ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2018
Pomalu končí čtyřleté volební období, kdy jsem stála v čele obce na pozici starostky.
Děkuji za spolupráci všem zastupitelům a věřím, že získáme důvěru spoluobčanů
i v částečně obměněném složení v nadcházejících komunálních volbách.
Šárka Rumanová
Zastupitelé informují:

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
do Zastupitelstva obce Přišimasy -

Volby do zastupitelstva obce Přišimasy se uskuteční
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je volební místnost zasedací místnost Obecního úřadu.

Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

Pouť sv. Petra a Pavla - V sobotu 30. června se uskutečnila slavnost k příležitosti svátku
sv. Petra a Pavla. Ve 14 hodin zazněl kostelní zvon a svolával místní obyvatele k zahájení.
Přítomné přivítala starostka obce Bc. Šárka Rumanová a Jan Psota, znalec místní historie.
Nejprve si mohli občané prohlédnout románský kostel - jednu z dominant obce. Pan Psota
povídal o historii a zajímavostech kostela. V obcích Horka, Skřivany a Přišimasy byly
odhaleny informační tabule, které nejdříve krátce představil Jan Psota a kde děti z mateřské
školy rozesmály občany. Měly připraveno vystoupení, které vtipně upozornilo na změny
v obci. Například, na novou kanalizaci a silnice, které se po stavbě nově opravily. Smích
a potlesk vyvolaly glosy: „Žumpu, jímku rušíme, na novou si šetříme, anebo snad? „Žumpu,
jímku rušíme, na novou se těšíme“? „Prší, prší na náš dům, voda teče k sousedům“. „Už je to
uděláno, už je to hotovo……“ Děkujeme paní ředitelce a celému kolektivu MŠ, za jejich
práci.

Kolem třetí hodiny došel průvod k poslední informační tabuli. V čele průvodu šli členové
Spolku historického šermu a divadla Fraternitas, kteří vystupují nejen na Českobrodsku, ale
i v Evropě po městských a hradních šermířských slavnostech. Na návsi u rybníka už od
dvou hodin hrála skupina Hugo a bylo připraveno občerstvení pro poutníky. Nechyběla ani
perníková srdíčka z pouti, které připravily členky Klubu žen. Nejen děti, které vystupovaly,
ale i ostatní malí návštěvníci poutě si je odnesli jako dárek. Tradiční řemesla zastupoval
umělecký kovář pan Grausam.
V 16 hodin bylo slavnostní zahájení a prezentace historicky největšího stavebního projektu Přišimas - stavba nové kanalizace a ukončení zkušebního provozu. Petr Řádek postupně
vyzpovídal paní starostku, pana Franka, který prováděl na stavbě technický dozor a zástupce stavební firmy Zepris, která stavbu prováděla. Víc jak 10 km kanalizačního řadu nás
u firmy Zepris vyneslo na první příčku největších stěžovatelů. To je trochu smutná pravda.
Ale jak řekla paní starostka, vše negativní spláchneme a také to udělala. Poslední štace
našeho sobotního putování vedla na hřiště SK Podlipan, kde měla vystoupení taneční
skupina žen z Přišimas. Tentokrát si
ale připravily pohádku O Koblížkovi.
Nastudování této pohádky se jim
velmi zdařilo. Líbila se jak malým,
tak velkým divákům. Po nich měli
závěrečné vystoupení šermíři pod
vedením platnéře Petra Brožka. Při
něm proběhla demonstrativní ukázka
boje s využitím replik chladných středověkých zbraní. Večerní koncert
Skupiny Holokrci začínal ve 20 hodin,
a protože počasí bylo příznivé a nálada veselá, tančilo se až do dvou hodin po půlnoci. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o to,
že akce, která byla prvním krokem k obnovení tradice staročeských poutí, zdárně proběhla. Přípravu stanovišť měli na starosti zastupitelé a jejich kamarádi. Stejně tak přesun stolů,
lavic a stanu na hřiště. Občerstvení, které bylo připraveno na návsi u rybníka a na hřišti,
chutnalo a pivo teklo proudem. Po koncertě Holokrků pomohli poslední vytrvalci s úklidem na hřišti.
Stáňa Řádková

