Kdo se nebojí, přijde se s námi bát
Za časů dávných Keltů se rok dělil na dvě části – dobu hojnosti a čas zimy a hladu. To
první a bezesporu příznivější období končilo Keltům poslední den jejich roku, což bylo
31. října. Proto lidé hned 1. listopadu uctívali boha mrtvých Anwinna a věřili, že se v noci
před tímto dnem vrací domů duchové zemřelých, kteří chtějí za pomoci svých žijících
příbuzných překročit hranici do Země mrtvých. Tehdy se duchům svítilo na cestu lucernami, které byly vyrobeny z dýní a všichni se převlékali do starých hadrů a pomalovávali
si obličeje ve víře, že tím zamezí vstupu zlých duchů do jejich těl. Ta noc se jmenovala
Samhain.
Tradice v různých obměnách přežívaly stovky let a dostaly se od Keltů až do 16.století,
kde se spojily v jeden svátek a získaly svá nynější jména - " All Hallow’s Day (Eve)" čili
„Den všech blahoslavených“ a „All Hallow’s Evening“. Ten hned vesničané ve svém slangu přejmenovali na nynější „Halloween“.
Dušičky všichni známe, ale Halloween byl v minulých letech typický spíš pro
Ameriku. Dnes si získává čím dál větší popularitu i u nás. Asi i díky své nynější
bláznivé, strašidelné a téměř kýčovité podobě má oblibu zejména u dětí.
My navážeme na starobylou tradici a dětem uspořádáme strašidelnou halloweenskou bojovku. Takže, třasořitky zůstávají doma a stateční odvážlivci se
připraví na nejhorší. Půjdete tmavým lesem, spoře osvětleným mihotavým
světlem svíček. Budete napnutí jak struna, protože se každým okamžikem
a z každičkého zákoutí může něco nebo někdo vynořit. A rozhodně to nebude
hezký pohled. Uvidíte, co jste ještě neviděli a uslyšíte, co jste nikdy neslyšeli. Ale
ať to všechno zní jakkoli hrůzyplně, pamatujte, že my si na rozdíl od chudáků
Keltů budeme jenom hrát. Takže přijďte všichni. Těm, kteří budou přece jen mít
trochu strach, pomůžou starší kamarádi nebo rodiče. A nakonec se tomu všemu
zasmějeme a třeba i něco dostanete….

Vážení obyvatelé Horek, Skřivan a Přišimas! V tomto měsíci bude ukončena činnost obecního zastupitelstva, které bylo zvoleno v minulých volbách. Čtyři roky utekly jako voda
a během tohoto období se zvýšil počet obyvatel v návaznosti na výstavbu v nových
lokalitách. Přibývá dětí a hlavně díky nim se noví obyvatelé začínají se svou obcí sžívat.
Nechci zde vyjmenovávat, co se teď již minulému zastupitelstvu podařilo, ale s čistým svědomím mohu říci, že jsme dělali to, co bylo v našich silách. Chtěl bych touto cestou
poděkovat za důvěru, kterou jsme od Vás získali a také za obětavou práci všem těm, kteří
vytrvali a po celé čtyři roky se jednání zastupitelstva účastnili a podíleli se na chodu
a rozvoji obce. Cíle, které jsme si na začátku nyní končícího volebního období vytýčili,
jsme dle mého názoru splnili a mnoho jiných věcí jsme uskutečnili.
Pavel Frank, starosta obce

Příspěvek na povodně – Bílý Kostel
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KDY: pátek 29. 10. 2010, 18.00 hodin
KDE: KLEPEC U KAMENE
CO: STRAŠIDELNÁ BOJOVKA
S SEBOU: ODVAHU NEBO PLENKOVÉ KALHOTKY
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Akce v okolí: Škvorec – Přednáška - historie a současnost městyse, jíž pořádá
občanské sdružení Klub pro rozvoj Škvorce a Třebohostic, a která se uskuteční v sobotu
9. října 2010 od 14 hodin ve škvorecké sokolovně. Na programu bude: přednáška s prezentací o historii Škvorce, obcí bývalého panství, vlastnických rodů, zámku a městyse. Nebude
chybět ani ukázka sbírky historických vyobrazení, map a starých pohlednic. K dispozici
bude možnost nahlédnutí do nejstarších kronik městyse, dětské vystoupení a taneční zábava s drobným občerstvením.
Jan Psota – kronikář Škvorce
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

Klub žen se rozhodl pomoci obci zasažené povodněmi na severu
Čech. Vybraly jsme Bílý Kostel nad Nisou a navázaly jsme kontakt
s jejich starostou Ing. Formánkem a jeho reakci zveřejňujeme:
“Děkuji Vám za vaší vstřícnost, vážíme si jí. Finanční dar velice uvítáme a co se týče
materiální pomoci, nároky nebo požadavky občanů se každým dnem mění. Zda-li by chtěli
vaši občané něco nabídnout, děláme to tak, že pošlou nabídku e-mailem na konkrétní věc,
která se zveřejní a zájemci se ozvou. Děláme to takto, protože nemáme skladovací prostory. Ještě jednou vám děkuji, Ing. Jiří Formánek, starosta obce“. Za naši obec je koordinátorka pí Vrbová, e-mail: veronika_vrbova@email.cz
S první finanční pomocí přišla pí Chomátová. Věnovala ze svého důchodu sto korun,
a tímto jí děkujeme. Klub žen se rozhodl podpořit obec Bílý Kostel částkou pět tisíc korun.
Zprávy z OÚ:
Volby: dne 15. a 16. 10. 2010 proběhnou volby do obecního zastupitelstva, občané vyberou ze dvou kandidátek – sdružení nezávislých kandidátů Pro obnovu a rozvoj obce
Přišimasy a nezávislý kandidát Petr Faltus ze Skřivan. Přijďte volit, jedná se o Vaši obec!

