PROSINEC 2014
Milí spoluobčané,
opět se nám přiblížil ten nejhezčí čas tohoto roku, Vánoce.
V tomto čase se lidé k sobě snaží být opět o něco laskavější, milejší
a ohleduplnější. V každém z nás Vánoce vyvolají jiné pocity, jiné
myšlenky a jiné představy o způsobu jejich trávení. Ale zároveň
v každém z nás je vzpomínka, přání nebo předsevzetí. Je to čas, kdy
se snažíme setkat se s našimi blízkými, nebo v duchu vzdát úctu
i našim nejdražším, kteří již nejsou mezi námi.
Dovolte mi proto, milí spoluobčané, popřát Vám, aby tyto
vánoční svátky byly u Vás naplněny radostí, štěstím a láskou
v kruhu nejbližších. Taktéž mi dovolte, abych Vám popřála
hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních tak i pracovních úspěchů
i v nadcházejícím novém roce.
Šárka Rumanová
starostka obce
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Zastupitelé informují:
Vážení spoluobčané,
naše nové zastupitelstvo pokračuje ve své činnosti v rozvoji naší obce dle představené
strategie rozvoje obce. Pojďme se podívat, co je u nás na úřadě nového:
Kanalizace v obci
Předchozí zastupitelstvo podalo žádost o dotaci na zřízení kanalizace včetně čističky na
Ministerstvo zemědělství (Mze). Řada obcí čekala až na výsledek voleb a až po volbách
podávali tyto obce své žádosti. My jsme svoji připraveností získali přední místa na seznamu
žádajících obcí o dotaci. Jaký bude další postup? V současné době jsme v pravidelném kontaktu s Mze pro případné vysvětlení otázek, doplnění nových skutečností apod. Dle našich
informací by mělo Mze v průběhu března 2015 rozhodnout o dotacích na kanalizace.
Bezpečnost v obci, chodníky
Naší obcí projede mnoho řidičů, kteří překračují povolenou rychlost a ohrožují tak všechny

chodce. Pro zvýšení bezpečnosti chodců s eliminací rychle jedoucích řidičů běží akce na
přípravu dokumentace pro výstavbu chodníků a retardérů (zpomalovací prahy apod.).
V současné době vedeme diskuze se všemi partnery (vlastníci dotčených pozemků, Správa
a údržba silnic Středočeského kraje, Policie ČR, Stavební odbor Českého Brodu) nad projektovou dokumentací chodníků a retardérů. Chceme, aby z námi navržených chodníků
a retardérů zůstalo v projektu maximum. Jde přece jenom o bezpečnost nás i našich dětí.
Školka
Naše obec pravidelně investuje do naší školky. Podařilo se nám získat dotaci na rekonstrukci školky. Školku zateplíme, vyměníme okna a zrekonstruujeme topení. Na místo
tuhých paliv budeme mít tepelné čerpadlo. Naše školka tak zvýší svůj komfort a zároveň
dosáhneme úsporného provozu školky. Ještě letos budeme vybírat stavební firmu na rekonstrukci školky a na jaře začínáme s pracemi.
Cesta u školky je ve špatném stavu. Proto bude opravena, jakmile nebudou teploty se pohybovat příliš nízko bodu mrazu. Určitě se ptáte, proč nedošlo k opravě dříve. Není lehké sehnat
firmu, která nám tuto cestu opraví. Pro mnoho stavebních firem je to příliš malá zakázka.
Víceúčelové hřiště s parkovištěm
Jistě jste si všimli, že tyto práce byly dokončeny a víceúčelové hřiště děti začaly využívat.
V současné době je již podaná žádost o proplacení a probíhá kontrola ze strany poskytovatele dotace.
Kontejner na bio odpad
Podzim se nám protáhl, takže listí ze stromů padá až během závěru listopadu. Přistavíme
proto kontejner na bio odpad.
Kde kontejner najdete? U obchodu.
Kdy tam bude? Kontejner bude umístěn 6. 12. v čase 8-12 hod. Do kontejneru patří jen listí,
tráva a bioodpad. Určitě není možné dávat do kontejneru zbytky jídla, tlusté větve, stavební suť. Bohužel vloni někteří z občanů nedodrželi tato pravidla. Pokud se to bude i letos
opakovat, nebudeme příští rok kontejner na bioodpad přistavovat.
Ze spolků:
Klub žen Přišimasy – pořádá 17. 12. 2014 výlet na adventní výstavu do Městce Králové
a do skláren v Poděbradech. Bližší informace poskytne pí Šmejkalová tel. 731 320 802.
17.11. proběhlo pod vedením zkušené lektorky adventní tvoření v klubovně OÚ, první
závan letošních vánoc na nás již tedy dýchnul, připravovaly jsme věnce na dveře i klasické
věnce se svíčkami. Sešlo se nás v tvořivé atmosféře hodně a užily jsme si to. Odměnou byl
dobrý pocit z vlastního díla.
Vánoční nadílka pro lesní zvířátka – vycházka na zlatou neděli – 21. 12. 2014 od 14 hodin
– cíl Klepec – sraz u studny ve Skřivanech. S sebou nadílku pro zvířátka a něco pro zahřátí.
Klub žen přeje krásný adventní čas a klidné Vánoce, sejdeme se při rozsvícení vánočního
stromu 8.12. při svařáku, máme připravené domácí perníčky, jejichž zakoupením přispějete na dobročinné účely.
Prosincová jubilea
Vykouřil Milan
20.12. 60 let
Pilař Jaromír
25.12. 60 let
Jubilantům blahopřejeme!

