14. 3. 2009 od 14 hodin v klubovně Klubu žen proběhne tvořivé setkání
s aranžérkou a zahradnicí Zdeňkou Horáčkovou, která nás naučí připravovat dekorativní vazby s jarní tématikou. Paní Horáčková bydlí v Úvalech a
zabývá se návrhy a realizací zahrad. Cena kurzu je 50 Kč + cena použitého
materiálu. V případě, že máte zájem o její služby, můžete ji kontaktovat na
telefonu: 723 645 868.

Pozvánka na Klepec – již nyní avizujeme připravovaný
3. Ročník regionální akce „Den Země na Klepci“,
který proběhne 18. 4. 2009.

ZPRAVODAJ Z PŘIŠIMAS
BŘEZEN 2009

Vážení spoluobčané,
Po delší době nám příroda připomenula jak vypadá opravdová zima, ale
kalendář i mírně jarní vzduch dávají tušit, že jaro je za dveřmi.
Dne 22. 3. uběhne přesně 1 rok od znovuobnovení místní knihovny. Zveme
Vás na setkání s kmotrem knihovny panem Vratislavem Ebrem, které se
koná v tento pro nás významný den od 15 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Dobrá nálada je zajištěna!

Životní jubilea
Urda Miroslav
Bouma Ladislav

15.03. oslaví
26.03. oslaví

60 let
81 let

K narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví a osobní pohody.

V Přišimasech díky nové výstavbě stoupá počet trvale přihlášených
obyvatel. Trocha statistických dat:
V obci je k trvalému pobytu přihlášeno k 1.1. 2009 657 obyvatel.

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

Část obce
Horka
Přišimasy
Skřivany
CELKEM

Dospělí (muži /ženy)
65
(33/32)
286
(143/143)
157
(76/81)
508

Děti (muži / ženy)
19
(9/10)
80
(44/36)
50
(22/28)
149

Pod záštitou Klubu žen, v prostorách obecního úřadu, funguje v naší obci,
již téměř druhým rokem rodinné centrum ŠIKULKA.
Děti bez rodičů, ve věku od 2 do 5 let, nás navštěvují pravidelně každé
úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00 hodin. Pro většinu z nich je to první krok do dětského kolektivu bez maminky. Taková první průprava před nástupem do
školky a my jsme rádi, že právě u nás, to děti velmi dobře zvládají. Na
každý den je připravený program, který rozvíjí všestranné dětské dovednosti a znalosti. Formou hry seznamujeme děti s přírodou, s věcmi kolem
nás, malujeme, tvoříme z různých materiálů a jednou za měsíc i z keramiky.
Pravidelně s dětmi cvičíme. Cviky jsou zaměřené na správné držení těla,
protahování a posilování svalů formou zvířátkové jógy. Pomocí jednoduchých her seznamujeme děti s používáním sportovních pomůcek: míči,
obručemi, švihadly, hopsadly… Tancujeme a učíme se rytmická říkadla
i písničky. Nechybí ani dramatická výchova. Hrajeme loutkové i maňáskové
divadlo. Děti se učí předvádět zvířátka, pracovní činnosti, osoby, …
a s velkou oblibou si samy, pomocí jednoduchých kostýmů, pohádky hrají.
Rodinné centrum navštěvují nejen místní děti, ale i děti z širokého okolí
(Úvaly, Český Brod, Dobročovice…). Moc nás těší, že rodičům stojíme za
to, vážit za námi cestu i z daleka. Díky rodinnému centru Šikulka se dostává
jméno naší obce do podvědomí okolí. Práce s dětmi nám přináší radost.
Všem dětem i rodičům děkujeme a věříme, že se jim u nás bude líbit
stejně jako tomu bylo doposud.
Šikulka při tvoření

Páni kluci
v klubovně

V naší obci myslíme
nejen na ty nejmenší.
Každý čtvrtek od
16:00 do 18:00 se v
klubu ŠIKULÍK, na
obecním
úřadě
schází děti od 4 do
11 let.
Věnujeme se sportovním a výtvarným
činnostem, poznávání a pozorování
přírody i tábornictví.
V zimních měsících
probíhají
naše
schůzky v klubovně,
až se oteplí vyrazíme na hřiště nebo do okolních lesů.
Letošní klubová hra je ve znamení cestování a protože v našem klubu
funguje demokracie, děti se samy rozhodly, kam se vypravíme. Jako
správní cestovatelé a objevitelé, jsme se nejdříve naučili orientovat
na mapě, poznali světové strany a připomněli z jaké země pocházíme.
Vyrobili jsme si pasy, kam zaznamenáváme naše putování a námořní
knížky, kam dostáváme body za zdatnost. Už jsme stačili navštívit středověké hrady a poznali život rytířů. Vyjeli na Antarktidu, do Grónska a
prozkoumali tamní zvířata, rostliny a vyzkoušeli život eskymáků. V únoru
jsme sestrojili stroj času a vypravili se do pravěku, mezi dinosaury a lovce
mamutů. Z každé výpravy jsme si přivezli nejen spousta zkušeností, ale
také trofeje: erby, helmy, meče, dinosauří zuby, drápy… Jako správní cestovatelé, jsme se všichni společně podíleli na výrobě naší cestovní mapy.
Po každé výpravě zaznamenáme námi dobitá území. Mapa visí v naší
klubovně a my jsme na ni náležitě hrdý. Tento měsíc se chystáme do vesmíru a nebo že bychom cestovali do Afriky? No uvidíme, jak rozhodne naše
klubové hlasování.
Každopádně nás čeká další měsíc plný dobrodružství, hurá!
Katka Kebrtová

