Pomalu, ale jistě se blíží Staročeské máje, které pořádá fotbalový klub. Přípravy
jsou v plném proudu, aby 15. května všechno dopadlo tak, jak má.
Kronikářka obce Lada Liebeltová zjišťovala něco z historie májů v Přišimasech
a dozvěděla se toto:
Staročeské máje v naší vesnici se tradují dle pamětí starousedlíků již od r.1946, kdy
svobodní mládenci vytancovávali dívky, které ukončily měšťanskou školu ve věku
14-15 let. Až po několika letech, kdy bylo stále méně dívek tohoto věku, začali mládenci vytancovávat svobodné dívky od věku nejútlejšího. Pořadateli zprvu byli
Sokolové, později tehdejší SSM, Máje se konaly 1x za 2 roky. Tradice byla ukončena v roce 1991. Dlouhých 15 let se Staročeské máje nekonaly, protože je neměl
nebo nechtěl nikdo pořádat. K obnovení Staročeských májů přispěli naši fotbalisté,
kteří v r. 2006 úspěšně máje oživili. Mnoho let v roli krále zářil pan Karel Vrtíška,
v roli Kecala pan Stanislav Hrdlička. Po obnovení na post krále nastoupil pan
Vladimír Jelen a prvním Kecalem se stal pan Josef Dvořák. Současným Kecalem
je pan Petr Řádek.

1. 5. Budou chodit fotbalisté po vsi zvát a rodiče mají možnost přihlásit pro své
svobodné dcery březovou májku. V případě, že nebudete zastiženi, objednejte si
májku telefonicky 602 493 477 u pí Rumanové.
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Budování hřiště ve Skřivanech je zase o krok dál
V sobotu 3. 4. 2010 se uskutečnila plánovaná brigáda na hřišti ve Skřivanech.
Dorazilo celkem 15 osob, které za 2 hodiny práce odvedly velký kus práce. Díky
tomuto nasazení může budování hřiště ve Skřivanech pokračovat a děti se mohou
těšit na travnaté hřiště s bránami. Děkujeme všem, kteří pomohli! Zároveň žádáme
obyvatele v okolí hřiště, aby byli shovívaví k probíhajícím úpravám. Pěkné
a upravené prostředí kolem jejich domů jim bude odměnou.

14. 5. Rozvoz májek, zdobení a vztyčení Krále májů na hřišti.
15. 5. V 9 hodin sraz na hřišti a odchod ke starostovi pro souhlas se zahájením
májů. Průvod se vydá obcí a u každé ozdobené májky zastaví a svobodní mládenci
vytancují děvčata. Po vytancování všech dívek se průvod vrátí na hřiště, kde
pronese svou řeč Kecal a proběhne soud s králem. Bude vyhlášena Královna májů
a vydraží se Král máje. Získané prostředky z dražby budou použity na zlepšení
zázemí pro místní fotbalisty.

Zprávy z OÚ:
Večer od 20 hodin se koná v Sokolovně taneční zábava. K tanci hraje kapela
"Syntéza"
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

Možnost ukládání odpadu zdarma ve sběrném dvoře v Českém Brodě
Informujeme občany, kteří nechtějí čekat na sběr nebezpečného odpadu, který
probíhá v naší obci 2x ročně, ( jaro, podzim) že mohou po celý rok zcela zdarma
využít služeb sběrného dvora na Palackého ulici 339 v Českém Brodě a ukládat
odpad jako jsou ledničky, pračky, mikrovlnné trouby, sporáky, televize, videa,
počítače, monitory, veškeré malé elektrospotřebiče.

Nádoby na BIOODPAD
Informace pro ty z Vás, kdo máte objednané nádoby na svoz bioodpadu. Došlo
k dohodě s firmou NYKOS, že nádoby doručí na OÚ Přišimasy, kde Vám je
pí Rumanová v zastoupení fy NYKOS bude vydávat. Platit nádoby budete při
převzetí. Cena nádoby - 120l - 720,-Kč, 240 l - 1.000,-Kč včetně DPH.
Vyzvednout si je můžete v týdnu 12. – 16. 4. 2010, a to PO-PÁ v dopoledních
hodinách 8-12 hodin nebo PO, ST v úředních hodinách 17-18:30 hodin. Pokud jste
si nádobu zajistili sami - můžete si známku vyzvednout již od 12. 4. 2010 na OÚ.
ČEZ informuje, že dne 15. 4. 2010 v době od 8:00-15:00 hod. a dne 20. 4. 2010
v době 8:30 - 12 hod. dojde k přerušení dodávky elektřiny.
Upozorňujeme občany, aby si dávali pozor na svá vozidla a pokud možno si je
uklízeli z veřejného prostranství. V naší obci se opět vyskytly krádeže.
TJ Sokol Přišimasy uspořádala pro děti "Aprílové maškarní s pohádkou" dne
10. 4. 2010 od 14 hodin v místní sokolovně. Na uvítanou dětem zahrálo divadélko
PIKY PIKY "Kašpárkovy pohádky"
30. 4. proběhne tradiční pálení čarodějnic!

Družstvo žáků SK Podlipan Přišimasy
má v provozu nové stránky http://podlipan.webnode.cz/. Naleznete zde soupisky
žáků, termíny utkání, fotogalerii a další aktuality. Tímto děkujeme Martinovi
Ouředníkovi za zprovoznění tohoto webu.

Jubilea v dubnu:
Toulec Jaroslav
Bedrna Jiří
Foltýnek Vlastislav
Krajíček Jaroslav
Zdrubecká Blanka

01.04. oslaví
02.04. oslaví
03.04. oslaví
04.04. oslaví
26.04. oslaví

83 let
60 let
50 let
60 let
60 let

K narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví a osobní pohody.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni (narození, jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost předem nahlásí na OÚ, tel. 321 672 890, nebo mobil 602 493 477. Pokud nám nebude
oznámen nesouhlas, budou tato výročí ve zpravodaji uváděna. Z důvodu ochrany
osobních údajů nejsou uváděny v této rubrice adresy bydliště.

