LISTOPAD 2010

Drakiáda
Počasí nás tentokrát nezklamalo a 23. října si pro nás přichystalo nádherný slunečný, mírně
větrný podzimní den. Prostě den jako stvořený pro konání naší už tradiční Drakiády. Vidina
krásného odpoledne stráveného na čerstvém vzduchu spolu s pestrým doprovodným
programem mnohé vytáhla na fotbalové hřiště do Přišimas. A tak si pod nebem posetým
létajícími draky všech tvarů a velikostí přišli na své opravdu všichni. Jedlíci a gurmáni
objevili kouzlo nefalšované domácí kuchyně a ochutnali nepřeberné množství domácích
moučníků, dýňovou polévku, hrachovou polévku z cukety a také bramboráky. Veškeré
laskominy přichystaly členky OS Klub žen Přišimasy. Milovníci výtvarného umění mohli
ocenit díla malých malířů v galerii pod širým nebem.
Vystavena byla dílka dětí, které se účastnily velké podzimní soutěže pro malé kreslíře. Kdo chtěl, měl příležitost vyrobit si vlastní halloweenskou dýni. Drobotina si v přestávce
mezi pouštěním draků mohla také zasoutěžit v připravené
slalomové dráze. Nutno dodat že, výtěžek z prodeje občerstvení a dýní věnoval Klub žen na pomoc obci Bílý Kostel
nad Nisou, kterou zasáhly ničivé povodně.
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Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

V průběhu dne došlo také na vyhodnocení podzimní výtvarné soutěže. Dětem, které nám
dodaly své obrázky moc děkujeme. Všechny byly krásné a naše odborná porota měla co
dělat, aby rozhodla o vítězi. Nakonec byli vybráni tři nejlepší, kteří se podělili o zázračné
mixovací fixy, trojrozměrné chodníkové křídy a vysouvací pastelky s bláznivými efekty od
firmy Crayola. Absolutně nejkrásnější obrázek nakreslil Ondra Pankrác, v kategorii starších
dětí odvedla nejlepší práci Eliška Urbanová a za mladší děti excelovala Emička Vopravilová.
Cenu za originalitu si odnesl Adámek Šimek. A nakonec se porotci usnesli, že ocenění patří
opravdu každému. Takže si všichni soutěžící odnášeli balíčky s dárkovými předměty od
Městské policie ČR. Všem děkujeme za účast a gratulujeme k výhrám. Byli jste super!(AŠ)

Okénko povodňové pomoci – děkujeme p. Šimkové ze Skřivan, která nabídla hmotné dary pro obnovení MŠ v obci Bílý Kostel. Pevně věříme, že se
najdou i další dárci. Veronika Vrbová – email: veronika_vrbova@email.cz
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Ustanovující zasedání nového zastupitelstva s volbou starosty proběhne 8. 11. 2010 od 18:00 hod.

Zastupitelé informují:
Probíhá výběrové řízení na realizaci rekonstrukce prostor na OÚ. Tyto prostory budou
v budoucnu sloužit MC Šikulka a OS Klub žen Přišimasy.
● Probíhá výběrové řízení na realizaci dvou zpomalovacích prahů a s tím souvisejícího
dopravního značení.
● Obec získala do vlastnictví pozemek s nemovitostí, který je v přímém sousedství
s mateřskou školkou. Po nutných úpravách pozemku a rekonstrukci nemovitosti se tak
otevírá možnost rozšířit kapacitu školky.
● Obec reaguje na připomínky spoluobčanů týkající se mechanismu svozu odpadu a obnovila
jednání s firmou Nykos o oboustranně akceptovatelných možnostech řešení stávající situace.
● 6. 11. 2010 proběhne v obci sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Skřivany
9,40 – 10,10hod, u obchodu 10,20 – 10,50 hod a křižovatka na Limuzy 11,00-11,30 hod
●

Z MŠ:

Novinky na dětském hřišti ve Skřivanech
Tak se nám to naše dětské hřiště zase rozrostlo. Je hezké vědět, že se najde kupa lidí, kteří na dobrou
věc poskytnou svůj čas, energii, šikovnost a taky peníze. Díky nim mají teď dětičky další zábavu a
ještě ke všemu se můžou těšit na to, co přijde dál.
Novým přírůstkem v sekci hřiště věnované nejmenším je nádherné autíčko s kreslícími tabulemi. Malí
kreslíři ho doslova obléhají. Zkrátka si nepřijdou ani ti,
kterým výtvarné ambice chybí. Stačí se posadit do nádherné červené káry a tradá, fantazii se meze nekladou.
Herní prvek dodali manželé Šmídlovi, díky také patří
Kropáčovým, kteří zajistili kreslící tabule. Dalším
člověkem, který věnoval hřišťátku svůj čas a práci je pan
V. Smolík st. Z jeho dílny pochází dvě dřevěná pískoviště.
Děkujeme!
Druhá sekce hřiště ožila žulovými lavičkami. Z každé strany budoucího plánovaného fotbalového
plácku jsme dodali a nainstalovali po dvou kusech. Takže je dost míst k sezení pro budoucí fotbalové
fanoušky a fanynky nebo také možnost v klidu jen tak chvíli posedět a relaxovat. Lavičky jsme obci
darovali my, Šimkovi, takže jistě pochopíte, že si sama sobě děkovat nebudu. Jen doufáme, že vám
budou dobře sloužit. Přivezli jsme také písek do obou pískovišť. Kromě dětí ho jistě ocení i maminky,
tento bílý, křemičitý totiž nezanechává na dětském oblečení šmouhy a fleky. Nakonec ještě zmíním
Ouředníčkovi a jejich velkorysý finanční dar ve výši 5000 korun. Díky moc. Dohromady s předešlými
dárci máme tedy částku 7000 korun. Další dobrou zprávou je to, že stejnou částku, tedy dalších 7000
korun přispěla obec. K dispozici je tedy celých 14000 korun! A je jen na nás jak se tato suma využije.Těsíme se na vaše tipy a názory. Všechny je uveřejníme a vás necháme formou ankety rozhodnout
o favoritech. Ještě jednou děkujeme všem, kteří už přispěli, přispívají a do budoucna přispějí.
(Andrea Šimková)

Za strašidly na Klepec!
Húúú, bububu, jéééé, ááááá… rozléhalo se v pátek 29. října večer po Klepci … a cože se tam dělo?
No přeci strašidelná Halloweenská bojovka pro malé i velké, pro děti i dospělé, zkrátka pro všechny,
kdo se nebojí a přišli se bát.
S dětmi z oddílu Šikulík z Přišimas jsme si vyrobily lucerničky a náležitě vyzbrojení se vydali vesnicí na „strašidlácké“ místo Klepec. Tam už na nás čekali rodiče a spousta dalších kamarádů. Přišly
nejen děti místní, ale i z širokého okolí a tak se i na strašidla stála fronta.
Když slunce zapadlo a
v lese se setmělo, vyrazily jsme po bludičkách na strastiplnou cestu. Pomalu s očima na stopkách a
se srdcem v kalhotách, jsme se plížily lesem… jak tohle skončí? Húúúú – hííííí… ozývalo se ze
všech koutů: kostlivci, čarodějky a čarodějové, čerti, netopýři a strašidelné dýně, ti všichni se nás
snažili vyděsit a vyhnat z lesa…, ale my jsme se nedali! Statečně odpovídali na jejich záludné otázky
a téměř bez dechu se doškobrtali k cíli, kde nás čekala zasloužená odměna! Byl to pro nás obrovský
zážitek, o strašidelné bojovce na Klepci si ještě hodně dlouho budeme povídat.
Všem dětem a rodičům velkou pochvalu! Potěšila nás hojná účast, samotné nás překvapilo, když jsme
vysílaly do lesa osmdesátého dětského účastníka a to jsme nepočítaly dospělé!
Vřelé díky našim starším kamarádům a sourozencům, kteří nám bojovku pomohli připravit a oblékli se do všech těch strašidelných kostýmů. Těšíme se zase za rok!
Katka, Simona a Šárka
:)

V sobotu 16.10. 2010 proběhl vzpomínkový cyklistický výlet na památku Jana Mourka
- kamaráda, cyklisty a mladého člověka, který 15.10. 2009 prohrál těžký boj se svou
nemocí. Cyklisté se vydali směrem pod Ondřejovskou hvězdárnu a zpět do místního
pohostinství, kde proběhla nadační sbírka, které se zúčastnilo mnoho lidí. Všichni, kteří
přispěli na dobrou věc, obdrželi na památku modrý cyklistický náramek. Částka, která se
vybrala, byla ve výši 7.560,-Kč a byla předána nadaci dětské onkologie Krtek. Všem patří
srdečné poděkování, zvláště panu Petrovi Chroustovi, který tuto akci zorganizoval.
Věříme, že se takto společně sejdeme každý rok! (ŠR)

20. 11. 2010 od 14,30 hodin na OÚ - Adventní tvoření se Zdeňkou Horáčkovou – přijďte si vyrobit svoji vánoční výzdobu nebo jen načerpat inspiraci. Kurzovné Kč 50,-29. 11. 2010 od 18 hodin – Rozsvícení vánočního stromu – průvod světlušek a vypouštění lampionů. Lampiony je možné zakoupit u pí Rumanové za Kč 30,-- od 15. 11. na OÚ.

:)

Školáčci v MŠ prožili jablečný týden, při kterém poznávali chuť a využití jablíček. Napekli
si štrúdl, připravili jablečný koláč a prostřeli si jablíčkovou tabuli. Děti si také připravily
výstavku dýní. V příštích dnech zažijí strašidelný den. Ve školce také probíhají přípravy na
vánoční besídku. Těšíme se!
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