100 LET „NAŠÍ“ REPUBLIKY – REGIONÁLNÍ SLAVNOST
Nezadržitelně se blíží jedno z nejvýznamnějších výročí novodobé historie – 100 let od
vzniku naší republiky. Velká města a některé malé obce regionu si zjednají kulturu na klíč
a vypořádají se s tak významným dnem po svém. Objedná se legiovlak s výstavou, přijede
kostýmovaný Masaryk na koni, odbudou se přednášky, muzejní výstavy, odzpívají se koncerty, shrne se historie v tisku, položí se věnce u anonymního památníku a jde se dál. Kde
jsou ty časy, kdy velká města zastřešovala menší vesničky? Škvorecký Spolek sousedů se
pokusí toto významné jubileum oslavit podstatně jinak.
Škvorec býval ve 20. letech 20. století častým cílem návštěv našeho prvního prezidenta
Tomáše Garrigue Masaryka, který sem v období svého pobytu na kolodějském zámku od

roku 1919 jezdíval na koni se svým pobočníkem za přítelem Ferdinandem Pantůčkem,
prezidentem Nejvyššího správního soudu a členem protimonarchistické frakce „Maffie“. Co
bývalo předmětem jejich setkání a rozhovorů. Byly to konzultace o zesílení demokratických sloupů mladé vznikající republiky, polemika nad politickým vývojem či čajové
dýchánky bez pracovního cíle? To se již stěží kdy dozvíme. Návštěvy T. G. M. ve Škvorci
byly pro Spolek sousedů počátečním impulsem k tomu, aby zahájil přípravy oslavy výročí
republiky ve Škvorci.
Spolek došel v únoru 2018 názoru, že by se nadcházející výročí mělo řádně oslavit, a tak
zpracoval návrh loga slavností a otevřenou propozici, v níž se počítalo s navázáním
spolupráce i s několika okolními obcemi. Nápad byl kvitován, spolek se stal pořadatelem.
Ze zástupců okolních obcí, spolků a školských institucí se utvořila pracovní skupina, která
pod vedením Spolku pozvolna připravuje regionální slavnost.
Termín celodenní oslavy byl stanoven na sobotu 27. října 2018. Zatímco dopoledne bude
patřit pietním aktům u památníků menších obcí (10.00 Dobročovice, 11.00 Přišimasy, 12.00
Hradešín a 13.00 Třebohostice), odpoledne bude kyvadlová autobusová doprava svážet
hradešínské, přišimaské, dobročovické, třebohostické a zlatské do hlavního centra oslav ve
Škvorci, kde by měl úderem 14. hodiny vypuknout odpolední blok slavnostního programu.
Starostové okolních obcí se ve 14 hodin ujmou čestného aktu. Každý za svou obec připevní
stuhu s komunálním symbolem své obce na společný věnec, který bude přepraven v čele
průvodu dobovou limuzínou s T. G. M. za doprovodu kostýmovaného průvodu
a návštěvníků jdoucích přes náměstí do Tyršovy ulice. Tam bude věnec za zvuků československé hymny položen u památníku padlých. Následovat bude pronesení zdravic starostů
a čestných hostí. Součástí celodenní slavnosti budou Dny otevřených dveří na Základní
škole Škvorec, Základní škole Purkrabka i na zámku Savoia castle ve Škvorci. Ve Škvorci,
na Masarykově náměstí v parku u radnice, vyroste malé městečko, sjede se historická
i novodobá hasičská technika regionu k prezentaci síly dobrovolných hasič a podél náměstí
se sjedou dobové výstavní vozy Veteran cars clubu Klánovice.
Spolek sousedů se mezitím pustil do rešerše, aby do oslav vytvořil speciální vydání
časopisu, zhodnocující světovou válku a její odraz a odkaz v naší krajině. Během rešerše se
snažil zjistit informace o padlých spoluobčanech – kde se narodili, v jakém domě žili,
u jakého pluku sloužili, kde byli zajati nebo postřeleni, nebo kde zahynuli. Podařilo se
objevit dalších 26 padlých hrdinů (!), jejichž jména na památnících chybí! Vzpomeneme
však i na ty, kteří přežili, na rakouské vojáky, legionáře, důstojníky nebo zběhy, a to bez
výjimky. Každý bude habilitován rovnocenně.
Po objevení pozapomenutých padlých spoluobčanů Spolek sousedů zástupcům okolních
obcí navrhl, aby obce nechaly tyto objevené padlé spoluobčany doplnit na památníky. Pokud
se vše vydaří, mohlo by dojít při oslavách i na odhalování doplněných jmen. A to je již, milí
čtenáři, obrovská přidaná hodnota a skutečný vlastenecký akt. Zástupci obce Zlatá budou na
podnět Spolku sousedů dokonce pořizovat vlastní památník, který v obci dosud chyběl!
Postupem času se z časopisu o několika stranách zrodil projekt společné regionální
publikace o 48 stranách pro Dobročovice, Hradešín, Přišimasy, Škvorec, Třebohostice
a Zlatou. Kniha s názvem „PÁTRÁNÍ PO HRDINECH – Regionální publikace obcí
ke 100. výročí republiky“ bude mapovat padlé i přeživší bojovníky, zrekonstruuje také
předválečný, válečný a poválečný život – obraz každé obce před 100 lety.

