Časový harmonogram příprav: 12. 5. budou chodit fotbalisté po vsi zvát a rodiče mají možnost
přihlásit pro své svobodné dcery březovou májku. V případě, že nebudete zastiženi, objednejte si májku telefonicky 602 493 477 u pí Rumanové.
25. 5. Rozvoz májek, zdobení a vztyčení Krále májů na hřišti.
Aby byl letošní projev Kecala aktuální a samá novinka, žádáme obyvatele obce o sdělení
zajímavostí, které by Kecal mohl ve svém proslovu k našim spoluobčanům použít.
Předávejte tyto informace buď do knihovny nebo pí Rumanové.

DEN DĚTÍ
Spolek místních rybářů se rozhodl pro naše děti uspořádat výlet do Liberce. Navštívíme
místní ZOO a IQ centrum, kde je spousta zajímavých her. Tento výlet se připravuje předběžně na 16.6. 2012. V plánu je obsadit jeden autobus cca 40 dětí. Výlet je plánován na celý
den. Doprovod tvoří pět dospělých osob. Detaily budou zveřejněny na webových stránkách
naší obce. Následně můžete děti přihlašovat na OÚ u paní Rumanové.
(M. Teichner)
"Český den proti rakovině 2012 (16. Květinový den)", který proběhne ve středu
16. května – jako každý rok i letos se Klub žen zapojuje do této sbírky, kytičky je možné
vyzvednout v pondělí 14. května v knihovně nebo poté v klubovně, ve středu u obchodu
v Přišimasech.
JUBILEA V KVĚTNU:
Hlaváčková Marie 02. 05. 81 let
Straka Jaroslav
Oběma jubilantům blahopřejeme!

14. 05. 87 let
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ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ:


Informace, jak postupovat při ohlášení pálení naleznete na webu obce

Úklid naší obce – zhodnocení: Předpověď počasí na sobotu 14. 4. nebyla příznivá,
měli jsme tedy obavy, jak tato akce dopadne. Nakonec nám počasí přálo a celý den svítilo
sluníčko – bohužel to nestačilo a sešlo se nás velmi málo. Proto děkuji jmenovitě těm, co
přišli: Jan Vašina - nabídl jezdit traktorem. Vladimír Jelen, Roman Frank – pomáhali nakládat. Petr Kropáč, Eva Kropáčková, Renáta Šmídlová, Josef Šmídl – těmto čtyřem se téměř
podařilo vyklidit struhy směrem na Tuklaty. Petr Řádek, Michal Řádek – sváželi odpad
dodávkou. Stanislava Řádková, Yvonne Teichnerová, Hana Formánková, Veronika
Kuchařová, Marta Vykouřilová, Veronika Rumanová – těchto šest si vzalo na starosti směr
na Škvorec, bohužel se moc daleko nedostaly, protože narazily hned za obcí na skládku.
Jiří Formánek, Jan Formánek čistili zanesený příkop směrem na Úvaly. František Lacina
dorazil s dcerou a synem –
vzali si úsek směrem na Úvaly.
Tomáš Matušinský a Sylvie
Veselá spolu s dětmi uklízeli
směrem na Limuzy. Petr Jirát,
Jana Jirátová jim šli naproti ze
Skřivan Jan Vopravil spolu
s dětmi uklízeli cestu za
hřištěm směrem k obchodu,
Marián Jaworski, Jan Gurčík
jako jediní z lokality pod
Hradešínem uklízeli úsek směrem do obce a pak ještě pokračovali na úvalské rovince. Katka
Kebrtová a Lucie Vápeníková

