15. 11. 2009 Klepec – proběhla v odpoledních hodinách výsadba nové třešňové
aleje v režii o.p.s. Pošembeří, které získalo grant nadace Partnerství. Během
odpoledne přicházeli zájemci z Přišimas i okolí, s nářadím i bez a s nadšením
zasadili svůj strom. Alej byla zasazena, za práci byla sladká odměna v podobě
koláčů sdružení SOSák Sibřina. Nezbývá než doufat, že stromy se dožijí dospělosti
a pro naše děti povede cesta do Borku ve stínu třešní.

ZPRAVODAJ Z PŘIŠIMAS

Klepec je naše nejoblíbenější místo k vycházkám. Jistě si každý všimne, že je
o Klepec pečováno. Zde patří velký dík panu Jiřímu Smolíkovi ze Skřivan, který
veškerý svůj volný čas věnuje nezištně údržbě Klepce. Díky němu projdeme po
cestě, na kterou si dělají nárok rozpínavé ostružiny, díky němu si sedneme ve stínu
stromů na lesní lavičky. O to víc jsme smutní z vandalů, kteří lavičky průběžně
likvidují a neváhali dokonce poškodit barvou Slouhu. Víte, co dělají vaše děti při
výpravách na Klepec?
PROSINEC 2009

21. 11. 2009 proběhlo tvořivé
odpoledne s adventní tématikou pod vedením pí Horáčkové z Úval. Účastnicím
kurzu vznikaly pod rukama
adventní věnce, vyzdobené květináče, pí Horáčková
vždy dokáže poradit, čím
výrobek doplnit. Všichni,
malí i velcí, odcházeli spokojeni se svým dílem.

Vážení spoluobčané, rok 2009 pomalu končí,

Adventní tvoření

V nedalekých Šestajovicích je výrobna svíček RODAS, kde jsme měli 28. 11. domluvenou exkurzi. Majitelka pí Netíková nás provedla provozem, kde jsme se
dozvěděli spoustu zajímavého, např., že svíčky se zde vyrábí pod tlakem za studena.
Celým provozem se linula příjemná vůně. Vyrábí se zde svíčky bez obsahu
nebezpečných látek. Každý z nás si z exkurze odnesl svou vyzdobenou svíčku a
mnoho dojmů. V areálu je také obchod, kde jsme nakoupili za podnikové ceny. Také
děti si přišlyna své – venku byla k vidění domácí zvířátka a areál byl vyzdoben jako
v pohádce. Z majitelů na nás sálala jejich pozitivní energie a radost z práce.
Jubilea v prosinci:
František Hruboš
Josef Šmejkal

19. 12. 2009
30. 12. 2009

oslaví 70 let
oslaví 70 let

doufám, že jste s ním byli spokojeni, pokud ne, tak již zbývá jen několik dní
a bude rok nový, který skýtá novou naději. Rok 2009 byl rokem oslav 700 let od
první písemné zmínky o naší obci a oslavy se podařily. Podařilo se i zlepšení
v oblasti vzhledu obce díky získané dotaci na regeneraci a obnovu veřejné zeleně
od Státního fondu životního prostředí a také několik dalších méně viditelných věcí.
Těší mě, že život v obci je díky iniciativě občanů pestřejší a veselejší. I přes
úspěchy zbývá ještě hodně práce ke zlepšení života v naší obci. Děkuji všem spolupracovníkům, i těm,
kteří aktivně přispívají
k dění v Přišimasech.
Přeji všem spoluobčanům, dětem, jejich
rodičům i starší generaci krásné Vánoce
plné lásky, zdraví, pohody a spokojenosti.
Pavel Frank
starosta

K narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví a osobní pohody.
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

