Ekocentrum Koniklec připravilo pro děti a dospělé stánek s naučnými hrami. Ing. Josef Ebr prezentoval pohledy edice Český místopis. Klub přátel historie a přírody Úval a okolí prodával publikaci
o drobných památkách. Dále zde byla Keramika z Limuz. Obec Hradešín a Region Pošembeří
prezentovaly projekty, upomínkové předměty, brožury a litografii malířky Evy Růtové z Hradešína.
Otevřené Úvaly prezentovaly své projekty na území města Úvaly a přírodním parku Králičina.
Sdružení Leccos z Českého Brodu připravilo Výtvarnou dílnu.
U lesíka byl pro děti připraven MŠ a obcí Přišimasy dětský lunapark. Lákavým byl skákací
hrad rodiny Šimkových ze Skřivan. Před lesíkem rozbila svůj stan goticky oděná Středověká
mládež, která odehrála divadelní představení. Petr Berka, organizátor srpnového Mračení na
tvrzi Tuchorazi zde nabízel malby na cifernících hodin a altán zde mělo i Skautské centrum
Úvaly. Obec Tismice připravila Azimuťák - orientační běh k objevení Osady psanců.
Občerstvení obstarával, tak jako každý rok, Roman Kabeláč z Kolovrat a děti si na malém ohništi
opékaly špekáčky. Návštěvníci si na Klepci mohli ochutnat nebo zakoupit i několik druhů
medoviny od Vladimíra Vrány z Horoušánek.
Souběžně s doprovodným programem probíhala akce Regionu Pošembeří, o.p.s., který připravil
pro rodiče s dětmi zalévání třešňové aleje pošemberskými konvičkami za razítko účastníkům.
Na závěr celého odpoledne byli Michaelou Vítkovou za MAS Pošembeří a Olgou Suchou za
MAS Říčansko vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže na nové logo a symbol Pošembeří.
U stanového městečka byla ke shlédnutí výstavka dětských návrhů a informace o projektu
zmíněných místních akčních skupin Cesty které nás spojují. Hlavní cenou pro vítěze soutěže byl
vzlet horkovzdušného balónu.
Jan Psota ml. - koordinátor akce
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s.
12. června pořádá Klub žen výlet do Jílového u Prahy a okolí. Jílové je známé zejména těžbou
zlata a krásnou přírodou v okolí. Na plánu cesty se pracuje, pokud máte zájem, přihlášky a informace na tel.777 216 607 nebo e-mail: Jitka.Frank@seznam.cz

Letní příměstský tábor ŠIKULÍK 2010
Sportovně turistický oddíl Šikulík zve všechny děti od 4 do 10 let na letní příměstský tábor.
Termín konání: 26. – 30.7. 2010
Čas konání: 9:00 – 16:00
Sraz: v oddílové klubovně na OÚ Přišimasy, případně na místě domluvené s vedoucími
Stravování: Základní jídlo a pití zajistí dle domluvy rodiče.
Program: I. Etapa: Cesta do pravěku; II. Etapa: Jak se žilo ve středověku
Celotáborová hra motivující děti k získání nových vědomostí, táborových dovedností,
soutěživosti a sportovnímu vyžití.
Vedoucí tábora: Simona Čabanová, Kateřina Kebrtová
Případné dotazy a přihlášení na telefonu: 724 761 828.

Jubilea v květnu:
Blochová Vladislava
05.05. 55 let
Straka Jaroslav
14.05. 85 let
Černý Jiří
27.05. 65 let
K narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví a osobní pohody.

KVĚTEN 2010
Nastalo jaro a kolem nás dělá příroda divy. Příspěvek o důležité součásti našeho života (aniž
si to možná uvědomujeme) – o včelách – připravila pí Ivana Švadlenková

O včelách
Včely jsou snad nejužitečnější hmyz. Opylují rostliny a jejich produkty - med, vosk,
propolis, včelí jed, pyl, mateří kašička mají široké použití. Mnoho lidí se včel bojí, protože dávají žihadla. U nás chované včely většinou nejsou agresivní. Včela útočí, když
se cítí ohrožena nebo je drážděna např. prudkými pohyby nebo pachy (např. pot, ropné
produkty, pivo). Pokud na vás teď na jaře včela sedne, neodhánějte ji (nemá ráda prudké pohyby), odpočine si a sama odletí. Dostanete-li náhodou žihadlo, odstraňte ho
seškrábnutím nehtem. Pokud byste použili palec a ukazovák, zmačknete jedový váček
na konci žihadla a vstříknete si do těla obsah jedového váčku. Na ránu je nejlepší
přiložit tampon navlhčený octem.
(Pokračování příště)
Historické okénko kronikářky obce Lady Liebeltové: V roce 1920, tj. před 90
lety, byla na Klepci do kamene Slouhy osazena pamětní deska padlým v 1. sv. válce.
V roce 1880, tj. před 130 lety, byla postavena druhá třída v místní škole.
12. května proběhne již 14. ročník celonárodní květinové sbírky – Český den proti
rakovině. Kytičky pro Přišimasy zajistil Klub žen.
Nebuďte lhostejní – slogan „Tiká v každé rodině“ je bohužel pravdivý!
SK PODLIPAN PŘIŠIMASY pořádá dne 15. 5. 2010

