spolu s bojovností a poctivou dřinou celým
turnajem. Po prohraném finále někteří kluci byli zklamaní, ale ostatní se radovali, protože druhé
místo je zatím to nejlepší co jsme vybojovali. Chválíme všechny hráče: v brance Mikuláš Sirko
začíná být velmi stabilní oporou. Některé zákroky jsou na velmi dobré úrovni. Obrana Martin
Jedlička, dalo by se říct multi funkční hráč, umí zachytat v bráně. V útoku již na podzim dal gól,
umí se uvolnit, ale asi nejlépe se cítí v obraně. Honza Plaček je v obraně jako ryba ve vodě, má
přehled, umí se velmi dobře orientovat, Radek Ouředníček je dlouhodobou oporou týmu. Hraje
hlavně v útoku, ale zde ukázal, že je velmi platný i v obraně. Posledním obráncem byla naše stálice
Kačenka Bazalová. Výborný obránce, který vždy s úsměvem na rtu obere protihráče o míč (na minulém Běchovickém turnaji o Kačku projevil zájem tým dívčí Sparty). Do útoku jsme obsadili Jirku
Jelínka, je kapitánem starší přípravky, pravidelně dává góly, ale umí i přihrát na gól a má z toho
radost. Patří k pilířům týmu. Honzík Vašina, skromný zamlklý, ale v noze dynamit a ještě levák vražedná kombinace. Jakmile mu soupeř nechá prostor, tak skóruje. Filip Ruman, když má chuť
hrát, tak ho nikdo nezastaví. Není to tak dlouho, co dal svůj první gól a zachutnalo mu to tak že je
chce dávat a dává. David Výborný, obrovský dříč a srdcař. Umí si připravit šanci, když je potřeba,
vrací se do obrany. Jestli zpřesní mušku, tak mu bude padat ještě víc branek, než dosud. Kuba
Drahoš je posledním naším útočníkem. Velmi tvrdý hráč, nemá stabilní post, dá se využít v obraně
i v útoku. Všude si najde prostor a prosadí se. Také má na kontě již několik gólů. Máme ještě další
kvalitní hráče, o kterých jsme se dnes nezmínili. A to z důvodu, že dnes na turnaj nebyli kvalifikováni, nebo hrají v jiné kategorii. Tak snad příště. Roste nám zde nová generace, která za několik
let, jestli vydrží, doplní náš A tým dospělých. Dnes na turnaji jsme na vás byli pyšní. Jediné snad na
čem musíme zapracovat je disciplína. Zde nám to trochu skřípe. Turnaj byl kvalitně připravený,
pěkná hala, tribuny, kde se dalo pohodlně sedět, zázemí prostorné. Snad jen rozhodčí byli trochu
slabinou. Ne, že by někoho úmyslně prosazovali nebo poškodili, ale byli takoví spíše nerozhodní.
(Rozhodčí laik je nevděčná funkce. Sám jsem si to několikrát vyzkoušel). Trenéři děkují našim
hráčům za velmi pěkný zážitek.
Martin Teichner
Jaké akce fotbalisté plánují v letošním roce:
25.1. společenský ples fotbalistů
22.2. maškarní (odpoledne děti, večer dospělí)
někdy v průběhu února podle počasí chceme uspořádat na hřišti vepřové hody jako start
oslav 90. narozenin fotbalu v naší obci. Jestli počasí dovolí.
17.5. staročeské máje
16.8. oslava 90. let fotbalu účast přislíbil tým Real top. Hraje zde spousta známých osobností
z oblasti herecké a sportovní. Akce bude trvat celý den a program budeme dále postupně doplňovat.

