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I Vy se můžete zapojit a oslavit s námi výročí Dne Země. Máte-li zájem se zapojit a přiložit
ruku ke společnému dílu, kontaktujte prosím koordinátory, domluvíme podrobnosti a rádi
Vás přijmeme do řad organizátorů. Společně můžeme na Klepci představit veřejnosti i Vaši
zajímavou činnost nebo produkty ve stanovém městečku.
Pořadatel: obec Přišimasy (Veronika Kuchařová) ou@prisimasy.cz
Jan Psota

BŘEZEN 2016

Inzerce
Nový e-shop s prádlem a doplňky pro celou rodinu.
Výhodné ceny - možný odběr v Přišimasech.
Zajímavé slevy pro stálé odběratele.

WWW.LEVNEZNACKOVEPRADLO.CZ

KOMINICTVÍ DVOŘÁK
Čištění komínů a roční prohlídky Tel.: 602 330 705
Výprodej palisád, barevných obrubníků a zbytkových dlažeb. Více na
www.stavebninyhorka.cz, tel. 775 216 094
Jubilea v březnu:
Vosátková Helena
06.03.
Kořínková Eva
23.03.
Bouma Ladislav
26.03.
Jubilantům blahopřejeme!

75 let
60 let
88 let

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

Zastupitelé informují
 Ověření podpisu a listin Obecní úřad Přišimasy oznamuje, že od 1. 2. 2016 rozšířil své
služby pro občany a provádí ověřování podpisů a listin (správní poplatek za ověření jednoho
podpisu a ověření jedné stránky listiny pro účely použití v rámci ČR činí 30,- Kč - výši tohoto a dalších poplatků stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích).
 dne 7. 3. 2016 od 10:00 hodin proběhne na OÚ veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP
obce Přišimasy, a to s odborným výkladem zpracovatele návrhu Ing. Arch. Ivanem Vavříkem.
 dne 10. 3. 2016 od 10:00 hodin proběhne veřejné projednání návrhu změny č. 2 ÚP
obce Přišimasy, a to s odborným výkladem zpracovatele návrhu Arch. Kryštofem Štulcem,
od 11:00 proběhne společné projednání návrhu regulačního plánu na pozemcích p.č. 338/1,
342 a 354 v k.ú.- Přišimasy
 Kanalizace: jednání hodnotící komise k veřejné zakázce „ČOV a kanalizace Přišimasy“ se
uskuteční dne 29. 2. 2016 od 16:00 hodin v budově Obecního úřadu Přišimasy. Předmětem
jednání bude posouzení vyjádření uchazečů k žádostem o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. O výsledku budete informováni prostřednictvím internetových stránek.
Vítání občánků v Přišimasech v neděli 21. 2. 2016 proběhl slavnostní obřad
vítání malých občánků. K uvítání bylo pozváno 9 dětí narozených v roce 2015 s trvalým
bydlištěm v naší obci. Mika Miroslav, Luka Ninkovič, Anežka Formánková, Vojtěch
Hrubý, Martin Nigrin, Ondřej Stodola, Radek Bouma, Emma Štolcová, Sabina
Bukešová. K zápisu se dostavilo celkem 8 dětí.
Obřad zpříjemnily vystoupením děti z MŠ pod vedením paní ředitelky Marty Vykouřilové. Po
té starostka obce Šárka Rumanová popřála všem novým občánkům naší obce hodně štěstí
a osobně přivítala 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 Pavle Manhartové, která pomohla
s přípravou zasedací místnosti a Mileně Holíkové, která již 10. rokem vede pamětní kroniku.
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Přejeme všem rodičům jménem celého zastupitelstva, aby vám vaše dítě přineslo co nejvíce
radosti a štěstí.

Obecní úřad obdržel
stížnost, kterou se zabýval. Bohužel adresát je
anonymní, proto je výsledek šetření mimořádně otištěn ve zpravodaji.
Dle KN je pozemek p.č.
1092/11 ve vlastnictví
SJM Stehlíkových. Po přeměření bylo zjištěno, že oplocení je v souladu s hranicí pozemku.
Současně žádáme občany, aby pro urychlení komunikace případné stížnosti a podněty zasílali
spolu s kontaktem.
Z našich spolků
 Fotbalisté – V lednu pořádali fotbalisté již tradičně společenský ples a letos byla rekordní návštěvnost. Ples se velmi podařil, všichni se dobře bavili. Během večera k dobré náladě
přispělo i vystoupení děvčat "Kočky z Přišimas", které opět bylo perfektní.
"A" tým se přes zimu připravuje na umělce v Běchovicích, během března přechází do zimního turnaje a pak plynně do jarní části soutěže. Mladší a starší žáci mají pronajatou halu
v Klánovicích a během zimy se úspěšně zúčastnili několika halových turnajů. Na jaře je čeká
nelehký úkol. A to, obhájit výborné umístění z podzimní části soutěže. Naši úplně nejmenší
"malíčci" tráví zimní přípravu v sokolovně Přišimasy, kterou nám zapůjčili místní Sokolové.
Minulý týden se zúčastnili turnaje v Klánovicích. Bojovali statečně a týmům ze Škvorce
a Tuklat ukázali, že v budoucnu s námi budou muset počítat. Domnívám se, že jsou již
připraveni nastoupit do oficiální soutěže.
Martin Teichner
 Klub žen Přišimasy - členky Klubu se schází každé pondělí od 17,30 hodin v klubovně na
OÚ. Starají se o obecní knihovnu – knihy je možné zapůjčit každé pondělí od 16 do 17 hodin.
Srdečně vás zveme v sobotu 5. března ve 14 hodin na setkání s pány Vráťou Ebrem a Ivo
Šmoldasem na příjemné odpolední posezení. Velikonoční tvoření – výroba jarní dekorace na
dveře – proběhne ve dvou etapách. První 14. 3. a dokončení 21. 3. 2016 – začátek od 17.30 hod.