STAROČESKÉ MÁJE

SRAZ V 9 HODIN NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI.
Od 20 hodin v sokolovně v Přišimasech

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

TANEČNÍ ZÁBAVA

K tanci hraje skupina „SYNTÉZA“. Vstupné 80 Kč. Všichni jsou srdečně zváni.

Už si Vaše děti oblíbily hřiště ve Skřivanech?

Den Země na Klepci IV. Tisková zpráva

Je patrné, že hřiště pro děti v naší obci skutečně chybělo. Na hřišti se setkávají v hojném počtu děti
i jejich rodiče z celé obce. Kdo z Vás na hřiště zavítal v posledních dnech, mohl se všimnout
dalších novinek. Zadní část pozemku je už po brigádě dočištěna od hromad pokácených náletů
a starých stromů, o což se postaral pan Černý. V minulém týdnu na zadní část hřiště přijely bagry,
které ze země vytrhaly kořeny pořezaných stromů a srovnaly terén. K herním prvkům přibyla
klouzačka, v blízké době budou mít děti na hřišti také pískoviště, lavičky a dřevěné obytné auto
(domeček), jehož stěny budou zároveň tabulí na malování. Na nově zatravněné části hřiště budou
malé fotbalové brány. V prvním květnovém týdnu proběhne vertikulace zeminy a osetí trávou,
které zajistí OÚ.
Jak je z předešlých příspěvků ve Zpravodaji patrné, hřiště vzniklo díky iniciativě občanů naší obce
a podpoře OÚ. Velké díky patří především manželům Faltusovým, z jejichž velkorysého sponzorského daru byly zakoupeny veškeré herní prvky, které na hřišti zatím najdete. Manželé
Faltusovi dále zajistili srovnání terénu a likvidaci kořenů na celém hřišti a přislíbili dodat fotbalové
brány. Finančním darem dále přispěli manželé Jirátovi, Proškovi, Ouředníčkovi a Veseckých.
Jakmile se podaří vybrat částku 16.550 Kč, použijeme vybrané prostředky ke koupi venkovního
betonového stolu na stolní tenis. Manželé Šimkovi přislíbili dodat 4 kusy laviček. Výrobu
dřevěného obytného auta zajistí manželé Šmídlovi a Kropáčovi. O výrobu laviček a pískoviště se
postará za podpory OÚ pan Smolík, který využije dřevo darované manželi Holadovými.
Pokud chcete i Vy přispět sponzorským darem na koupi venkovního stolu na stolní tenis nebo
jiného zařízení či nabízíte své šikovné ruce k výrobě dalších herních prvků na hřiště, prosíme, kontaktujte OÚ.
Přijďte oslavit, že dětské hřiště v naší obci vzniklo – srdečně Vás zveme na slavnostní otevření
hřiště spojené s opékáním vuřtů, které se uskuteční v pátek 7. 5. 2010 od 17,30 hodin na
zadní části hřiště ve Skřivanech.
(L. Ouředníčková)

Na Klepec zavítalo 700 návštěvníků

Zprávy z OÚ:
9. 4. 2010 byl schválen územní plán. 13. 4. 2010 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje
venkova na rozšíření a rekonstrukci centra pro volný čas v budově OÚ. Do 20. 6. 2010 bude provedena nová kabeláž elektrických rozvodů v zemi v ulicích Lumuzská a Bolševická. Žádáme všechny občany v těchto lokalitách, aby vyznačili veškerá vedení (potrubí a kabelové vedení) mimo
zahradu umístěná na veřejném prostranství a tuto skutečnost oznámili zástupci realizační firmy
(p. Maťha 737 246 253), pí Šárka Rumanová, místostarostka obce GSM: 602 493 477

