Pneuservis Vašina
Přišimasy čp. 77
Otevírací doba:
PO-NE po tel. dohodě
tel.: 608 800 004
Fotbalisté - Muži se usadili na pěkném čtvrtém místě. Chtěli bychom poděkovat všem
fanouškům, kteří jezdí fandit i na venkovní zápasy. Doubravčice 52, Škvorec 32 a v Doubku
bylo 35 našich fanoušků.
Starší přípravka se pohybuje střídavě na devátém nebo desátém místě. Jsou to bojovníci
a doufáme, že jejich snaha bude na jaře ještě odměněna nějakým bodíkem.
A naši "malíčci", tedy mladší přípravka, se usadila na třetím místě. Hoši a také děvčata, blahopřejeme!
Na naše malé fotbalisty po ukončení podzimní části čeká zimní příprava v podobě série
halových turnajů a fyzické přípravy ve škvorecké sokolovně.
Martin Teichner

Jubilea v listopadu
1. 11. se dožívá 86 let paní Milada Uhlířová.
Srdečně blahopřejeme!
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz
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Zastupitelé informují:
• Kanalizace v obci – do konce roku 2012 připravuje OÚ novou žádost o finanční příspěvek
na stavbu kanalizace na min. zemědělství.
• Dopravní informační tabule, které se objevily v naší obci, jsou prvním zrealizovaným
krokem v úsilí obce o zvýšení bezpečnosti zdejšího silničního provozu, a to zejména na
základě podnětů místních občanů, kteří se denně setkávají s nedodržováním předepsané
rychlosti na místní pozemní komunikaci. Zastupitelstvo obce požádalo o zapůjčení mobilního radaru, abychom brzy získali průkazná data pro analýzu situace. Výsledky tohoto
měření budou použity pro zjištění množství vozidel, které nedodržují předepsanou
rychlost. Měření rychlosti bude provedeno tak, aby výstupy z tohoto měření byly průkazné
a reálné. Průkazné a reálné měření je nezbytné pro určení dalšího postupu v osazování kontrolních a měřících zařízení v obci.

Informujeme občany, že Obec Přišimasy získala dotaci
Předkládaný projekt obsahuje vybudování dětského hřiště jako součást připravovaného
víceúčelového sportovního areálu v Přišimasech. Realizace projektu se skládá z provedení
nezbytných terénních úprav, vybudování zpevněné plochy pod dětských hřištěm, osazení
bezpečnostních venkovních gumoplastových dlaždic, osazení dětských prvků a oplocení
dětského hřiště.Herní plocha bude splňovat veškeré standardy nutné k provozu dětského
hřiště. Poskytne dětem prostor pro hru a zábavu během pracovních dnů i víkendů, zajistí
také zázemí pro děti v době konání tréninků a zápasů, které hojně navštěvují celé rodiny.
Prostor bude oplocen a bude tedy zabráněno pronikání zvířectva na dětské herní prvky.
Samotné hřiště bude volně přístupné a pobyt na hřišti se bude řídit provozním řádem.
• Informativní schůzka s rodiči v MŠ proběhla 31. 10. – řešila se programová náplň školky,
zástupci OÚ informovali rodiče o zrealizovaných investicích a dalších záměrech týkajících
se budovy školky. V diskuzi padl i příspěvek k návštěvě dětí na hřbitově a jak s dětmi na

toto téma hovořit. Proto nabízíme k přečtení článek (na webu), který napsal pedagog
Jan-Michal Mleziva, (působil na různých typech škol (ZŠ, gymnázium, střední odborná
škola, konzervatoř), a to státních i soukromých, tradičních i alternativních. Dva roky
spolupracoval s absolventy středních škol a zabýval se výsledky jejich vzdělávání. Vedle pedagogické práce se věnuje projektům zaměřeným zejména na rozvíjení jazykových schopností dětí. Iniciátor petic za změnu školského zákona a Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání).
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-michal-mleziva.php?itemid=18000

Malování odlitků

Pokud se zajímáte o rozpočet obce, můžete jej nalézt ve velmi přehledné podobě na webu
http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/533611-prisimasy#rok. Je zde též zajímavý
pohled na hospodaření obce od roku 2000, kdy skončilo hospodaření schodkem – 1150 tis.
Výsledek hospodaření v roce 2011: +583 tis Kč. Celkem máme za období 2000 – 2010
ušetřeno Kč 8 753 tis. Naše obec jako jedna z mála hospodaří s přebytkem. Úspora je
směřována na prioritní úkol a tím je kanalizace obce.

