Inzerce:
Nabízím výuku angličtiny pro děti
základních i středních škol, vč.
přípravy na maturitu.
Bc. Ludmila Nigrin Olmrová
kontakt:
nigrinolmrova@seznam.cz
mobil: 734 322 348

NABÍZÍME ČIŠTĚNÍ - vaxování
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
Koberce od 18,-Kč do 23,-Kč /m 2
dle druhu vlákna koberce.
Sedací soupravy 60,-Kč za sedací
místo (+roh).
Židle - pouze sedák 10,-Kč/ks.
Židle - celočalouněná, nebo kancelářská 30,-Kč až 50,-Kč.
Křesla 60,- až 80,-Kč.
Matrace - jedno lůžko 120,-Kč.
Autosedačky 100,-Kč/ks.
Cleanery na čištění koberců jsou
vhodné pro všechny druhy koberců, včetně vlněných.
Doprava v obci Přišimasy zdarma.
Telefon 604 916 316
pí Kollmanová

ZÁŘÍ 2014
90 let fotbalu v Přišimasech
Fotbalisté oslavili 90. výročí vzniku klubu. Oslava se vydařila i přes mírnou nepřízeň počasí. Milé
překvapení bylo vystoupení našich děvčat, která si připravila sestavu roztleskávaček. Na přání
diváků se muselo vystoupení ještě jednou opakovat a mělo ještě větší úspěch. Již tradičně nás
podpořil svou přítomností Klub žen. Dámy napekly dobroty a všechny nás pohostily. Osobně
jsem potkal pana Bosáka, který hrál z ostatními herci za tým Real Top Praha a nesl si domů
výslužku koláčů a měl "boule i za ušima". Stará garda si to rozdala s týmem Sluštic. Náš "A" tým
hrál proti týmu osobností z oblasti sportovní, herecké a další. Herci a sportovci byli ochotní po
zápase dávat autogramy a případně se i se zájemci vyfotit. Kapela Medvěd 009 v chladnoucím
počasí rozproudila krev v žilách a po vystoupení si chlapci z kapely pochvalovali, jakou jsme
dokázali vykouzlit atmosféru. Dekameron band hrál perfektně a dokázal přilákat na "parket"
v našem případě trávu mnoho tančících. Ohnivá show nás přivedla v úžas a ohňostroj udělal
pěknou tečku za celým večerem. Poslední hosté se trousili domů nad ránem a tiše si notovali.
Zbývá snad už jen poděkovat všem sponzorům, bez jejich finanční podpory bychom nemohli tuto
nákladnou akci pořádat. Samozřejmě nemohu zapomenout na tu armádu dobrovolníků, kteří
přiložili ruku k dílu a zcela nezištně pomohli s přípravou, ale pak i s úklidem. Děkujeme.
Martin Teichner

Jubilea v září
Černá Marie
09.09.
Tourek Jaroslav
11.09.
Pavlínek Bohuslav
16.09.
Stamenovská Marie
29.09.
Jubilantům blahopřejeme!

70 let
65 let
83 let
86 let
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Zastupitelé informují:
• Fotbalové hřiště – parkoviště – stavební práce na parkovací ploše jsou úspěšně před
dokončením a malým křestem si prošlo parkoviště při akci 90. let Přišimasského fotbalu.
• Kamery – Z důvodu ochrany obecního majetku byly na fotbalovém hřišti nainstalovány
kamery. Kamery hlídají prostor nového dětského hřiště a prostor fotbalových kabin, skladu
a buňky občerstvení. Kamery jsou vybaveny infra přísvitem pro zobrazení při nízké intenzitě světla. Nahrávací zařízení je umístěno na obecním úřadě a kapacita pevného disku
umožňuje ukládání záznamu z kamer po dobu cca 2 týdnů. V případě poškozování nebo
odcizení obecního majetku bude záznam z kamer poskytnut policii ČR.
• Školka – Přes léto proběhla oprava střechy na hlavní budově MŠ, OÚ Přišimasy získal
dotaci na zateplení a tepelné čerpadlo pro MŠ, pro tento projekt proběhne výběrové řízení
dle zákona o veřejných zakázkách.
Úplata za školku – neinvestiční náklady na dítě z údajů za uzavřené účetní období v roce 2013
jsou ve výši 1.355,-Kč, proto úplata byla navržena na školní rok 2014/2015 ve výši 600,- Kč.
• Mostky na návsi – na přišimasské návsi došlo k výměně a rozšíření obou mostků přes
potok. Další opravy odbahnění návesního rybníku závisí na dotaci, o kterou bylo požádáno
6. 3. 2014 na státním fondu životního prostředí.
ČEZ oznamuje, že 15. 9. 2014 od 12:30 do 15:00 dojde k přerušení dodávky elektřiny od
křižovatky směr Limuzy.
Ze spolků:
Klub žen Přišimasy
Barevný podzim nám sám vkládá do rukou nepřeberné
množství svých plodů a vybízí k tvoření. Jednou z mnoha
možností, jak využít plody podzimu, je zhotovení Podzimního
vítacího věnce, na dveře, zeď i stůl. Použít můžeme v podstatě cokoli, co najdeme v přírodě při nedělní procházce.
Pokud se chcete podělit o své nápady nebo se přijít
inspirovat a strávit příjemný podvečer v Klubu žen na OÚ
Přišimasy, budeme se na Vás těšit 29. 9. od 17:30 hodin.
Vzhledem k omezeným možnostem klubovny, prosíme zájemce o rezervaci na klubzenprisimasy@tiscali.cz, nebo u paní Rumanové. Ukázky a vstup zdarma. S sebou si vezměte
slámový korpus věnce (dlouhé větvičky břízy, břečťanu, nebo jiný materiál na výrobu
věnce), barevné listí, podzimní plody (žaludy, kaštany, šišky, suché květy a plody, …).
Těšíme se na příjemný večer s Vámi.
Celodenní výlet autobusem do výletního areálu Pěnčín – okres Jablonec nad Nisou –
24. 9. 2014 – odjezd je plánován na 8.00 z Přišimas. V areálu je možné shlédnout mačkárnu perlí, korálkovou dílnu, kozí farmu a sýrárnu, zemědělské muzeum, je možné vyjet
i vyhlídkovým vláčkem Pěnčín-Krásná-Černá Studnice. Cena za výlet – autobus 100,-Kč,
ostatní vstupné se řídí ceníkem areálu, každý si bude hradit samostatně. Přihlášky
tel. 777 216 607 nebo u pí Rumanové.
Adventní výlet do Vídně – předpoklad výletu je min. 15 účastníků – cena se bude pohybovat kolem 800,-Kč (odvíjí se od počtu účastníků). Výlet plánujeme na všední den
začátkem prosince. Případní zájemci ať se hlásí na tel. 777 216 607.