Vystoupení dětí
z MŠ Přišimasy

Průvod světlušek
Stalo se milou tradicí, že si v předvánočním shonu najdeme chvilku, abychom se
za zvuku koled sešli u rozsvíceného stromečku u mateřské školky. Letos průvod
v čele se světluškami nezamířil jako každoročně od kostela rovnou ke stromečku,
ale nejdřív se vydal na hřiště, kde jsme (někteří velmi těžko) zapálili lampiony
a poslali je spolu s našimi přáními k nebi. Byl to velice pěkný pohled a silný
zážitek hlavně pro děti, které některé lampiony doslova popsaly. Na jednom lampionu byl notebook a zdraví pro babičku, na jiném štěňátko nebo alespoň kotě,
nové brusle, hrací konzole a víc jsem nestačila a také mi nebylo dovoleno přečíst.
Po rozloučení s lampiony jsme spěchali ke školce, kde už byli připraveni účinkující, Petr Řádek se svařáčkem a výrobky našich dětí i babiček.
Program zahájily větší děti pásmem, které s nimi nacvičila pí Rumanová. Potom
vystoupily děti z MŠ a Šikulíci. Roztomilé výkony našich nejmenších nás znovu
dojímaly a sem tam ukápla i slzička. Účinkujících i diváků. Vedle výkonů
recitačních a pěveckých zaujaly i velmi pěkné a nápadité kostýmy. Jako každý rok
nás toto milé setkání nabilo energií, kterou budeme v příštích týdnech hodně potřebovat. (Nina Č.)
Perníčky na charitu – během průvodu světlušek nabízely děti perníčky, které
vyrobily členky OS Klub žen Přišimasy. Výtěžek z prodeje putuje jako každoročně
na konto Adventních koncertů ČT. Během průvodu se vybralo pěkných 1 377,-Kč.
Zbylé perníčky je možné zakoupit, a tím přispět do kasičky, v obchodě manželů
Růžičkových. Za příspěvky děkujeme!
20. 12. 2009
srdečně Vás zveme na vycházku spojenou se zdobením
vánočního stromu v lese pro zvířátka.
Letos půjdeme do Kbelky,
sraz je ve 14 hodin na rozcestí k lesu.
Cesta je vhodná i pro kočárky.
MO Českého rybářského svazu Přišimasy oznamuje zahájení prodeje povolenek
pro r. 2010.
Prodej probíhá od 15. 12. 2009 do 31. 3. 2010 každou sobotu
od 9 do 12 hodin u p. Ladislava Vobořila Přišimasy 11.
Mladí fotbalisté SK Podlipan Přišimasy trénují přes zimu v sále místní
sokolovny. Místo na tréninky bylo poskytnuto bezplatně vlastníkem budovy - TJ
Sokol Přišimasy.

Zprávy z OÚ: Poplatky v roce 2010
Poplatek ze psů:
1 pes starší 3 měsíců 50,-Kč, každý další pes starší 3 měsíců 75,-Kč
Místní poplatek za odvoz TKO
fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
480,-Kč/rok
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu k indiv. rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba
500,-Kč/rok
Oznámení pro rodiče novorozenců – v únoru proběhne vítání dětí
Oznamujeme občanům, že ke slavnostnímu obřadu budou písemně zvány děti
narozené v roce 2009 spolu s rodiči. Každý nově narozený přišimasský občánek
bude zapsán do pamětní knihy, zápis podepíší rodiče dítěte. Součástí obřadu bude
i předání upomínkového dárku. Obřad se bude konat v zasedací místnosti OÚ.
Pokud pozvání neobdržíte kontaktujte pí Rumanovou 602 493 477

Prosíme majitele vozidel, aby parkovali mimo vozovku. Brání v průjezdu popelářům a traktoru, který provádí zimní údržbu. Děkujeme
Začínáme 7. 1. 2009 opět s KERAMIKOU
Připomínáme těm, kdo přihlásil své dítě, že ve čtvrtek je první hodina. Keramika
bude probíhat vždy první čtvrtek v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. Je určena pro
děti od 5 do 12 let. Příspěvek se platí dopředu na celé období tj. 360,-Kč (6x60).

OHLÉDNUTÍ ZA LISTOPADEM
Listopad byl měsíc, který byl bohatý na pořádané akce:
12. 11. 2009 jsme shlédli představení Ženitba v divadle Na Jezerce v hlavní roli
s Bárou Hrzánovou a Radkem Holubem. Ruská klasika nezklamala, všichni jsme se
od srdce zasmáli. Dopravu jsme zajistili minibusem od firmy DOBROBUS, což bylo
velice příjemné a na další představení již bude také autobusová doprava zajištěna.
14. 11. 2009 se uskutečnil výlet na zámek Sychrov a do Liberce. Počasí nám opravdu přálo, byl příjemný podzimní slunečný den. Na zámku jsme se my dospělí vrátili
do dětských let, děti byly vtaženy do pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele.
Obdiv patřil i mladým hercům, kteří své role zvládli perfektně. Po dobrém obědě
jsme odjeli do ZOO Liberec, kde na nás čekala drezúra slonů, krmení lachtanů a
mohli jsme se také kouknout na bílou tygřici Izabelu, kterou týden na to zabili ve
výběhu lvi. Kluci si při cestě ze ZOO měřili své síly a běhali o závod, na cestě je
nainstalován radar, který měří rychlost chůze či běhu. Byla to zábava, když se
dospělí plouží 3 – 4 km za hod. a děti se ve sprintu dostaly téměř ke 20 km za hod.
Už se stmívalo a dalším cílem bylo liberecké náměstí, které je nádherné.
I kavárnička u radnice měla své kouzlo a zakončila náš výlet sladkou tečkou. Výlet
byl pohodový a Sychrov s pohádkou pro děti vřele doporučujeme!

