Slavnost a rituál Nového počátku
U Dubu U sv. Donáta, v polích mezi obcemi Škvorec, Přišimasy a Úvaly se již tradičně
můžete dne 22. prosince účastnit slunovratového setkání.
Oslava nového začátku má své kořeny v dávné minulosti předků. Období zimního slunovratu je
čas, kdy si lidé uvědomovali hluboké propojení s přírodou a vítali slunce jako nový začátek. Ten
naši předkové poznali, když rozkvetla větvička barborky. Den se prodloužil, a ačkoli to nebylo
na první pohled zjevné, v přírodě začal proces růstu. Přicházelo Světlo a nové zrození.
Zažehněme i my světélka naděje a prožijme slunovratové setkání v atmosféře blízkosti a sdílení.
V 16:00 hodin začne program pro děti, které budou hledat v krajině andělíčky a sluníčka.
Všechny budou za své hledání odměněny.
Slunovratová slavnost bude pokračovat vyprávěním etnoložky Pavlíny Brzákové o historii
a významu tohoto svátku. Poté bude následovat obřad, jehož průvodkyněmi jsou výtvarnice
Vladislava Jirásková a Pavlína Brzáková. Na slavnost si přineste malé svítilny se svíčkami,
po skončení obřadu si v nich odnesete domů zažehnuté světlo naděje nového počátku.
Budete jako vždy pohoštěni koláčem a čajem. Ke společné hostině můžete také přispět
z vlastních zdrojů. Mapu místa najdete, když si do internetového vyhledavače zadáte heslo
„Lípy U sv. Donáta“. Vstup je volný.

PROSINEC 2012

V pondělí 3. 12. 2012 se koná ROZSVÍCENÍ STROMEČKU.

Pneuservis Vašina
Přišimasy čp. 77
Otevírací doba:
PO-NE po tel. dohodě
tel.: 608 800 004

Jubilea v prosinci
Havlíková Eva 11.12. 70 let
Kubínová Marie 15.12. 65 let
Šibilová Růžena 18.12. 60 let
Pešout Ladislav 22.12. 70 let
Jubilantům blahopřejeme!
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

Při této příležitosti bude mít Vaše rodina možnost
vypustit lampion s přáním, které si na něj napíšete.
Pokud máte o lampiony zájem, můžete si je zdarma
vyzvednout již od pondělí 26.11. 2012 v MŠ nebo na
OÚ Přišimasy v dopoledních hodinách nebo PO a ST
odpoledne mezi 17:00 -19:00 hod. Letos lampióny
věnovali manželé Lundákovi, za což jim moc děkujeme! Sraz účastníků je v 18 hodin u kostela, průvod
světlušek projde na fotbalové hřiště, odkud budeme
lampiony posílat. U školky na Vás bude čekat tradiční svařák a pro děti teplý čaj.

Jménem celého zastupitelstva přeji
všem obyvatelům Přišimas
krásné prožití vánočních svátků,
zdraví a veselý vstup
do nového roku 2013!
Pavel Frank – starosta

Zastupitelé informují:

Z našich spolků:

