ZA STRAŠIDLY NA KLEPEC
Vyrazit hledat strašidla na Klepec není nic neobvyklého. Klepec je tajemné místo a mnozí
z nás by mohli vyprávět, kolik strašidel na Klepci i v okolí už potkali. Vyrazit ale na Klepec
za tmy a ještě při oslavě Haloweena, to už chce kus odvahy. V pátek 1. listopadu, vyšlo
nám to přesně na dušičky, jsme s kamarády nejen z oddílu Šikulík a našimi rodiči uspořádali strašidelný průvod. Připomněli jsme si tak prastarý keltský zvyk a strašidelným průvodem jsme zaháněli okolní strašidla co nejdál od naší obce. Posledním místem našeho
průvodu byl Klepec. Po světýlkách a bludičkách jsme se vydali do černočerné tmy plnit
úkoly, které si pro nás duchové lesa připravili. Zvládli jsme to na jedničku, lesní duchové
a skřítci měly radost a odměnili nás nějakou tou dobrotou. Děkujeme všem dospělákům,
kteří pro nás bojovku připravili a kteří se s námi na cestu odvahy vydali. Těšíme se zase
za rok!
Děti a vedoucí z oddílu Šikulík
JUBILEA V LISTOPADU A PROSINCI:
Tourková Ivana 25.11. 60 let
Říha Jindřich
19.12. 65 let
Jubilantům blahopřejeme!
Inzerce:
Kominík Josef Dvořák Přišimasy – tel. 602 330 705 – čištění a opravy komínů, roční
povinné prohlídky. E-mail: pepik.dvorak@volny.cz

Pokud hledáte inspiraci podívejte se na www.smuk.biz
KURZY PRO ŽENY: 10. 9. 2013 jsme zahájili podzimní kurzy, které jsou určené pro ženy
vracející se po MD/RD, ženy ohrožené nezaměstnaností a ženy v předdůchodovém věku.
Podmínka pro zařazení do kurzů je trvalý pobyt v Středočeském kraji. Podzimních kurzů se
aktivně účastní 8 žen z naší obce a okolí. Tyto kurzy pořádá společnost VOLONTÉ CZECH,
o.p.s. ve spolupráci s DP WORK s.r.o, STAMP, občanské sdružení LECCOS a Obec Přišimasy
za finančního přispění Evropského sociálního fondu v ČR. V současné době jsme již absolvovali řadu zajímavých kurzů, které jsou zaměřeny na oblast pracovního uplatnění pro ženy, např.
kurzy na téma rovného zacházení, jak začít podnikat, finanční gramotnost, základy účetnictví,
zpracování podnikatelského plánu, základy tvorby webu, základy marketingu, time management, zvládání stresu, posílení sebevědomí apod. Další neméně zajímavé kurzy nás ještě čekají, např. komunikace s klientem, etika v podnikání, zvýšení sebevědomí, individuální koučink,
hledání zaměstnání. V polovině prosince je naplánovaná exkurze k úspěšnému podnikateli
z našeho kraje. Kurzy probíhají pravidelně jednou týdně v zasedací místnosti obecního úřadu.
Každý kurz je zakončen diskuzí, která prohlubuje nejen získané a nabyté vědomosti, ale
i upevňuje sousedské vztahy přesahující rámec obce. Kurzy budou ukončeny koncem ledna,
kdy proběhne setkání na téma bilanční (pracovní) diagnostika.
Hana Bartošová
V případě, že bude zájem o další a už poslední běh přednášek, mohl by se konat od
února 2014. Kdo má zájem, ať se přihlásí na tel. číslo 608 26 30 92.
Děkuji Řádková
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