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Starosta obce Přišimasy podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 28. května
2010 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost zasedací místnost Obecního
úřadu pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Přišimasech a jejích
částech Horka a Skřivany.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Přípravy Dne Země na Klepci započaly 28. ledna, kdy občanská sdružení Klub přátel historie
a přírody Úval a okolí, Klub žen Přišimasy, obec Přišimasy a obec Tismice svolaly organizační
schůzku, při níž seznamovaly místní občanská sdružení, školy a obce s návrhem pokračování této
úspěšné regionální kulturní akce. Byly řešeny nedostatky z minulých akcí a v závěru nastíněn
konečný program.
O slunné sobotě 17. dubna 2010 se od 10 hodin scházeli a sjížděli z různých stran organizátoři,
úvalští skauti a dobrovolníci, aby založili stanové městečko a připravili Klepec pro konání akce.
Skauti z Úval předávali příchozím na přístupových cestách volné vstupenky, na které mohli
návštěvníci vyhrát zajímavé ceny. Čtvrtý ročník zahájilo ve 14:15 hodin připomenutí tragické
letecké havárie, při níž zahynuli polští občané s prezidentem Lechem Kaczynskim. Na Klepci
byla před kamenem Slouhou tato památka uctěna minutou ticha a městská garda Český Brod
vypálila smuteční salvu. Druhá salva ohlásila pokračování programu, bohužel bez ozvučení.
Za hřmění bubnů vlajkonoši z Otevřených Úval, zbrojnoši a lancknechti městské gardy Českého
Brodu přivítali 6 zástupců okolních obcí u prezentace obecních symbolů. Každý z přítomných
pronesl o znaku a vlajce své obce krátkou řeč a sice: Ing. Antonín Rubín (Škvorec), Jakub
Nekolný (Český Brod), Pavel Frank (Přišimasy), Pavel Běloch (Hradešín). Za Úvaly pronesl
zdravici bývalý starosta města Ing. Ivan Černý. Starostka Ing. Martina Zdražilová představila
jeden ze tří návrhů nového znaku Tismic, který čeká na dopracování a schválení Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR.
Další část programu patřila dětem. Nejprve vystoupila MŠ Tismice paní ředitelky Zdeňky
Lundákové s představením Skřítci v přírodě, kdy děti pečovaly o zasazený stromek. Po nich přišly na řadu děti z MŠ Škvorec, které s hudebním doprovodem paní ředitelky Marty Vykouřilové
představily nápaditý vláček ve vstupu s názvem Jedeme do ZOO. Další ukázku předvedli žáci
z I. stupně ZŠ Škvorec s paní učitelkou Mgr. Jitkou Pokornou, kteří předvedli ukázku ze starých
českých pověstí Oldřich a Božena. Na závěr byla sehrána tradiční scénka O slouhovi a zlé selce
v podání Petry Kyselové a Milana Bednáře.
Na řadu přišlo slosování volných vstupenek o ceny. Ing. Josef Ebr věnoval 3 kolekce pohlednic edice Český místopis, malířka Eva Růtová z Hradešína věnovala 7 litografií a Jan Psota ml.
3 autorské výtisky publikace Drobné památky v Úvalech a okolí. Starostové obcí Přišimasy
Pavel Frank a obce Tismice Ing. Martina Zdražilová vylosovali 13 vstupenek. Pěti výhercům
byla předána cena na místě. Držitelé vstupenek č. 004, 180, 319, 441, 506, 530, 543 a 586 si
mohou do konce května cenu převzít po předložení vstupenky u Jana Psoty ml. (mobil 722 146 983,
psotajan@seznam.cz).
Poslední částí hlavního programu bylo zapálení slavnostní vatry v režii Jaroslava Weigla
a Skautského centra Úvaly. Bubeníci Městské gardy s lancknechty svolali návštěvníky k vatře
a přítomní zástupci okolních obcí v 16. hodin zapálili posvátný oheň a přednesli krátký proslov.
Dřevo na vatru věnoval pan Jiří Pospíchal z Hradešína.
V doprovodném programu bylo pro návštěvníky připraveno stanové městečko, otevřené po
celou dobu konání Dne Země. Letošní akce nebyla přístupná pouťovým stánkům. Pořadatelé
dali prostor prezentaci produktům místních spolků a obcí.
Klub žen Přišimasy nabízel koláčky, prezentoval nové dětské hřiště ve Skřivanech a vydával
vuřty k opékání, které věnoval Milan Černý Jatky Tismice jako sponzorský dar. Obec Tismice
prezentovala upomínkové předměty, nové návrhy znaků obce a mapu cyklotras Pošembeří.
Václava Coombesová ze Zahradnictví Limuzy nabízela květiny.

