Z našich spolků
"Český den proti rakovině 2013" proběhne ve středu 15. května a již tradičně se do
této akce zapojuje Klub žen. Kytičky budou naše členky nabízet před obchodem
nebo kdo má zájem, ať se zastaví v pondělí 13. 5. od 16 hodin v knihovně a poté
v klubovně na úřadě.
Fotbal: 18.5. 2013 proběhne v obci sběr šrotu pod hlavičkou fotbalistů SK Podlipan
Přišimasy od 8:00 hodin. Neustále pokračuje nábor dětí do místního klubu
v mládežnických kategoriích. Využijte volný čas aktivně v naší obci!
Při noční bouřce 1. 5. se ZTRATIL ČERNÝ PEJSEK – kříženec s delšími chlupy.
Pokud ho někdo našel ozvěte se, prosím, na tel. 777 216 607. Děkujeme

Jubilea v květnu:
Hlaváčková Marie
Blahopřejeme!

02.05. 82 let

OBECNÍ ÚŘAD ŠKOLÍCÍM STŘEDISKEM
V průběhu podzimu 2012 zastupitelstvo informovalo obyvatele Přišimas o získání dotace na
první běh čtyřměsíčního vzdělávací projektu „VOL GENDER“ a vyzvalo zájemce k registraci.
Kurz se podařilo naplnit a od 16. 1. do 22. 5. 2013 je každé středeční dopoledne na OÚ
vyhrazeno pro přednášky kladoucí si za cíl usnadnit začátek podnikání nebo návrat na pracovní trh rodičům po rodičovské dovolené, ženám v předdůchodovém věku nebo jiným znevýhodněným skupinám obyvatel. Možná vám tato informace unikla, a tak uvítáte zhodnocení
dosavadního průběhu od jedné z účastnic s pozvánkou na případný druhý běh tohoto školení.
V kurzu se nás sešla velmi různorodá skupinka žen, co do věku, vzdělání, praxe, jejího
přerušení i představ o dalším pracovním uplatnění. Tento fakt není vůbec na překážku toho, aby
si každá z nás našla v nabídnutých tématech užitečné a pro sebe využitelné informace. Navíc
nejde jen o ně, školení probíhá spíš formou diskuze a vyměňování zkušeností na dané téma,
než že by šlo jen o nudné mentorování ze strany lektorů. Ti jsou většinou zkušení a uvádějí
i mnoho příkladů z praxe.
Mě osobně například oslovilo dopoledne zaměřené na praktickou tvorbu vlastních webových
stránek (včetně vlastního internetového obchodu) s využitím jednoduchých nástrojů snadno
dostupných na internetu. Jinou účastnici zase zaujalo téma Základy účetnictví, pro další byla
velmi užitečná témata Zvládání stresu a Posilování sebevědomí. K neméně zajímavým
tématům dále patřilo Jak začít podnikat, Podnikatelský plán atd. A poslední dvě přednášky související s uplatněním na trhu práce nás po květnových svátečních středách ještě čekají.
Příjemným zpestřením celého školení byla dubnová exkurze k úspěšné regionální firmě konkrétně do svíčkárny v Šestajovicích.
Projekt plní v naší malé vesnici nejen funkci vzdělávací, ale také společenskou a přispívá
k rozvoji vztahů mezi obyvateli, resp. v tomto případě obyvatelkami z různých koutů naší obce,
které by neměly jinou příležitost se takto poznávat a sdílet svoje zkušenosti.
Nemalou výhodou je již na začátku zmíněná dotace (z Evropského sociálního fondu) pokrývající jak samotný kurz, tak i zajištěné hlídání dětí.
Pokud v blízké i mírně vzdálené budoucnosti přemýšlíte o novém uplatnění ve své pracovní
praxi nebo v podnikání, tak účast na druhém běhu stejného školení rozhodně doporučuji.
Vladimíra Burianová
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