LISTOPAD - PROSINEC 2013
Vážení spoluobčané,
konec roku 2013 se nezadržitelně blíží a rád bych vám, jménem celého zastupitelstva,
popřál příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Přeji nám všem, abychom se v novém roce setkávali pouze s příjemnými záležitostmi,
které nás budou pozitivně motivovat a dodávat nám elán do dalšího života.
Rok 2014 je rokem komunálních voleb, na Vás občanech bude demokratická volba,
kdo bude v dalším období spravovat naši obec. Pozitivně hodnotím, že naše obec jako
jedna z mála není zadlužená. Prioritou pro další období je kanalizace a chodníky
v obci.
Pokud se ohlédneme za minulými roky, tak naše obec prošla velkým vývojem.
Proběhla výstavba nových lokalit, zvýšil se počet obyvatel. Postupně se nově nastěhovaní obyvatelé sžívají s chodem obce, někdy se představy o životě na venkově liší
s realitou. Každoročně vítáme slavnostním obřadem přibližně 10 novorozenců.
Rozšířili jsme kapacitu MŠ, fungují spolky, které pořádají během roku různé akce.
Jako velice přínosnou spatřuji práci s dětmi – mohou navštěvovat Šikulíka nebo začít
trénovat s fotbalisty, aktivit je více, nechci na nějakou zapomenout.
Klub žen a fotbalisté patří mezi nejaktivnější spolky, které zajišťují společenský život
v obci. Během let získává stále větší oblibu regionální akce Den Země na Klepci.
Nelze vše vyjmenovat, někdy jsou to jen drobnosti. Samozřejmě, že nic není jen bílé
a černé. Lehce se kritizuje, ale hůře se konají skutky. Kdo to nezkusil, tak neuvěří.
Děkuji celému zastupitelstvu za aktivní přístup, obětavou a časově náročnou práci pro
obec.
Závěrem ještě jednou všem občanům přeji veselé, příjemné, bohaté a jinak pohodové
vánoční svátky a Silvestr.
Pavel Frank – starosta obce

V neděli 20. 10. se uskutečnila tradiční Drakiáda,
kterou organizovaly naše
spolky - Klub žen, fotbalisté a Šikulka. Pro děti
byly připraveny různé
soutěže. Počasí se poměrně vydařilo, větřík
mírně foukal a do oblak se
vznesli draci s různými
náměty. Klub žen připravil

Adventní program v Přišimasech
● 23. 11. Od 14 hodin probíhá adventní tvoření v klubovně Klubu žen.
Přijďte se inspirovat i nakoupit za výhodné ceny vánoční dekorace.
● OBEC OBČANŮM dne 1. 12. 2013 Vám Obecní úřad věnuje vánoční
dárek v podobě 20 minutové masáže ZDARMA v prostorách OÚ. Stačí si jen domluvit
čas na telefonu 775 641 610.
● 2. 12. v 18 hodin začíná průvod světlušek od kostela k mateřské školce, kde bude
slavnostně rozsvícený vánoční strom. Letos poprvé bude živý hudební doprovod –
sváteční atmosféru umocní Podřipský žesťový kvintet. Připravený bude tradiční
svařáček, ale i domácí perníčky. Výtěžek z jejich prodeje půjde jako tradičně na
charitu.
● Pozvání na Mikulášskou besídku - TJ Sokol Přišimasy zve všechny děti a jejich
doprovod na Mikulášskou besídku, která se bude konat dne 7. 12. 2013 (v sobotu)
od 16.00 hodin v sále místní sokolovny. Těšíme se na vás!
● 22. 12. Vánoční vycházka – Nadílka pro lesní zvířátka na Klepci – vycházíme ve 14
hodin od křížku ve Skřivanech. Pojďte s námi připravit vánoční nadílku – s sebou
tvrdé rohlíky, jablíčka, mrkev a dobrou náladu!