Rovné šance všem - projekt pro ženy!
Na první kurz v lednu zbývají již jen 3 volná místa, zájemkyně ať si vyzvednou dotazník
v knihovně. Zájemkyně musí mít trvalé bydliště ve Středočeském kraji.
Kontakt: paní Řádková 608 263 092 každé pondělí od 16.00 - 18.00 v knihovně na obecním úřadě.

Cyklovýlet – memoriál Jana Mourka
V sobotu 13. 10. 2012 proběhl vzpomínkový cyklistický výlet na památku Jana Mourka kamaráda, cyklisty a mladého člověka, který 15.10. 2009 prohrál těžký boj se svou nemocí.
Jedná se již o 3. ročník, kdy se cyklisté vydali směrem pod Ondřejovskou hvězdárnu a zpět
na fotbalové hřiště, kde proběhla nadační sbírka, které se zúčastnilo mnoho lidí. Všichni,
kteří přispěli na dobrou věc, obdrželi na památku odznáček se symbolem krtka. Částka,
která se vybrala, byla ve výši 3.553,-Kč a byla předána nadaci dětské onkologie Krtek.
Všem patří srdečné poděkování, zvláště jeho kamarádům, kteří tuto akci zorganizovali.
(ŠR)

Z našich spolků:
Klub žen – Činnost klubu žen v říjnu byla nabitá událostmi – 12. - 14. 10. 2012 jsme
regenerovaly naše těla v lázních Mšené. Jsou to lázně asi 70 km od Prahy, personál lázní je
velice vstřícný, o hosty se starají vzorně, jak při procedurách, tak i při stravování. Na sobotu byl zajištěn i kulturní program, francouzské šansony zazpívala paní Eva Křížová. Zážitek
byl nádherný. Doporučujeme – vyzkoušejte také!
V Úvalech v domě dětí jsme se zúčastnily kurzu výroby belgických pralinek. Byla to krása
a dobrota. Pokud se podaří paní lektorku zajistit i pro Přišimasy, tak kouzla s lahodnou
čokoládou budou i u nás v klubu.
21. 10. 2012 proběhla na fotbalovém hřišti Drakiáda. Počasí nám letos nepřálo, byla mlha
a nefoukalo. Přesto jsme měly nachystané slané i sladké dobroty, fotbalisté měli otevřený

stánek s nápoji. Dětí s rodiči se sešlo málo, ale i těch několik málo draků létalo, chtělo to
ovšem více pohybu. Pro děti byly připravené rukodělné dílničky – malování odlitků
s podzimní tématikou a vázání kytiček. Odměny byly nejen k jídlu, ale i drobné věcné
dárky. Díky těmto dětem, které i přes nepřízeň počasí přišly. Nevím, zda to bylo způsobeno
jen tím špatným počasím nebo také nezájmem o společné akce. Naší snahou je již zaběhlé
akce uskutečňovat a uvítáme i jiné nápady, tak aby se občané naší obce lépe poznali a snad
se i pozdraví, když se potkají. Vždy tak není a na vesnici to ale vždycky bylo dobrým
zvykem.
Jindra Šmejkalová

Rozsvícení vánočního stromu proběhne 3. 12.
Nejsme uzavřený spolek, uvítáme nové nápady i nové členky. Pokud nemáte přímo odvahu
přijít do klubu, tak napište na náš email nebo zajděte do knihovny za paní Řádkovou.
Blíží se adventní čas, čas příprav na vánoce. 17. 11. od 14 hodin se uskuteční kurz
vánočního zdobení. Lektorkou je zkušená učitelka ze zahradnické školy v Městci Králové.
Přijďte si vytvořit vlastní dekoraci, platí se pouze materiál a ceny jsou velice příznivé.
Zájezd do divadla v Mladé Boleslavi na představení Tlustý prase – 29. 11. Odjezd od
obchodu v 18,30 hod – několik volných lístků info v knihovně u pí Řádkové.
Zájezd do Drážďan – 6. 12. Pořádáme tematický adventní výlet - odjezd z Přišimas
v 7 hodin. Cena zájezdu 500,--. Volných je 5 míst, přihlášky na tel. 777 216 607.