Na knize nyní spolupracuje přes 25 osob pod vedením spisovatele Jana Psoty a počet není
konečný! Věřte nebo ne, podařil se obrovský triumf, jehož si nesmírně a neskonale vážíme.
Spoluautorem v prologu se (in memoriam) stane scénárista, spisovatel, muzikolog, čestný
občan a obyvatel města Úvaly – PhDr. Zdeněk Mahler, dr. h. c. (†17. března 2018), vynikající znalec morálního odkazu osobnosti T. G. M. Publikace bude představena a pokřtěna poprvé 27. října 2018 ve Škvorecké sokolovně v odpoledních hodinách, kde ji bude
možné také zakoupit. Nenechte si slavnost 100. narozenin naší mladé republiky ujít a podpořte svou obec pod barvami vaší vlajky. Nenechte si, vážení čtenáři, ujít ani křest knihy
o našich obcích, protože bude vrcholným zakončením slavnostní části oslav, který vystřídá
taneční večerem a kapelou Bumerang.
Vzdejme společně DÍKY našim spoluobčanům, lidem, kteří plnili svou občanskou povinnost, opouštěli své rodiny, aby bojovali ve válce za císaře a monarchii. Vzdejme poděkování
i těm, kteří bojovali za naši svobodu v legiích a díky nimž máme republiku. Pro více informací sledujte web: www.spoleksousedu.cz
Jan Psota, Spolek sousedů

Letní fotbalové soustředění SK Podlipan Přišimasy, z.s.
Letošní letní fotbalové soustředění proběhlo v termínu 25. 8. – 1. 9. 2018 v rekreačním
středisku ABLAS-Lites, které se nachází nedaleko Mnichova Hradiště, v oblasti Českého
ráje. Rekreační středisko Lites leží v malebném údolí říčky Zábrdky, 9km od Mn. Hradiště.
Naši fotbalisté, využívali sportovní areál k mnoha sportům - stolní tenis, plážový volejbal,
krytý plavecký bazén (12x4m), ale také byla možnost regenerace v sauně. Na fotbalové
tréninky, se v rámci fyzické přípravy, jezdilo na kolech do nedaleké malebné vesničky
jménem Mukařov (u Mnichova Hradiště). Povrch hřiště byl v perfektním stavu a na hru
našich fotbalistů, se každý den přišlo „podívat“ asi 30členné stádo krav a býků. Problém
nastal, když míč opustil vymezený prostor hřiště a hráč musel pro míč, ale naši kluci &
holky, mají rychlé nohy a místní skot musel uznat porážku v běhu, od hráčů SK Podlipanu
Přišimasy. V půlce týdne, byl naplánován celodenní výlet na kolech do Bělé pod Bezdězem.
Počasí nám přálo a nebe bylo bez mráčku. Naši nejmenší fotbalisté (a nemohu opomenout,
ani náš ženský doprovod Dášu & Petru) zdolali místní kopce s lehkostí a odměnou jim byl
krásný pohled z rozhledny v areálu Vrchbělá a také zasloužená zmrzlina! Cestu zpět jsme
zpestřili cyklistům jízdou přes krásnou oboru Židlov v bývalém vojenském prostoru Ralsko,
kde bylo vypuštěno stádo
zubrů. Nevím, jestli to byla
smůla, nebo štěstí? ale žádného zubra jsem po cestě
přes oboru nepotkali (jediný
měsíc v roce, kdy jsou zubři
opravdu neklidní je srpen, to
mají říji). Celý team
Podlipanu dojel šťastně zpět
do rekreačního areálu Lites
a dle mobilní aplikace byla
konečná distance 56km. Na
závěr bych chtěl velice

poděkovat za finanční podporu Danuši Kusákové a samozřejmě podpoře OÚ Přišimasy, ale
také realizačnímu teamu, který se staral o zábavu a tréninkové jednotky a to: Jardovi H.,
Martinovi O., Dáše K., Petře V. P.S. Radkovi O. přeji brzké uzdravení po úrazu, který si
přivodil na 1. tréninku, kde si zlomil kotník. Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Lukáš Daněk, předseda SK Podlipan Přišimasy, z.s.