AKCE V OKOLÍ
● Hradešín - kostel sv. Jiří 21. 12. 2013 začátek od 15:00. Učinkuje ženský komorní
sbor Collegium Cantantium Praha.
● Slavnost zimního slunovratu - 21. prosince od 18:00 v polích U sv. Donáta Srdečně vás zveme na Slavnost zimního slunovratu na křižovatku polních cest U sv.
Donáta mezi obcemi Úvaly, Škvorec a Přišimasy. Vyslechnete si povídání o významu
tohoto přírodního svátku a zúčastníte se tradičního rituálu, jímž vás provedou etnoložka Pavlína Brzáková a výtvarnice Vladislava Jirásková.
Vezměte si s sebou bílé stužky, společně jimi ozdobíme dub. Přineste si
bubínky, rolničky, zvonečky, rozezníme jimi okolní krajinu. Budete
pohoštěni koláčem a čajem. Vstup je volný. Více informací na
www.pavlinabrzakova.com.
KLUB ŽEN PŘIŠIMASY – v sobotu dne 12. 10. 2013 dopoledne se konal kurz výroby belgických pralinek. Sešlo se nás několik nadšenkyň a učily jsme se pracovat se
sladkou hmotou. Paní Petříčková byla opravdu vybavená – silikonové formičky všelijakých tvarů a už jsme začaly dle instrukcí plnit čokoládou a různými náplněmi. Nálada
byla báječná a opravdu tvořivá. Další výrobky byly z čokoládové hmoty s různými
příchutěmi - kokos, zázvor, pistácie, káva a další. Každý zdobil, jak nejlépe uměl.
Nakonec jsme vylupovaly z formiček pralinky a bylo to takové překvapení na závěr.
Určitě to nebyl promarněný čas a dobrotky jsme si odnesly domů, kde jsme se mohly
chlubit, jak jsme šikovné….

své tradiční domácí občerstvení a novinkou byly palačinky z nového palačinkovače. Každý si mohl vybrat, jakou náplní
si palačinku ochutí. Výtěžek z celého
odpoledne byl věnován nadačnímu fondu
dětské onkologie Krtek. Poděkování patří
nejen všem zúčastněným i organizátorům,
ale také panu Marcelu Pechovi ze Skřivan,
který věnoval věcné dárky pro děti.
Jitka Franková
Od nového roku bude Klub žen pořádat jednou měsíčně tvoření různými hobby
technikami pro všechny věkové kategorie. V lednu to budou ozdobné brože.
Bližší informace uveřejníme v lednovém zpravodaji.
BURZA v Přišimasech - děkuji za zapůjčení prostor na OÚ, kde se mohla burza
konat. Děkuji maminkám, které si udělaly čas a přišly se alespoň podívat, ovšem
veliké díky patří Janě Maslukové za spoluorganizaci, paní Boháčové Evě,
Jirkovské Jiřině a Korbelové Hance z Hradešína za pomoc při třídění věcí.
Přestože je kolem burzy spousta práce okolo, kterou nikdo nevidí, zařizování
a ježdění atd, našel se někdo, kdo si přišel vybrat a odešel bez placení! Nevím,
zda té osobě to stojí za to, jestli to má jako koníčka, adrenalin, nebo co...., zda
cca 150,- Kč stojí za tu ostudu?!
Dost nás to překvapilo a zklamalo, ale i tak neodradilo od dalších příprav na jarní
burzu....
Díky za vše
Hanka Havlíčková
P.S.: VELIKÉ DÍKY MÉMU MANŽELOVI ZA VÝROBU STOJANŮ
A ZAPŮJČENÍ DODÁVKY

