BŘEZEN 2014
Vítání občánků v Přišimasech
V neděli 16. 2. 2014 proběhl slavnostní obřad vítání malých občánků. K uvítání bylo
pozváno 16 dětí narozených v roce 2013 s trvalým bydlištěm v naší obci.
Strnadová Julie
Šindelář Adam
Štěpánek Jindřich
Matušínská Michaela Anna
Pěnčíková Lucie
Pígl Jan
Pilař Jakub
Procházka Vítězslav
Procházka Vojtěch
Šmídmajerová Nela
Červenková Kristýna
Málková Anežka
Marková Lucie
Pánov Jakub
Zajíčková Marta
Kubík Matouš
K zápisu se dostavilo celkem 15 dětí.
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 5. rokem 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:
• zastávky – horní část zastávek se vyrábí na zakázku a konstrukce je momentálně v žárové
zinkovně
• probíhá výběrové řízení na opravu mostků na návsi
Čekáme na vyjádření SFŽP na dotace na rekonstrukci prameniště a propojovacího potrubí.
Další žádost byla podaná na zateplení budovy školky a výměnu oken
• Zprávičky ze školky:
Obecní úřad, jako zřizovatel MŠ, vynakládá nemalé prostředky na provoz školky - plán
rekonstrukcí a vybavení v roce 2013 byl splněn, bylo zajištěno:
1. Úprava vstupní chodby – 2x dveře
2. Nová elektroskříň
3. Nové botníky 5 kusů
4. Nové osvětlení-zářivky v kuchyni, jídelně a ve třídě
5. Domek na hraní ve třídě, elektrovarhany, kytara, notebook, 2 x radiomagnetofon zdarma
internet a pevná linka, velký výběr didaktických her a hraček (velké barevné kostky, dřevěné
různé druhy)
6. Výmalba celé budovy a nátěr vybraných radiátorů
7. Nové dveře do třídy a jídelny
8. Zakoupena myčka, doplněno bílé nádobí, automatická pračka, policový regál do komory
9. Zajištěna revize elektroinstalace a hromosvodu, prověrka bezpečnosti práce
10. Oprava splachovadel, netěsnící trubka od topení, v 2. MŠ způsobila zamokření stěny
11. Zakoupeny polštáře, prostěradla a chybějící matrace
12. Žaluzie do oken ve třídě
Marta Vykouřilová - ředitelka
• Klub žen Přišimasy – v sobotu 8. 3. 2014 od 15 hodin oslavíme MDŽ a narozeniny
naší obecní knihovny. Na oslavu se dostaví kmotr knihovny pan Vratislav Ebr a jako
posilu přiveze paní Jaroslavu Panýrkovou. Srdečně zveme na veselé odpoledne!!
31. 3. od 17:30 Vás Klub žen zve na předvelikonoční kurz madeirování (děrování)
a zdobení kraslic voskovým reliéfem. Přijďte si popovídat o velikonočních svátcích
a zároveň si vyzkoušet vrtání a malování kraslic voskem. S sebou si, prosím, přineste čistá
vyfouklá vajíčka a krabičku, v které si hotové kraslice odnesete. Vzhledem k omezeným
možnostem klubovny, prosíme zájemce o rezervaci na klubzenprisimasy@tiscali.cz, nebo
u paní Rumanové. Vstupné 30 Kč. Těšíme se na příjemný večer s Vámi.
• Šikulka
V únoru jsme si zahráli nejen na kominíky, tučňáky, sněhuláky, protáhli tělo při cvičení,
četli pohádky, ale také jsme si připomněli, co je to masopust a užili jsme si jedno dopoledne
ve veselých maskách. V březnu nás čeká povídání o jaru.

Klubík pro maminky
I maminky se činily, v únoru se věnovaly hlavně šití
z filcu, pod jejich rukama tak vznikl nejen, slon, žába,
sova, beruška, ale i panenka nebo čtyřlístek. V březnu
budeme vyrábět strom z drátků a korálků.
Bližší informace na:
rc.sikulka@seznam.cz.

• Fotbalisté
Fotbalisté na hřišti uspořádali vepřové hody. Mělo to být malé
odstartování oslav 90. výročí založení fotbalu u nás v obci.
Počasí se vydařilo. Mnoho
lidí (kolem 200 osob) přišlo během dne ochutnat
pochoutky z vepřového
masa. Jitrnice nestačily
vychladnout a už došly. Po
guláši se jen zaprášilo. Na
jídelníčku dále byla polévka, jelita, tlačenka a čerstvé škvarky.
Někteří návštěvníci si
mohli vyzkoušet špejlování, vaření jitrnic a jelit, míchání polévky. Jen škoda, že na některé
sousedy se naše pamlsky nedostaly.
Maškarní karneval měl letos velmi malou účast
oproti předešlým ročníkům. Přesto ti, co přišli, se
velmi pobavili. Masky jsou každým dalším
ročníkem náročnější. Vítězná maska Flinstounovi
byla úžasně doplněna podomácku vyrobeným
originálním vozítkem.
----------------------------------------------V měsíci březnu nám začíná druhá část letošního
ročníku. Doufáme, že se nám bude dařit lépe než
na podzim. Zveme naše fanoušky na naše zápasy
a přejeme si, aby nám byli i nadále věrní v hojném počtu.

Dále plánujeme pálení čarodějnic na konci dubna.
Staročeské máje s průvodem
po vsi a vytancováním našich
svobodných děvčat.
Nezapomeňte si udělat čas
na 16. 8. letošního roku. Na
hřišti proběhne velká oslava
našich narozenin. Plánujeme
několik exhibičních zápasů
(dvě družstva mládeže A tým
a tým staré gardy). A dalších
mnoho překvapení.
Martin Teichner

Jubilea
Urda Miroslav
15.03. 65 let
Bouma Ladislav
26.03. 86 let
Šplíchalová Božena
30.03. 81 let
Jubilantům blahopřejeme!
Mimořádná nabídka stavební spořitelny do 31. 3. 2014
-stavební spoření s rostoucím úrokem až na 2,4% při ročním zhodnocení vkladů až 5,4%
-prémie až 1000,- Kč pro děti mladší 18 let
-úvěry až 500 tis. Kč na rekonstrukci či dostavbu domu bez ručení
Obchodní zástupce s poradenským místem nyní i v Přišimasech nabízí své služby v oblastech:
- stavební spoření se státní podporou
- spoření na penzi
- úvěry ze stavebního spoření
- životní a úrazové pojištění
- hypoteční úvěry
- pojištění majetku a odpovědnosti
Kontakt: Otakar Ditz
tel.: 775 951 677, e-mail: otakar.ditz@cmss-oz.cz, web: http://www.cmss-oz.cz/otakar.ditz

DĚTSKÁ BURZA
JARO - LÉTO
KDY: SOBOTA 22. 3. 2014
9.00 – 11.00 HODIN
KDE: PŘIŠIMASY (ZASEDACÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU)
více informací obdržíte na tel. 603 115 528, 739 016 429,
nebo e-mail: hanahejlova@seznam.cz, janamaslukova@seznam.cz.
Prosíme maminky, které budou mít zájem o prodej svých věcí,
aby nás kontaktovaly nejpozději do 17. 3. 2014
TĚŠÍME SE NA VÁS !
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