KVĚTEN 2013
● UKLIĎME SPOLEČNĚ SVOU OBEC

Již takřka tradičně jsme se někteří sešli na úklidu obce. Všem, kteří se zúčastnili,
patří obrovský dík, protože to znamená, že jim ten "bordel" kolem není lhostejný.
Obzvlášť svoji dávku díku zaslouží ti, kteří byli na výpadovkách, ať už to bylo na
Škvorec, Úvaly, Tuklaty, Limuzy, nebo Hradešín.
Všechna tajemství, která se skrývala před naší fantazií, určitě nebyla objevena, ale
většinu jsme zdolali. Odhad dobrovolných osob, kterým není tato akce lhostejná,
rok od roku roste a letošní počet je kolem šedesáti lidí.
Martin Teichner
Vážení,
tímto děkuji OÚ Přišimasy za organizaci a některým spoluobčanům za účast na
jarním úklidu směsného odpadu v okolí vozovek.
Je dobře, že některým z nás není lhostejné,jak vypadá naše okolí, v kterém žijeme
a doufám, že i ti, kteří tento nepořádek způsobují, tak si alespoň uvědomí, že existují sběrné dvory.
Každý z nás, jakmile si vyzkouší účast na jarním úklidu, tak je v takovém šoku, co
objeví v přírodě, že se stydí za své spoluobčany.
Když projíždíte pouze autem, tak občas zahlédnete nepořádek u cesty, ale jakmile
provádíte úklid vlastníma rukama a přiblížíte se přímo blíž k místům zasažených
bezohlednou činností člověka, tak si říkáte,že jsme někteří z nás opravdu bezcitní
obyvatelé k přírodě mimo tedy námi ohraničenou část pozemku, protože doma si
to přece na zahradu nevyhodím.
Příště i vy, kteří se bez rozumu rozhodnete cokoliv vyhodit do "škarpy", tak si
nejdříve vyzkoušejte úklid a pak tak bez citu čiňte, ale v takovém případě mi takový
člověk nestojí ani za pozdrav. Toť vše a přeji vám všem do budoucna naše čisté
Přišimasy.
Josef Suchánek, Skřivany
Zastupitelé informují: v obci probíhají opravy místních komunikací.

Den Země na Klepci 2013
Klepec … jedno z těch tajemných míst, kde se energie země a kamenů snoubí
s energií flóry a fauny, povětří a slunce … přírody samé. U příležitosti Dne Země
se k nim přidala 20. dubna 2013 i energie desítek organizátorů a návštěvníků akce,
pořádané již tradičně nadšenci z okolních obcí. Amatéři i profesionálové, občanská
sdružení, zastupitelé obcí, dobrovolníci, soukromníci, děti z mateřinek i skauti,
hasiči, šamani i indiáni – ti všichni, společně a nerozdílně, se podíleli na báječném
sobotním odpoledni, slavícím na Klepci Zemi jako místo pro nás všechny.
Poděkování patří i hlavnímu garantovi této akce – obci Přišimasy. Na celou polabskou nížinu se v sobotu snesly proudy vody z nebes, ale nad Klepcem se po druhé
hodině odpolední mraky rozehnaly a navzdory rozkvetlým trnkám, přivolávajícím
nepohodu a ochlazení, dešťová oblaka tento posvátný vrcholek obešla obloukem.
Ve stáncích, které pro akci poskytlo město Český Brod, nabídli svým spoluobčanům invenci, tvořivost a profesionalitu obyvatelé okolních obcí, ať už zastoupení oficiálně v prezentaci obecních úřadů, nebo svým představením v rámci
občanských sdružení, spolků, soukromníků a dalších fanoušků Země, sounáležitosti s ní i sounáležitosti vzájemné. Prostá, avšak důvtipem oplývající prezentace
jednotlivých obcí „pod Klepcem“ – Přišimas, Tismic, Limuz, Vrátkova, Úval, Škvorce,
tvořivé dílničky a sportovní hrátky pořádané místně příslušnými občanskými
sdruženími, akční soutěže se zapojením spolupracovníků kanceláře o.p.s. MAS
Pošembeří, včetně vylosování výherce letu balónem u příležitosti soutěže, vyhlášené projektem Venkovské tržnice, hrátky pořádané spolkem hasičů, sdružením
LECCOS, skauty z Úval, i perfektně secvičená a bouřlivým potleskem odměněná
vystoupení drobotiny z mateřských škol z Tismic a Přišimas, nezapomenutelné
šamanské bubnování, v atmosféře sousedské pospolitosti podávané nápoje i vydatné občerstvení domácími palačinkami a grilovanou vepřovou krkovičkou, vlastnoručně ražené Vrátkovské groše na památku, prodejní výstava krásných květin ze
zahradnictví v Limuzích, představení vynikajících domácích sýrů z Hanzlova statku
ve Vrátkově a kvalitních rychlých hotových obědů z firmy Almed ze Škvorce,
přehršel výběru rukodělných šperků a košíčků, spolu s představením a nabídkou
dalších aktivit regionálního charakteru – to vše nemalou měrou přispělo k pohodovému průběhu tohoto tradičního, radostného a podnětného setkání. Vězte, že po
dlouhé zimě naše společná energie probouzí nejen Klepec, ale i všechny, kteří žijí
v dohledu jeho návrší - a že z Klepce je rozhled hodně daleký!
Olga Běhounková, Vrátkov
Vážení,
předem bych vám rád poděkoval za umožnění prezentace naší budoucí základní
školy Purkrabka na Dni Země na Klepci.
Velmi oceňuji celkovou přípravu OÚ Přišimasy s rozmístěním stánků, které opravdu nabízely zboží a občerstvení, které nebylo kýčovité a uchovalo si tím příjemnou
atmosféru v přírodě.
Nemám jedinou připomínku k organizaci akce a i přes zhoršené klimatické podmínky se vše povedlo a děti si maximálně užily oslavy. Jediné, co mne mrzelo, že
ve stejný čas organizoval Hradešín též Den Země, ale s tím asi my nic nenaděláme.