• CHODNÍKY V OBCI – OÚ rozeslalo dotčeným vlastníkům pozemků žádost o souhlas
s umístěním chodníku na soukromých pozemcích.
• POPLATKY ZA ODPAD Náklady na likvidaci odpadu rok od roku rostou, ale zákon
o poplatku deset let zůstal nezměněný a obce mohly vybírat pouze 500,- Kč na trvale žijící obyvatele a 500,- Kč na domy k individuální rekreaci. A právě u rekreačních domů vzniká poměrně
velká ztráta. Většina těchto domů je využívána více jak půl roku v daném roce. Obyvatelé těchto domů využívají, tak jako trvale žijící, celý systém likvidace odpadů včetně velkoobjemového,
nebezpečného, separace i bioodpadu a přitom platí jako jedna osoba. Systém poplatků za odpad
nebude bohužel nikdy zcela spravedlivý. Nicméně zastupitelstvo má nyní možnost díky novému
zákonu o odpadech změnit vyhlášku, kde by byl vypuštěn termín „trvale hlášený“ a nahradil
by ho termín „každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad“. Znamená to, že
obec by vybírala poplatek za všechny osoby žijící v domě, bez rozdílu zda jsou v obci trvale
hlášeny nebo ne. Nebral by se ohled na skutečnost, zda osoba, která žije v obci a není zde trvala
hlášena, platí za odpad ještě v místě trvalého bydliště. U rekreačních domů se poplatek též
vybírá podle počtu osob užívajících tento dům. Zvýšení poplatků může být v naší obci až do
výše 700,-Kč. Bylo by to samozřejmě nepříjemné, ale je nutné si uvědomit, že v tuto chvíli
dotuje zbytek nákladů obec. Dále by nás to mělo všechny inspirovat k důkladné separaci plastů, papíru, skla a bioodpadu, aby v popelnicích končilo co nejméně odpadu. Statisticky
stanovený objem odpadu na jednu osobu a týden je 28 litrů. Běžná popelnice má 120 litrů a to
by mělo postačovat čtyřem osobám. Podstatnou část ceny likvidace odpadů činí částka za
uložené tuny na skládku. Naše obec je samostatně vážena při každém svozu, takže máme
naprosto přesný přehled svezeného množství odpadu každý týden. A po loňském i letošním roce
je naprosto evidentní, že množství odpadu v naší obci neklesne ani v letních měsících, kdy se
navíc sváží bioodpad, který by tudíž v popelnicích neměl končit. Důvodem nárůstu odpadu
mimo zimu v jarních, letních a podzimních měsících je nárůst počtu obyvatel, kteří se vrátí do
rekreačních domů. Veškeré tyto změny by měly nejenom snížit náklady obce, ale
zastavit růst objemu komunálního odpadu a náklady na likvidaci spravedlivěji rozdělit mezi
trvale žijící občany a občany přechodně žijící v obci. Do konce roku bude zastupitelstvo
rozhodovat, zda změny zákona využije a do jaké výše. Budete o tom včas informováni.
Šárka Rumanová
• VODOVOD
již několikrát jsme společně jednali s Hradešínem o nutnosti nákupu čerpadel do vrtů v prameništi pro obce Přišimasy a Hradešín a s tím souvisejícími pracemi. V prameništi funguje
pouze jedno čerpadlo a záložní již není. V případě, že dojde k poruše posledního čerpadla
budou obce nějaký čas bez vody.
Dále je nutné provést výměnu potrubí ve vrtu a mezi vrty. Tato zmíněná potrubí jsou dle provozovatele také v havarijním stavu. Obec Přišimasy již v minulosti schválila financování zmiňované
úpravy na prameništi. Ze strany Hradešína jsme již po několika jednáních do dnešního dne neobdrželi vyjádření, zda a jakým způsobem se budou podílet na této rekonstrukci a na financování.
Opakovaně upozorňujeme, že v případě poruchy na zmiňovaném zařízení může dojít k výpadku dodávky vody pro obce. Naposledy jsme obec Hradešín na tento stav upozorňovali dopisem
ze dne 10.10.2012 a do dnešního dne nereagovali.
Šárka Rumanová, místostarostka obce, GSM: 602 493 477

KLUB ŽEN
17. 11. se uskutečnil kurz vánočního zdobení – počasí je k nám zatím milosrdné, ale
kalendář neúprosně ukrajuje den za dnem, a čas vánoc se blíží. V klubovně zavonělo jehličí
z adventních věnců, vosk ze svíček. Pod vedením lektorky vznikaly originální ozdoby,
které přinesou během vánočního času spoustu radosti.

Jako každý rok připravují členky klubu žen drobné dárečky – letos budou perníčkové
stromečky – výtěžek z jejich prodeje bude věnován na charitu. Předem děkujeme za podporu.
VÁNOČNÍ NADÍLKA PRO ZVÍŘÁTKA V LESE – tradiční tematická vycházka na zlatou neděli se koná 23. 12. Sraz ve 14 hodin u křížku ve Skřivanech. Pojďte se provětrat
a nadělte dobroty lesním zvířátkům!

Klub žen děkuje za přízeň všem aktivním občanům, kteří nás během roku podpořili
svou účastí na našich akcích. Krásné vánoce a pozitivně do nového roku 2013!
FOTBALISTÉ v sobotní dohrávce podlehli týmu Radošovic 1:0.
Pro fotbalisty začala zimní přestávka. Muži budou jako každý rok trénovat jednou týdně na
umělce. Našim mladším fotbalistům začíná tvrdá zimní příprava. Dvakrát v týdnu chodí na
tréninky do škvorecké sokolovny. Víkendy si pak zpestří turnaji hlavně v Běchovicích, kde
jsme již v minulosti navázali spolupráci.
Martin Teichner
SOKOLOVÉ pořádají 5.12. 2012 od 17 hodin v místní sokolovně již tradiční setkání s čerty
a Mikulášem.
NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PURKRABKA VE ŠKVORCI
V současné době vzniká ve Škvorci v právě rekonstruované barokní budově na statku
(Smiřických 2) naproti zámku nová základní škola 1. stupně Purkrabka. V září 2013 bude
zahájena výuka první třídy.
Škola je součástí systému základních škol akreditovaných Ministerstvem školství
s možností uplatňovat nárok na státní dotace. Bude používat jako základní osnovu standardní metodiku pro základní školy, rozšířenou o principy školy hrou a waldorfského způsobu vzdělávání atp. Škola preferuje individuální přístup k dítěti. Podporuje zájem žáka
o vzdělávání a jeho přirozenou zvídavost, která je základem učebního procesu. Děti nebudou klasicky známkovány, systém hodnocení bude pouze slovní.
Informační schůzka a zápis do první třídy proběhnou v termínu leden/únor 2013. Sledujte
proto informace na webu. Podrobné informace naleznete na www.skolapurkrabka.cz.
Zájemci se mohou hlásit a také informovat na info@skolapurkrabka.cz nebo na tel.:
602 134 156 (Michaela Rybová), 776 677 999 (Petra Zvolská).

