MO Českého rybářského svazu Přišimasy oznamuje
zahájení prodeje povolenek pro r. 2011.
Prodej probíhá každou sobotu od 9 do 12 hodin
u p. Ladislava Vobořila Přišimasy 11.

Jubilea v lednu
Chroust Ladislav
Pačes Jiří
Matoušková Jaroslava
Stehlíková Bohumila
Svoboda Jaroslav

01.01.
11.01.
13.01.
15.01.
16.01.

81 let
75 let
60 let
87 let
89 let
LEDEN 2011

Jubilantům přejeme hodně zdraví a osobní pohody.

Jako každoročně přinášíme aktuální statistiku počtu obyvatel naší obce – během roku
stoupl počet přihlášených občanů o 26!

SK Podlipan Přišimasy
pořádá dne 22. 1. 2011 od 20 hodin
v sokolovně v Přišimasech

SPOLEČENSKÝ
PLES
K tanci hraje skupina „SYNTÉZA“.
Vstupné 80 Kč.

❈

❈❈

Bohatá tombola.

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

Přehled o počtu obyvatel ke dni: 01.01.2011
Část obce
Horka
Přišimasy
Skřivany

Dospělí (muži/ženy)
73
(38/35)
306
(156/150)
163
(74/ 89)

Děti (chlapci/dívky)
17
(7/10)
87
(46/41)
50
(23/27)

Celkem:

542

156

CELKEM v obci Přišimasy žije 698 obyvatel.

Na Klepci i zvířátka měla Vánoce!
„Mami a mají zvířátka také Vánoce?“ ptají se naši nejmenší
rok co rok. Možná bychom se nad touto otázkou pousmáli,
anebo bychom dětem vysvětlili, že Vánoce zvířátka zkrátka
neslaví. Ale opak je pravdou. Na Klepci zvířátka slaví
Vánoce již několikátý rok. Poslední adventní neděli pořádá
Klub žen Přišimasy zdobení stromečků pro zvířátka. Letos
se nás tam sešlo opravdu hodně. Přidaly se děti z oddílu
Šikulík a spousta dalších kamarádů a tak měla zvířátka co
chroustat ještě o Silvestru. Děti s maminkami připravily
opravdové lahůdky: chleba, rohlíky, jablíčka, zelí, mrkvičky, slunečnice… myslely na každého. Z borovicového hájku na Klepci vznikla během chvíle
zvířecí kantýna, jak to děti samy nazvaly. Radost a dobrý pocit jsme z toho měli všichni.
„Vždyť jde o život!“ zdůraznila Adrianka a pečlivě věšela jablíčko po jablíčku na větvičky. Ano
jde o život, o náš život v obci kousíček za Prahou, kde po lesích ještě stále běhají srny a divoká
prasata a kde nemyslí jen každý na sebe.
Děkujeme všem zúčastěným za příjemný zážitek.
K.K.

Poplatky v roce 2011
Poplatek ze psů

Oznámení pro rodiče novorozenců – 12. února proběhne vítání dětí

1 pes starší 3 měsíců
každý další pes starší 3 měsíců

50,-Kč
75,- Kč

Místní poplatek za odvoz TKO - je nutné zaplatit do 28. 2. 2011
fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu k indiv. rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba

480,- Kč/rok

Seznam dětí pro vítání občánků

500,-Kč/rok

Děti narozené od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010
(Třídění od nejstarších po nejmladší)

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.
Občané mají dle rozhodnutí OZ nárok na tento počet známek:
Občané s trvalým pobytem v jedné nemovitosti
1 známka na 1 nádobu 120 l
2 známky na 2 nádoby 120 l nebo na 1-240 l
3 známky na 3 nádoby 120 l

Oznamujeme občanům, že ke slavnostnímu obřadu budou písemně zváni děti narozené
v roce 2010 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

1 – 2 osoby
3 – 4 osoby
5 a více osob

Poplatníci za nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen poplatník - 1 známka na
nádobu 120 l.

Zastupitelé informují:
● Problematická zledovatělá místa ve Skřivanech a na komunikaci ze Skřivan směrem
k Limuzům jsou ve správě SÚS Kutná Hora. Na základě stížností občanů, zastupitelé
Úřadu svým rozhodnutím urychlili odstranění překážek zajištěním potřebných strojů, které
tyto navršené zledovatělé plochy narušily a odstranily. Zledovatělá plocha ve Skřivanech je
způsobena nedostatečným zajištěním vytékání povrchové vody z přilehlých soukromých
pozemků. Ledová plocha na komunikaci za Skřivany a silnicí na Limuzy je způsobena
vodou vytékající z polí. Současný stav struh a propustků se jeví jako nevyhovující, urgence
na provedení úprav byla již několikrát podána na správu silnic.
● Místní komunikace se při bohaté prosincové sněhové nadílce podařilo udržet ve sjízdném stavu díky soustavnému provádění odhrnování sněhu pluhem. I nadále žádáme občany,
aby neparkovali na veřejných prostranstvích. Znemožňují úklid sněhu a průjezd popelářů
a dalších obslužných vozidel. Děkujeme za pochopení.
● Rekonstrukce části prostor OÚ v 1. patře je těsně před dokončením a bude v brzké době
předána do užívání.

Vojtíšek Marek
Faltus Šimon
Boumová Kristína
Vávra Matyáš
Kubík Šimon

Vesecká Viktorie
Marek Vojtěch
Šlapanská Beata
Miková Michaela
Haragová Marie

Z MŠ: Z důvodu náhlé hospitalizace pracovníka, který zajištuje vytápění MŠ bylo
nezbytné operativně zajistit náhradního pracovníka. Obecnímu úřadu vyšel vstříc
jeden z našich zastupitelů p. V. Jelen, který se během dvou dnů stihl zaučit a od středy
již topení ve školce probíhá k plné spokojenosti dětí i personálu.

HRÁTKY S BATOLÁTKY
Pro rodiče s dětmi od 0 do 3 let, vítáni jsou i starší sourozenci.
Máte-li doma malé šikulky a šikulíky, kteří by se rádi seznámili s novými kamarády,
vyzkoušeli si pobyt v dětském kolektivu a také chtěli něco nového naučit a objevit,
přijďte mezi nás!
V rámci programu si pohrajeme s barvičkami, papírem i lepidlem,
naučíme jednoduché říkanky, tanečky a vyzkoušíme si všelijaké
cvičební pomůcky
(míče, tunely, překážkové dráhy …)
Scházet se budeme pravidelně každý pátek od 10:00 do 12:00
v RC Šikulka na obecním úřadě Přišimasy.
S sebou vezměte dětem přezůvky, svačinku a pití.
Případné další informace na tel. č.: 724 761 828
nebo na RC.sikulka@seznam.cz

Začínáme 21. 1. 2011.

Těšíme se na vás Katka a Lucka