Doufám, že i my s naším programem jsme přispěli k veselejší atmosféře, ať už
pozváním našeho kamaráda s bubny Petra Šušora, který to opravdu rozjel, jako
vždy, nebo divadlem v jurtě naší kočovné společnosti Purkrabka. Opravdu jsem
netušil, že každé představení bude vyprodané do posledního místa. Viděl jsem, že
i teepee, kde děti vyráběly Lapače snů, bylo též stále obsazené.
Přeji vám mnoho dalších úspěšných akcí a uvítal bych i častější organizování akcí
na Klepci. Je to místo, které svým kouzlem nabízí vytvoření příjemné atmosféry
každé akce. A věřte mi, že takových míst na zemi tolik nenajdete.
Josef Suchánek

Za Obec Přišimasy můžeme být spokojení – akce se líbila a dodala nám energii
pro další činnosti. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci i těm, kteří se přišli
pobavit!
Pavel Frank - starosta

Česko se hýbe také v Přišimasech
Přes nepřízeň chladného a větrného počasí se uskutečnil v sobotu 13. dubna 2013
nultý ročník míčového pětiboje pro děti od 0 do 10 let na fotbalovém hřišti v Přišimasech. Děti soutěžily v pěti disciplinách: hod na cíl, hod do dálky, střelba na koš,
kop na branku, střelba hokejkou na branku. Odměnu si zasloužili všichni závodníci, na vítěze jednotlivých kategorií čekaly také zlaté, stříbrné a bronzové medaile.
Akci uspořádal TJ Sokol Přišimasy a RC Šikulka pod záštitou projektu „Česko se
hýbe“.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout na www.ceskosehybe.cz.
Děkujeme všem, kteří nám s organizací závodu pomohli. Těšíme se
na další ročníky tohoto míčového
pětiboje.
…a protože Česko se hýbe dál…
rádi bychom vás pozvali 15. 6. 2013
na rodinnou akci běh „O pohár
Klepce“. Závod se poběží v okolí
„Slouhy“ a bude rozdělen do kategorií podle věku. Na vítěze opět
čekají medaile a krásné ceny.
Poslední závod poběží minimálně
tři rodinní příslušníci (včetně
kojenců) o putovní pohár Klepce.
Přijďte si celá rodina užít báječnou
sportovní atmosféru.
Silvie Veselá
(za TJ Sokol Přišimasy)
Kateřina Kebrtová
(za RC Šikulka)