ČRS MO Přišimasy
Než začaly prázdniny, měli jsme rybářské závody na Dolikách ve Škvorci. Chytlo se něco
málo ryb, za které všechny děti dostaly skvělé ceny, ze kterých měly velkou radost. Ceny
do závodů nám sponzoroval pan Hájek a pan Vobořil ml., za což jim oběma moc děkuji.
Počasí nám přálo, a tak jsme na závěr opekli buřty a klobásy, byla skvělá atmosféra. Začal
nám další školní rok a náš rybářský kroužek je v plném proudu. Plánujeme zdokonalování
v rybolovné technice, hlavně chytání ryb a chystáme výlet na výlov ryb, na který se děti moc
těší. Po letním suchu budeme doufat, že se nám brzy naplní rybník na návsi, abychom ho také
mohli využívat. Děti se stále zlepšují a máme z malých rybářů velkou radost. Petrův zdar!
Jiří Černý
V našem kostele je nový pan farář a proběhlo již jednání s pí starostkou, které bude mít
hmatatelné výsledky – p. farář píše: Ve věci likvidace odpadu na hřbitově kolem kostela
jsme po poradě s ostatními dospěli k tomuto výsledku. Vlastními silami zlikvidujeme stávající odpad. Bohužel se ukazuje, že někteří lidé tam odhazují kde co. Rozhodně nejde jen
o klasický "hřbitovní" odpad z několika "živých" hrobů. Z toho hlediska by postavení velkoobjemového kontejneru před branou hřbitova mohlo být velkým pokušením dávat do něj to, co
se nevejde do popelnic (suť, nábytek ...). Nehledě na možnost pohřbů, při kterých se otevírá
brána a tím pádem by tam ten kontejner překážel.
Po uklizení stávajícího odpadu bychom tedy byli pro umístění popelnice přímo na hřbitově,
která by byla určena jen na hřbitovníodpad a jednou za dva týdny by se vyvážela.
V době sekání trávy či ořezávání výhonků bezinek by bylo nejlépe přistavit odpovídající
nádobu (je otázkou, zda by opravdu bylo třeba dávat kontejner, ale to se uvidí), do které by
se dalo jen to posekané a následně to bylo odvezeno. Čili platili bychom za tu popelnici
a vyvážení trávy a větví v sezóně.
P. Pavel Budský

SBÍRKA
NA LIKVIDACI HOLUBŮ V KOSTELNÍ VĚŽI V PŘIŠIMASECH
Akce zahrnuje instalaci sítí to věžních oken, odvezení holubího
trusu (odhadované množství je 1 tuna) a očištění trámů a zvonu.
Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Ledorigo s.r.o.
s cenou 54.341,- Kč.
Dary je možné dávat v hotovosti na faře nebo posílat na účet
farnosti – 424942309/0800, VS 111 a pak dostat potvrzení pro
daňové účely. Mnohokrát děkujeme.
Kostel sv. Petra a Pavla v Přišimasech
mše svatá vždy 1. a 2. neděli v měsíci
Kostel patří do Římskokatolické farnosti Úvaly, nám. Arnošta z Pardubic 45, tel. 723 438 278

KERAMIKA pro děti.
KDE: Obecní úřad Přišimasy
KDY: neděle 18.30 - 20.00 hod.
PRO: děti 5 - 13 let
CENA: 1500 Kč - 10 lekcí
Začínáme: 7.10. 2018
martinapangracova@seznam.cz, Tel. 776 888 380
Důležitá informace - novela zákona o pohřebnictví
- Zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví. Novela se
dotýká jak provozovatelů veřejných pohřebišť, pohřební služby, tak nájemců hrobových
míst. Proto upozorňujeme na dodržování povinností nájemců hrobových míst zejména
§4 odst. 1 písm. g), h) a § 5 odst. 6.

S účinností nového zákona o ochraně osobních údajů nelze již zveřejňovat ve Zpravodaji
jména narozených dětí, životní jubilea a jména zemřelých. Uvést jméno a příjmení je
možné pouze s písemným souhlasem dotčené osoby, případně jejího zákonného zástupce.
V případě zájmu o zveřejnění se obraťte na OÚ/Klub žen. Děkujeme za pochopení.

V sobotu 20.10. od 15 hodin zveme malé i velké
na fotbalové hřiště, kde se bude konat

DRAKIÁDA
Ženy z našeho klubu připraví malé občerstvení
a nebude chybět soutěž o nejhezčího doma
vyrobeného draka a o draka, který bude
nejlépe létat.

Těšíme se na vaši účast.