Veřejná schůze se konala 1. 10. za hojné účasti obyvatel obce. Starosta obce seznámil
přítomné s činností zastupitelstva – hlavními body byla příprava výstavby kanalizace,
informace o veřejném osvětlení, bezpečnost chodců a hlavně našich dětí. Diskuze přinesla i téma bioodpadu a stavu vozovek a odvodňovacích příkopů v obci a blízkém
okolí. Starosta vyzval občany k třídění odpadů a požádal o dodržování pořádku
u kontejnerových stání. I nadále tam někdo odkládá komunální odpad.
V pátek 22. 10. 2010 se uskuteční zájezd do STŘEDOVĚKÉ KRČMY DĚTENICE,
kde bude zajištěn tento program: pobaví Vás tanečnice na stolech, kejklíři, šermíři, fakír
(vystoupení s hadem) a žebráci, součástí programu je i upalování čarodějnic. Ochutnáte
Dětenické černé a světlé pivo, posilníte se středověkými specialitami připravenými na
otevřeném ohni, jí se rukama, obslouží Vás personál v dobových kostýmech. Připravte se
na šokující středověké prostředí a drsnou staročeskou mluvu. Na autobus se vybírá 200,Kč. Jídlo a pití si každý hradí sám. Zájemci nahlaste se u hostinského v místní hospodě.
Čas odjezdu bude upřesněn.
Nepořádek v okolí obce - bohužel neustále v našem okolí bují nešvar odvozu odpadu do
přírody. Např. u rybníka byla viděna osoba v modrém fiatu (v RZ čísla 8636), která tam
vyhazovala pytel s použitými dětskými plenami a poklice od auta.
Všímejte si, co se děje ve Vašem okolí!

7. 10. 2010 Začíná KERAMIKA pro děti od 4 do 10 let v prostorách RC ŠIKULKA
na obecním úřadě Přišimasy. Přijďte si 1x za měsíc vyzkoušet prastaré umění s hlínou. Pod
vedením keramičky pí Volné z Tismic vykouzlí děti nádherné výtvory, které dělají radost
nejen jim, ale i širokému okolí
KDY: vždy první čtvrtek v měsíci od 17:00 hod. Začínáme 7. 10. 2010
Cena na první pololetí 240,- Kč
Nutné přihlásit se do 3. 10. 2010 na OÚ Přišimasy nebo e-mail: rc.sikulka@seznam.cz
POZOR! Je tu velká podzimní soutěž pro malé kreslíře. Takže všechny děti zbystřete!
Chcete mít zázračné fixy, které vám namixují až 36 různých barevných odstínů? Zajímá
vás jak fungují trojrozměrné chodníkové křídy? Jste zvědaví na vysouvací pastelky
s legračním efekty?
Pokud vaše odpověď zní ANO, musíte udělat toto:
Nakreslete nám obrázek vašeho draka. Obrázky podepište na zadní straně a ke svému
jménu uveďte váš věk. Pak poproste rodiče, aby váš výtvor zanesli na OÚ paní Rumanové
do 20. 10. No a potom už jen přijďte na Drakiádu a čekejte na velké vyhlášení vítězů
s předáním cen třem nejlepším autorům. Na vítěze čekají výtvarné potřeby firmy Crayola.
Více o těchto produktech se můžete dozvědět na www.crayola.cz.

YOGALATES – joga a pilátes
Od října 4. 10. opět začínáme cvičit. Cvičíme pravidelně každé pondělí v prostorách OÚ
Přišimasy. Scházíme se v 19:00 – 20:00 hodin – ženy středního věku a 20:00 – 21:00 hodin
ženy a dívky od 20 let. (věkové rozdělení je pouze orientační). S sebou si vezměte pití
a podložku. Chodit můžete pravidelně nebo jen příležitostně.
V případě dotazů volejte na telefon: 604 422 833. Na všechny se těší Simona.
Zprávy od našich sportovců:
- nohejbalisté zakončili sezonu velkolepou oslavou, skončili na hezkém 4. místě.
Výlet do Berouna – v sobotu 11. 9. 2010 uspořádal Klub žen výlet na tradiční Hrnčířské
trhy do Berouna. Počasí bylo nádherné, řidič p. Hrouda z firmy Dobrobus nás povozil po
krásách Berounska. Keramických výrobků na berounském náměstí bylo moc, těžko se
vybíralo, každý oceňoval fantazii a zručnost výrobců. Výlet završila návštěva cukrárny ve
Zbraslavi. Byl to krásný den!
Cyklotrasy – Regionem větrem v zádech – neděle 10. 10. 2010.
Zveme všechny malé i velké cyklisty na slavnostní otevření CYKLOTRAS Pošembeří.
Odjíždí se ze Skřivan (dětské hřiště) v 10,30 hodin a cíl cesty je fotbalové hřiště
v Tismicích. Zde se sjedou zástupci všech obcí, kterými cyklotrasa probíhá. Účastníci
budou seznámeni s celou trasou regionu, proběhne předání diplomu. Občerstvení a hudba
bude zajištěno.!! Účastníci jízdy zodpovídají za svou bezpečnost a bezpečnost svých
nezletilých dětí. Automobilová doprava není z důvodu konání akce omezena.
Doporučujeme cyklistické helmy.

Jubilea v říjnu
Borovský Josef
Radešínská Drahoslava
Ptáčková Růžena
Procházka Jaroslav
Urdová Miloslava
Vobořil Ladislav
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K narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví a osobní pohody.

