Jubilea v prosinci
Vodička Jaroslav
01.12. oslaví 65let
Blahopřejeme!

V současné době spolky v naší obci plánují činnost v roce 2011. Budeme rádi,
když nám dáte zpětnou vazbu, které akce se Vám letos líbili nebo co Vám scházelo a bylo by možné v našich podmínkách podniknout. V lednu nás čeká veselé
povídání s MUDr. Uzlem a V. Ebrem, fotbalisté připraví ples, regionální setkání na
Klepci bude mít jubilejní 5. ročník. Spoustu aktivit připravuje i Šikulka.
Nápady a reakce zasílejte prosím na e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz
PROSINEC 2010
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20. listopadu proběhlo v prostorech zasedací místnosti Adventní tvoření
pod vedením pí Zdenky Horáčkové. Adventní náladu si užili účastníci všech
věkových kategorií, odměnou byl dobrý pocit z vlastního originálního výrobku.

Vážení spoluobčané,
konec roku 2010 se nezadržitelně blíží a rád bych vám, jménem celého zastupitelstva,
popřál příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Přeji nám všem, abychom se v novém roce setkávali pouze s příjemnými záležitostmi,
které nás budou pozitivně motivovat a dodávat nám elán do dalšího života.
Věřím, že jako zastupitelstvo, budeme v nadcházejícím období dělat maximum pro to,
aby naše obec vzkvétala a k tomuto můžete Vy, jako občané, nemalou měrou pomoci také.
Závěrem ještě jednou všem občanům přeji veselé, příjemné, bohaté a jinak pohodové
vánoční svátky a Silvestr.
Pavel Frank – starosta obce
❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

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

29. listopadu naší obcí prošel již po páté průvod
světlušek, aby za hojné účasti dětí i dospělých
rozsvítil strom před mateřskou školou. Letošní
průvod měl opravdu malebnou zimní atmosféru
– napadla sněhová nadílka a krajina byla jak
z obrázků Josefa Lady. Z cesty u hřiště
vypouštěly děti svoje lampiony splněných
přání, které vynášely své poselství do oblak.
U školky bylo tradiční vystoupení dětí z MŠ,
Šikulky a vánoční scénka. Malí i velcí zazpívali
koledy, ohřáli se svařeným vínem a děti čajem
a stromek se krásně rozzářil. Děti z MŠ vyrobily krásné adventní věnce a další výrobky s vánoční tématikou, jejichž nákupem se přispělo na nové
vybavení školky. Po celou akci padal pěkně snížek a nezbývá si než přát, aby tak krásně bílé byly
i letošní Vánoce…

Vycházka pro malé i velké s tématem vánoční nadílky pro zvířátka v lese se koná
19. 12. 2010. Letos vyrážíme na Klepec, sraz je ve 14,30 hod na rozcestí ke Klepci.
S sebou nezapomeňte dobroty pro lesní zvěř a něco na zahřátí.

Z MŠ - Přípravy na vánoční besídku v MŠ vrcholí. 17. 12. v 15.00 děti předvedou všechno, co se pilně učily.