RODINNÉ CENTRUM ŠIKULKA
NACHÁZÍME SE NA OÚ
PŘIŠIMASY V 1. PATŘE.
SCHÁZÍME SE PRAVIDELNĚ
KAŽDÉ DOPOLEDNE
OD PONDĚLÍ DO PÁTKU
OD 7:45 - DO 11:45 HODIN
NA KAŽDÝ DEN JE PŘIPRAVEN
PROGRAM, KTERÝ ROZVÍJÍ
DĚTSKÉ DOVEDNOSTI
A ZNALOSTI.
PÁTEK PATŘÍ MAMINKÁM,
ZATÍM CO SI DĚTI HRAJÍ
V HERNĚ, MAMINKY MAJÍ SVOU
TVŮRČÍ DÍLNIČKU.
BLIŽŠÍ INFORMACE NA:
tel. 603 115 528 Hanka
rc.sikulka@seznam.cz

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

TJ Sokol Přišimasy zve všechny děti a jejich doprovod na
Mikulášskou besídku, která se koná v sobotu dne 6. 12. 2014
v místní sokolovně. Začátek je v 16 hodin.
Děti, které se besídky zúčastní, JE NUTNÉ PŘEDEM
NAHLÁSIT (abychom mohli nachystat správný počet
balíčků) - a to na e-mail: hanka.formankova.13@seznam.cz
(nejpozději do pondělí 1.12.!!)
Těšíme se na vás!

Stezka odvahy na tajemném Klepci…
Po roce se opět otevřely brány do podsvětí a svět lidí se hemžil strašidly, duchy, zombíky
a jinou havětí. Nebylo tomu jinak ani na tajemném a mystickém Klepci, kde jsme si právě
my… pochybné existence místní i z blízkého okolí, daly dostaveníčko a připravily pro
všechny odvážné děti i dospěláky stezku statečnosti. Musíme uznat, že ačkoliv jsme se
opravdu snažily a předvedly své nejlepší umění, tak
žádná lidská duše neuvízla v našich spárech. Naší cestou odvahy prošlo na devadesát dětí všeho věku
s doprovodem i bez doprovodu rodičů i prarodičů.
Věříme, že i když absolvování bojovky chtělo velké
odhodlání, tak se líbilo a za rok se, opět v den, kdy se
naše brány otevřou, uvidíme na stejném místě….
Strašidla a jejich pomocníci

ORGANIZACE MŠ v PROSINCI 2014

Zprávičky ze školky

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 5. 12. 2014 v MŠ
PROGRAM:
• Slavnostní svačina
• Mikulášská pohádka – divadelní představení „MIKULÁŠ“
• Mikulášská nadílka ČERT paní kuchařka Péťa, MIKULÁŠ paní školnice Marťa – TAJNÉ!!!!
• Mikulášská taškařice, převleky vítány
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 8. 12. 2014
INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ
• Sraz dětí a rodičů v MŠ v 16.45 hodin, oblečení kostýmků a vyzvednutí světýlek, prodejní
výstavka
• Putování za světýlkem - U každého světýlka zazpíváme koledu SPOLEČNĚ s maminkou
a tatínkem, se svými nejbližšími…
• Vystoupení u stromu – koledy, básničky
• Předání dětí rodičům po rozsvícení stromu, dále bude následovat další program: zahraje
kapela, občerstvení....
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 12. 12. 2014 – Zimní příběh
Pohádka v MŠ
VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE 16. 12. 2014
16.00 hodin
VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO DĚTI 17. 12. 2014
PROGRAM:

• Slavnostní svačina (prosíme maminky o cukroví na obě besídky)
• Poetická chvilka u vánočního stromečku (tradice a vánoční zvyky)
• Nadílka dárečků
• Výroba svícínků (děti potřebují: jablko, pomeranč, hřebíček, párátka želé, rozinky....)