Fotbalisté:
Svou účast Real Top Praha na utkání s SK Přišimasy při akci 90. let … shrnul na svých
webových stránkách takto:
Fotbal v Přišimasech se dožil 90 let a tak oslava byla veliká, celodenní až celonoční. Real
byl na tuto slávu pozván na sehrání přáteláku proti místním borcům Atýmu. Ještě nikdy
Real nehrál na takovém hřišti. Hřiště je tak z kopce, že když si lehnete na brankovou čáru,
tak uvidíte pouze břevno druhé branky. První poločas hrál Real do kopce a prohrával 1:0.
Po změně stran se karta i kopec obrátil. Real čtyřmi góly domácí zaskočil a až do konce
kontroloval hru i výsledek. Konečný stav 3:5 byl pro domácí ještě milosrdný.
Za Real nastoupil: JAROMÍR BOSÁK, ROBERT ZÁRUBA, JIŘÍ NOVOTNÝ, DAVID
NOVOTNÝ, LADISLAV HAMPL, KAREL DIVIŠ, MAREK NIKL, OTA BALAGE,
JARMIL ŠKVRNA, JAN KLÍMA, RADEK SŇOZÍK, KAREL ZIMA, JAKUB ŠTÁFEK,
PAVEL HOFTYCH, JAN ŠMÍD, VOJTĚCH NOUZÁK A ALEXANDR SMITA.
Góly za Real: 2 Štáfek, Sňozík, Novotný Jiří a Diviš.
Vybranou částku 30.000,-Kč dostane Kryštof Zelenka, čtyřletý klučina který trpí cystickou
fibrózou.
Rodinné centrum Šikulka
Nacházíme se na OÚ Přišimasy v 1. patře. Scházíme se pravidelně
v úterý a středu od 8:00 do 12:00. Na každý den je připravený
program, který rozvíjí dětské dovednosti a znalosti.
Pátek už tradičně patří maminkám, zatímco si děti hrají v herně,
maminky mají svou tvůrčí dílničku.
Od října každé úterý Šikovné ručičky v Šikulce od 16:00 do 18:00.
Pro bližší informace pište na rc.sikulka@seznam.cz
PO PRÁZDNINÁCH OPĚT CVIČÍME!
Zvu Vás na pravidelné cvičení (s náčiním i bez) zaměřené na uvolnění, protažení
a posílení svalů ve stylu pilates každou středu 19,00 - 20,00hod. do zasedací místnosti
OÚ, 40,-Kč/1 lekce. Začínáme 17. 9. Vezměte s sebou podložku, pití a dobrou náladu.
Nově! Cvičení rodičů s dětmi (1-3 roky) – pouze v případě, že o tuto aktivitu bude
zájem.
Již 2. rokem uvádím pro nové zájemce cvičení Spirální stabilizace páteře - SM systém
dle MUDr. Smíška (loňský kurz zůstává – je plně obsazen). Jedná se o účinný pohybový
program spojující najednou posilování, stabilizaci, protahování, relaxaci, koordinaci
a nácvik rovnováhy. SM systém je vhodný jako prevence i rehabilitace při bolestech zad,
špatném držení těla, skolióze, artrózách kloubů, oslabení pánevního dna, plochých nohách
a dalších poruch pohybového aparátu. Cvičení je určeno pro všechny věkové
kategorie, ženy, muže, děti (od 5 let), sportovce i nesportovce, těhotné ženy. SM systém
je vhodný i při vážnějších stavech páteře, jako je např. výhřez meziobratlové ploténky.
Cvičí se v malé skupince (max. 5 osob), proto je nutné se přihlásit! Lekce budou probíhat
na OÚ, v pondělí od 18,00 hod. a v úterý od 9,00 hod. Cena 1 lekce je 80,-Kč. Začínáme
22. 9. Je možné si domluvit individuální cvičení. Simona Čabanová, tel. 604 422 833.