Při rozsvícení stromku se prodávalo
svařené víno a výtěžek z jeho prodeje je určen na charitativní účely.
Ozdůbky, které vyráběly členky
Klubu žen budou k dostání v prodejně
manželů Růžičkových a výtěžek
z jejich prodeje poputuje tamtéž.
Předem děkujeme za podporu a přejme si, aby takovýchto aktivit
a dobrých úmyslů, které pomáhají
druhým, bylo co nejvíce!
Zastupitelé informují
● Ustanovující zasedání proběhlo 8. 11. 2010, programem bylo zvolení starosty
a místostarostů a kontrolního a finančního výboru. Starostou obce byl zvolen Pavel
Frank, místostarosty se stali Václav Šmejkal a Šárka Rumanová. Předseda kontrolního výboru je Vladimír Jelen a členky Stáňa Řádková a Lada Liebeltová. Předseda
finančního výboru je Ing. Petr Faltus a členové Veronika Vrbová a Martin Teichner.
● V současné době probíhá příprava rozpočtu na příští rok
● Z grantu, které poskytlo Pošembeří o. p. s. probíhá rekonstrukce místností 1. patra OÚ.
● Byla sepsána a podána žádost o grant Nadaci ČEZ na opravu střechy MŠ. Tímto děkujeme Lence Ouředníčkové a Andree Šimkové, které nezištně pomohlyspřípravou žádosti.Š.
● Jak jsme již informovali, MŠ získala do vlastnictví sousední pozemek s nemovitostí.
Z toho do budoucna plyne možnost kapacitu školky rozšířit a tím pádem zkvalitnit.
Připravili jsme pro vás dotazník zaměřený na různé aspekty chodu MŠ. Chceme
získat přehled o názorech a postojích rodičů dětí v MŠ a rodičů školáčků, kteří
dosud MŠ nenavštěvují. Zaměřujeme se na všechny oblasti fungování MŠ, takže
věříme, že dostaneme ucelenou zpětnou vazbu. Děkujeme všem, kteří nám dotazník
vyplní a vrátí k vyhodnocení, a to nejpozději do 13. 12. 2010 na OÚ. O výsledcích
ankety budeme samozřejmě informovat. Dotazníky obdrží pouze rodiny s dětmi
předškolního věku a pokud se k Vám nedostanou, budou k dispozici v MŠ nebo na OÚ.
● 8. 12. bude přerušena dodávka elektřiny v době 8-12 hodin a to v lokalitě Skřivany.
● v obci byl zřízen provizorní pochozí pás z důvodu bezpečnosti chodců, stavba není
dokončena a předána obci k užívání, prosíme občany o shovívavost s problémy,
které se vyskytly s nedostatečným odvodněním místa. I přesto, že jsme vyzvali
majitele vozů, kteří parkují v pásu směrem k zastávce, na naši výzvu nereagují.
A proto, ač neradi, budeme tuto situaci řešit umístěním obrubníků.
Vyzýváme občany, kteří si chtějí v zimním období přivydělat úklidem zastávek
a veřejného prostranství, aby se přihlásili na OÚ u pí Rumanové.

TJ Sokol Přišimasy pořádá 5.12. od 16:30 v sokolovně Setkání s Mikulášem
a Čertem, po skončení programu projde obcí Čert a Mikuláš - je možné si je
pozvat domů. Objednávky na tel: 720 352 973. (pořádají fotbalisté)
Ze sportu - fotbalisté ukončili podzimní sezonu 7. místem
- 17.11. se fotbalová přípravka zúčastnila turnaje v Běchovicích,
ve dvou kategoriích - mladší a starší přípravka. Starší přípravka
obsadila osmé místo, mladší přípravka obsadila 6. místo s prvními
vlaštovičkami jediného vítězného zápasu a vyhlášením nejlepšího
brankaře mladší přípravky Martínkem Vrbou. Gratulujeme!
V sobotu 6.11. v naší obci proběhl svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu. Občané byli předem informováni o podmínkách týkajících se předání
odpadu. NYKOS přebírá odpad pouze od majitele, a tato služba je pro občany
zdarma. Přesto se našel vychytralý občan, který nelenil, a složil 64 kusů pneumatik
u obchodu a nepředal je, a proto nebyly odvezeny. Starosta obce podal trestní
oznámení na policii. Nezafungovala ani výzva, aby dotyčný viník pneumatiky
odstranil na vlastní náklady. Obec musela vynaložit další finanční prostředky na
likvidaci těchto pneumatik. Opravdu Vám nevadí, že vyrůstá skládka v centru
obce? Opravdu si nikdo nevšiml nákladního auta, které přivezlo tyto pneumatiky?