UZAVŘENÍ MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH
MŠ bude od 22. 12. 2014 do 3. 1. 2015 uzavřena.
MŠ zahajuje provoz 5. 1. 2015.
Všem rodičům a přátelům naší školky přejeme krásné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí a zdraví v roce 2015.
Bc. Marta Vykouřilová a kolektiv MŠ Přišimasy.
MŠ 26. 11. 2014 uskutečnila výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Děti
přivítala zámecká paní, která je provázela tajuplným vánočním příběhem z jedné komnaty
do druhé.
„Letem, světem“, tak byl nazvaný příběh o tom, jak slaví Vánoce jiné národy.

FOTBALISTÉ
Náš A tým mužů si dal po loňské nepovedené sezoně za cíl
zvednout se ze dna tabulky. O prázdninách jsme sehnali
několik posil, ale hlavně jsme se domluvili na pravidelných
trénincích, které vedl trenér Karel Klíč.
Bohužel tato dohoda přišla až se začátkem sezony, takže na
nějaké velké přípravy nebyl čas. Vzájemné poznávání s trenérem
poznamenalo první zápasy, kdy jsme v některých prohráli o gól.
Postupem času si vše začalo sedat a snad se i blýská na lepší časy. Skončili jsme na desátém
místě s počtem 9 bodů.
Mladší žáci v poslední zápase, v malém derby s týmem Úval, bojovali o první místo
poločas prohrál 1:0 a to ještě sporným gólem z ofsajdu. V druhém poločase jsme inkasovali ihned z kraje a ve snaze ještě zvrátit zápas na naší stranu, naši otevřeli hru, ale na tým
Úval jsme již nestačili a prohráli 6:2. SK Podlipan/Tuklaty (pro tento ročník pro nedostatek
hráčů ve věku dané kategorie jsme se spojili s týmem Tuklat) skončil v podzimní části na
krásném třetím místě.
Starší přípravka hraje turnajový systém. Poslední turnaj byl v Struhařově. Měli jsme
velmi dobře rozehranou sezonu.Naše průběžné třetí místo ve velmi vyrovnané skupině bylo
slibné. Mezi prvním a čtvrtým místem byl rozdíl čtyř bodů. Před turnajem se chlapci
domluvili, že se pokusí poprat o první místo a ovládnout podzimní část. Bohužel se nám
nepodařilo nastartovat hned od prvního zápasu a vlažný přístup, možná způsobený únavou
z předešlého dne ze zápasu s Úvaly, možná nervozita z toho být první, nás stálo body.
Poslední dva zápasy pak už to byli zase ti kluci, kteří se umí poprat o výsledek za každého
stavu. Davídek Výborný byl vyhlášen již po druhé nejlepším brankařem turnaje a je velmi
velkou oporou týmu. Před ním čarují: Kačka Bazalová, Martin Jedlička a Kristýnka
Ouředníčková. V útoku pak máme nového nadějného hráče Tadeáše Moldána a již ostřílenou dvojici Honzíka Vašinu, který byl již jednou vyhlášen nejlepším střelcem turnaje a na
posledním turnaji mu tento post utekl o jeden gól. A pro tento turnaj kapitána týmu Filipa
Rumana. Další výborný střelec, rozehrávač, ale hlavně spolu s Honzíkem, tahoun týmu. Na
tomto turnaji jsme skončili druzí. Podzim vyhráli Louňovice s 36 body a postupují do elitní skupiny. My jsme obsadili velmi krásné druhé místo s 35 body. Jarní část pro nás bude
těžká. Rozlosování bude podle výkonnosti a to již nebude sranda.
Mladší přípravka. Máme zde šest "malíčků", kteří se připravují na příští sezonu.
Nehrajeme zatím žádnou soutěž, protože ještě toho moc neumíme a za druhé je nás málo.
Máme za sebou jeden přátelský zápas se Škvorcem. Další plánujeme a také se chceme
zúčastnit některého z turnajů.
Martin Teichner