 Zprávičky ze školky
Děti z mateřské školy stále prožívají mnoho událostí a zážitků. Shlédli jsme řadu divadelních
představení a cirkusů. Pořádali jsme pěší výlety do blízkého okolí, ale i autobusem. Uskutečnili
karneval s klaunem, vystupovali na vítání občánků. Od ledna 2016 mateřská škola spolupracuje s logopedkou, která pravidelně dochází 1x týdně. V MŠ probíhá výuka AJ pod vedení
odborné lektorky. Předškolní děti jsou zapojeny do metodického projektu „Dobrý start do
školy“. V měsíci lednu a únoru se 6 dětí zapsalo do 1. tříd základních škol.
Plán na březen 2016:
8. březen SFÉRICKÉ KINO – „Tajemství stromů“
9. březen KNIHOVNA - v 9.15 hodin navštívíme knihovnu v Přišimasech, kde nás přivítá
paní Řádková a Vobořilová
14. březen LOUTKOVÁ POHÁDKA – „Jak Matěj vysvobodil vítr“
23. březen ZÁPIS dětí pro školní rok 2016 – 2017 od 13.00 do 15.00 hodin
v budově MŠ, s sebou VYPLNĚNOU přihlášku, potvrzení od lékaře, OP zákonného
zástupce, rodný list dítěte. Více: http://www.msprisimasy.cz/
31. březen od 10.30 hodin FOTOGRAF v MŠ, společné foto, tablo, možné využít i pro
mladší sourozence.
Více se dozvíte o mateřské škole z fotografií, které pravidelně doplňujeme:
http://msprisimasy.rajce.idnes.cz/
Marta Vykouřilová, ředitelka MŠ
Zprávy z Pošembeří
23. 1. 2016 proběhlo zasedání správní a dozorčí rady. Byl schválen
rozpočet pro rok 2016. Dále byly projednávány dotační tituly pro
roky 2016 – 2023, které začnou startovat v polovině letošního roku.
Soutěž o logo "Ukliďme Pošembeří" Na konci minulého roku byla
vyhlášena soutěž o logo “Ukliďme Pošembeří“. V kategorii MŠ se
na prvním místě ze sedmi obrázků umístily děti z naší mateřské
školy. Gratulujeme.
Oslavme Den Země na Klepci 10. Vážení přátelé, milí čtenáři. Den Země na Klepci se
chystá oslavit již 10. výročí svého trvání. Po deset let se pokouší prohlubovat vztahy mezi
našimi obcemi, školami, spolky a organizacemi. Stejně tak hledá nové možnosti ke spolupráci, zapojení mládeže a k prezentaci domácích produktů. Stanové městečko našich obcí
a spolků na Klepci není jen nevšedním veletrhem, kde se veřejnost seznamuje s širokou
škálou produktů vlastní tvořivosti. Nabízí také prezentaci nových projektů a chystané volnočasové aktivity našich spolků. Tato regionální kulturní akce se díky společnému úsilí stala
pojmem a může se tak hrdě hlásit k rodinnému stříbru tradic na Českobrodsku.
I letos chceme v tradici setkávání se na Klepci pokračovat. 17. února se uskutečnila
v Přišimasech první schůzka organizátorů z řad zástupců obcí, spolků a organizací, kteří
začali připravovat náplň letošního dění. Termín konání akce plánujeme na sobotu 16. dubna
2016 od 14 hodin. V programu se můžete těšit na formaci vlajkonošů s představením symbolů
zúčastněných obcí, u příležitosti 10. výročí pokřtíme zbrusu novou publikaci „Klepec – vrch
na Kolínsku“ a dětská pěvecká a taneční vystoupení dětí z místních mateřských škol nesmí
chybět. V doprovodném programu Vás zveme do stanového městečka nejen na prodejní výstavu koláčů, vín, květin a upomínkových předmětů, můžete se zde i seznámit s projekty
našich spolků, nebo si vyrazit pamětní groš a zúčastnit se rytmického bubnování. Pro děti
chystáme dílničky a Divadélko v Jurtě. Jste srdečně zváni, přijďte si to s námi na Klepci užít!