neváhaly a zapojily děti z RC Šikulky a uklidily cestu na Kbelku. Poděkování také patří
firmě KUCHYNĚ CHROUST za zapůjčení dodávky a Jitce Frankové, která spolu
s maminkou napekla dobroty pro děti, které přišly. Bohužel, nezapřu zklamání, že při počtu
720 obyvatel dorazilo jen takové malé množství občanů. Zrovna tak mě překvapil přístup
rodičů dětí z MŠ. Paní ředitelka požádala rodiče, zda, by spolu s dětmi obešli místa kolem
školky. Při počtu 25 dětí dorazili pouze Matušinský a Lacinovi. Někteří rodiče to pojali tak,
že vyslali děti, které chodí do RC Šikulky a sami se nezapojili. Vím, že ne vždy to každému vyjde, proto mě těší, že se najdou tací, kteří se omluvili a vyjádřili tím aspoň podporu.
Na druhou stranu nás může těšit, že v tak malém počtu jsme vyklidili tolik odpadu
Šárka Rumanová – místostarostka obce
• Zhodnocení Dne Země na Klepci - Rekordních 800 návštěvníků využilo nádherného
jarního počasí a vydalo se v sobotu 21. dubna oslavit svátek Země na památný vrch Klepec
nedaleko obce Přišimasy. Šestý ročník tradiční akce se nesl v duchu ekologie a tradic. Po
slavnostním nástupu vlajkonošů a připomenutí smyslu Dne Země předvedly děti z MŠ
Hradešín skladbičku Když jde malý bobr spát … a moderátor Petr Řádek přítomné provedl
po všech připravených stanovištích. Základním materiálem v ekodílničkách byly ruličky od
toaletních papírů, PET lahve a víčka od nich či nápojové kartony. Pod rukama malých
i velkých tvůrců vznikaly opravdové skvosty – pestrobarevné dalekohledy, PET-květiny
a PET-zvířátka, vykládané obrazy, PETušnice, PETkorále, PETbrože, TETRAvázy, malované odlitky ze sádry apod. Velkou oporou a inspirací byly všem trpělivé lektorky z MŠ
Tismice, o.s. SOSák ze
Sibřiny, o.s. Život pod
Klepcem, o.s. Magráta
z Českého Brodu a s korálky se přidalo MC Škvoreček. Kdo si chtěl odnést
vzpomínku bez vlastního
přičinění, mohl nakupovat
šperky, obrázky, květiny či
keramiku. Nechyběly hry
pro nejmenší a malování na
obličej v režii MŠ Přišimasy, poznávání lesa a přírody u o.s. Leccos z Českého Brodu, hry našich
babiček připomnělo rodinné centrum Šikulka z Přišimas a dobrodružnou lesní bojovku
připravilo občanské sdružení Magráta z Kounic. Pořadatelské obce Přišimasy, Tismice,
Hradešín a Doubravčice se pyšnily výrobky svých občanů, pozvánkami na tradiční akce a
o.s. Rozvoj Vrátkova se přidalo s ražbou památečních mincí. Obecně prospěšná společnost
Region Pošembeří na Klepci představila výsledky druhého ročníku akce Ukliďme
Pošembeří!, která zaznamenala rekordní účast 2200 dobrovolníků!
Akci si návštěvníci mohli připomenout nejen na fotovýstavě, ale také akční soutěží pro
rodiče a děti – jízdou popelnicí. Dobré jídlo a pití mizelo ze stánků Klubu žen Přišimasy,
SK Přišimasy, Život pod Klepcem a Almed Servis. Kdo chtěl raději vlastnoručně opékat,

získal zdarma špekáček od
Jatky Tismice, Škvorecká
uzenina a o.s. Obce
Doubravčice. Šestý ročník
Dne Země se vskutku
vydařil. Pěkné počasí, dobré
jídlo a pestrá paleta aktivit
zdržela mnohé návštěvníky
na Klepci celé odpoledne.
Bavili se, posedávali, tvořili
…
Památný vrch odedávna
navštěvovaný zástupy lidí
znovu nabídl prostor k setkávání. A to je dobře.
(Š. Šoupalová)

Z MŠ:
• ředitelka a kolektiv MŠ děkuje paní Havlíčkové za uspořádání bazárku
a ostatním maminkám, které do bazárku přispěli, dále panu Šerákovi, který
opravil dětem všechna jízdní kola, dále panu Matušínskému za smontování
dětských šatniček.
Jelikož se hromadí neustálé dotazy, zda se budu účastnit konkurzního, sděluji, že ředitelka
školky se konkurzního řízení na ředitele školy bude účastnit.
V. Prejzová

Z NAŠICH SPOLKŮ
Naši fotbalisté nám předvedli v posledních třech zápasech velmi pěkné výkony. Dva
zápasy vyhráli a na půdě Sibřiny, která je na prvním místě, dlouho diktovali tempo hry.
Bohužel v závěru zápasu jsme inkasovali dvě branky a prohráli jsme. Doufáme, že na tyto
výsledky navážeme i v dalších zápasech. Děti, tedy tým starší přípravky, získaly letošní
první bod za remizu 1:1 v Ondřejově. Podaly velmi hezký výkon. Celý zápas byly lepší
a jen smůla nás dělila od zisku tří bodů. Nechci jmenovat jednotlivce, abych na někoho
nezapomněl. Všichni od brankaře, obranu, zálohu i útok si zaslouží pochvalu. Byl to boj do
poslední chvíle a jen výdrž a koncentrace všech hráčů nám přinesla úspěch.

KULTURNÍ AKCE
Staročeské máje SK Podlipan Přišimasy 26. 5. 2012 pořádá již tradičně staročeské máje.
Doprovodná družina v krojích se sejde ráno na fotbalovém hřišti u májky. Odtud se celý
průvod vydá k panu starostovi, který máje slavnostně zahájí. Poté se obchází celá vesnice
a u svobodných dívek se průvod v čele s kočárem pana krále zastaví. Zde plní svojí roli
svobodní mládenci, kteří vytancují dívky i paní domu. V průvodu jsou krojované postavy,
některé mají své úlohy, jiné jen doplňují pestrobarevnost celého procesí. Celá akce končí
v odpoledních hodinách na fotbalovém hřišti, kde se uskuteční mini představení
s "popravou krále". Následně se vyhlásí královna májů a vydraží se májka. No, a kdo se ještě
dosyta nepobavil, má možnost večer pokračovat na májové zábavě v místní sokolovně. Zde
nám bude k tanci hrát naše dobrá známá Syntéza v čele s úžasnou Jaruškou.