2014 – 90 LET FOTBALU V PŘIŠIMASECH
Fotbalisté - Vážení spoluobčané, pomalu, ale jistě se blíží čas vánoční. Po něm hned nový
rok. Období, kdy každý z nás bilancuje starý rok a spřádá plány na ten nadcházející.
Pokud mohu za nás fotbalisty bilancovat, tak musím říct, že sezonu jsme zakončili na krásném čtvrtém místě. Za to podzim je za poslední dobu zdaleka nejhorší. Předposlední místo
určitě není k chlubení. Ač máme dostatek hráčů, tak nás oslabila silná marodka. Tím
utrpěla i naše hra, která se rozdrobila a kolikrát jsme se nesešli ani v základním počtu. Zde
bych měl poděkovat našim několika "veteránům", kteří nás v několika zápasech podrželi
a dokázali, že ještě pořád mají co nabídnout. Obdiv patří i našim fanouškům. Nejen, že na
nás nezanevřeli a chodí na domácí zápasy, ale jezdí s námi i na ty venkovní v hojném
počtu. Často naši diváci počtem převýší počet domácích. Takže prosím, choďte dál a my se
snad od toho dna na jaře odlepíme.
Letos fotbalisté vyhráli výběrové řízení na dotaci od SZIFu prostřednictvím regionu
Pošembeří na doplnění tréninkového vybavení pro naše mladé fotbalisty. Dostali jsme
peníze na nové branky, švihadla, kruhy, terče, odrazovou stěnu a mnoho dalších pomůcek.
Když jsme u našich "prcků" - tak ti nám dělají radost. Letos máme již tři týmy. Mladší
přípravka odchodem starších chlapců a jedné dívky velmi oslabila. Tak jsme ji nepřihlásili
do soutěže, ale čeká ji několik zajímavých zimních turnajů. Starší přípravka je v plné síle
a sedmé místo je opravdu krásné. Zvlášť uvážíme-li, že od druhého místa nás dělí jen sedm
bodů. A nakonec náš nejstarší dětský tým, který hraje ve věkové hranici mladších žáků.
Abychom mohli hrát tuto věkovou kategorii, musíme naše žáky posilovat těmi mladšími
a ti jsou často velmi silnou oporou týmu. V tabulce jsou na sedmém místě. Pokud tato parta
vydrží pohromadě, budeme mít za takových 6-8 let velmi silný A tým.

Nová soukromá základní škola Purkrabka
ve Škvorci
zve všechny zájemce a příznivce z okolí na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
vždy ve čtvrtek
14. listopadu 2013 (od 8:00 do 12:00 hodin),
5. prosince 2013 (od 8:00 do 12:00 hodin)
a 12. prosince 2013 (od 8:00 do 12:00 hodin
a od 17:00 do 18:00 hodin).

CO ŠKOLA NABÍZÍ?
●
●
●
●
●
●

Prostor pro osobní rozvoj v menším kolektivu dětí
(maximum je 14 žáků ve třídě)
Efektivní metody moderní výuky
Kvalitní učitele
Pedagogickou koncepci inspirovanou různými uznávanými směry
(waldorfská pedagogika, montessori..., apod.)
Inspirativní prostředí nově zrekonstruované barokní budovy
Přátelské vztahy mezi učiteli, žáky i rodiči

Program Dnů otevřených dveří:
Informační část - začátek v 8:30 a 10:30 hod., 12. prosince navíc v 17:00 hod.
(představení pedagogické koncepce a vzdělávacích cílů, ukázky slovního hodnocení, seznámení se s netradičními učebními pomůckami a portfoliem žáka…,
apod.)
Ještě co nás čeká v příštím roce. Kromě standardních akcí, které pořádáme - v lednu společenský ples, v únoru maškarní rej, v květnu májové slavnosti, jsme na léto nachystali oslavu
narozenin. Ano, v obci Přišimasy máme fotbal již 90 let a SK PODLIPAN PŘIŠIMASY Vás zve.
Program akce je zatím ve stadiu příprav, ale v dalším čísle Zpravodaje prozradíme více detailů.
Tímto bych Vás chtěl všechny požádat, ale hlavně starousedlíky, pokud máte doma nějaké staré
dnes již dobové fotografie nebo zajímavé informace nebo víte o někom, kdo ví něco o dávné historii fotbalu v Přišimasech dejte vědět (fotografie si jen půjčíme, příp. okopírujeme na výstavu).
Rádi Vám též umožníme prezentovat Vaší firmu na všech pozvánkách, plakátech a info
letácích. Případně zavěšením "baneru" na hřišti po celý rok.
A to je snad vše. Nezbývá než popřát mnoho zdraví, málo stresu a trochu toho štěstíčka.
Takže šťastné a veselé Vánoce a krásný nový rok přejí fotbalisté.
M. Teichner

Návštěva vyučovací hodiny – pouze po předchozí registraci!
(začátek v 9.30 hodin)
Kontakt pro registraci na návštěvu vyučovací hodiny:
Petra Zvolská, tel. 776 677 999, e-mail: petra.zvolska@skolapurkrabka.cz

Více na

www. skolapurkrabka.cz

