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ZPRAVODAJ Z PŘIŠIMAS

ČERVENEC / SRPEN 2009

Vážení spoluobčané,
polovina roku 2009 je za námi, dětem skončila škola a začínají prázdniny a čas dovolených. Přejeme Vám, abyste při zaslouženém odpočinku načerpali nových sil.
26. září proběhnou oslavy 700 let obce Přišimasy, již nyní vrcholí příprava programu.
Obracíme se na Vás, obyvatele naší obce, zda byste přispěli sponzorským darem na
naše oslavy. Výzva se netýká jen podnikatelů, kteří zviditelní svou firmu logem na
plakátech a informačních materiálech, ale i běžných zaměstnanců, kteří mohou sponzorskými dary určit, kam umístí své daně. Dárci si mohou dar uplatnit v daňovém
přiznání, případně v ročním zúčtování daně u zaměstnanců. Informace ke sponzoringu
podá na obecním úřadu paní Rumanová. Děkujeme.
V neděli 28. 6. odvysílala Česká televize v pořadu Toulavá kamera reportáž z Klepce a
kostela sv. Petra a Pavla na Horkách. Další reportáže z Kolínska najdete na webu
www.cestyapamatky.cz/kolinsko.

6. 6. uskutečnil Klub
žen výlet na Staré
Hrady. Zájem o výlet
byl velký, autobus
jsme zcela zaplnili.
Na hradě se konaly
slavnosti piva, a tak
si každý účastník
přišel na své. Nechyběli rytíři, středověká hudba, rožněná
selátka,
tombola,
starobylá kamínka na
topinky, přadlena i
klasičtí prodejci.

Lákadel bylo spousta. Doporučujeme určitě pro výlet s dětmi, hrad nabízí klasický
prohlídkový okruh a pak 2 okruhy zaměřené na děti – pohádková půda a sklepení.
Slečny průvodkyně měly krásnou róbu, výborný přednes, každý výkladu rozuměl.
Půdou provázela princezna a dovedla děti upoutat. Za celou akcí bylo vidět
nezměrné úsilí majitele hradu pana Suka, který byl trochu smutný, že mu nedobrá
předpověď počasí odlákala návštěvníky. Naštěstí k nám bylo počasí přívětivé a
nepršelo. Cestou zpátky jsme udělali zastávku v lázeňském městě Poděbrady, kde
stojí za shlédnutí nově upravený park s tekoucí vodou. A jaký by to byl výlet bez
cukrárny? Při návratu domů už jsme spřádali plány, kam pojedeme na příští výlet.

Zprávy z OÚ
V červnu proběhla veřejná schůze, kde byli občané seznámeni s činností obecního
zastupitelstva. Zápis z této schůze je k nahlédnutí na úřední desce.
OÚ upozorňuje občany na nutnost ohlašovat zábory veřejného prostranství.
Formulář je možné stáhnout z webových stránek. Každý zábor podléhá zpoplatnění.
Sazba místního poplatku za m2 a den užívání je 10,- Kč
Odečty elektroměrů: ČEZ oznamuje, že v týdnu od 20. 7. 2009 do 24. 7. 2009 bude
provádět v naší obci odečet elektroměrů. Pokud nebudete v této době k zastižení,
zanechte nalepený lístek na viditelném místě se zapsaným stavem elektroměru.
Komunikace ve Skřivanech: Už několik týdnů slouží nová cesta ve Skřivanech u
křížku. Její povrch musí podle zhotovitelů uzrát a proto by se neměla ještě nějakou dobu příliš zatěžovat- například těžkými auty. OÚ nemůže postavit k cestě dozor
a tak je na občanech,aby sami dohlédli na to, zda po cestě jezdí šetrně např. fekální
vozy. Na OÚ si stěžovali obyvatelé této lokality, že fekální vůz vypustil obsah na konci
cesty do pole. Pochopitelně nevěděli SPZ ani firmu, ani odkud vůz jel. Je na nás, zda
raději ušetříme dvěstě korun a budeme si říkat, ono se to vsákne. Nebo si řekneme o
účet, který sice bude vyšší, ale dohledatelný a proto obsah vozu skončí v čističce a
ne v poli, odkud se nám v jiné, zaručeně nezdravé, formě vrátí.
Sekání v obci: Vzhledem k tomu, že obec rozvázala pracovní poměr s pracovníky,
kteří zajišťovali v obci sekání veřejného prostranství, zajistila obec firmu, která
provede posekání v týdnu od 6. 7. 2009. Do budoucna zvažuje zastupitelstvo i další
možnost, a to, že by práci zadala někomu z místních občanů. Proto vyzýváme občany,
kteří by měli zájem o tuto práci, aby kontaktovali OÚ, kde Vám paní Rumanová sdělí
podrobnosti.
Zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 1. 7. 2009 od 18:30 hodin.

Jubilea v červenci a srpnu:
Kučera Miroslav
22.07. oslaví
82 let
Hošek Jaroslav
27.07. oslaví
60 let
Šindelářová Věra
07.08. oslaví
86 let
Roudnický Miloš
13.08. oslaví
70 let
Hrubošová Marcela
14.08. oslaví
60 let
K narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví a osobní pohody.

Fotbalová sezóna 2008/2009

Fotbalová sezóna skončila pro naše fotbalisty posledním mistrovským zápasem
14. 6. 2009. Bohužel jsme navázali na nepovedené zápasy posledních kol soutěže a
v Nehvizdech jsme prohráli s místním B týmem 3:0. Sezónu jsme tak zakončili na
konečném druhém místě 4. třídy oddělení B. I přes nevydařený závěr soutěže, kdy
jsme přišli o vedení v tabulce a o postup do třetí třídy okresní soutěže, byla sezóna
2008/2009 nejlepší za posledních několik let. V některých zápasech sezóny náš tým
podal výborný výkon a předvedená hra se určitě líbila i divákům. Fotbal bude mít
dvouměsíční letní přestávku a naši hráči mohou přes prázdniny načerpat síly na
další sezónu.
Nová sezóna 2008/2009 bude pro všechny příznivce fotbalu v obci ale v něčem jiná.
Od září 2009 budou mít Přišimasy po cca 20 letech v okresní soutěži mládežnické
družstvo. Nábor malých fotbalistů byl úspěšný, o středeční tréninky je velký zájem a
přihláška do kategorie mladších žáků byla podána na Okresní fotbalový svaz. Hracím
dnem žáků bude dle termínů OFS sobota dopoledne, bližší informace budeme vědět
po losovacím aktivu, který proběhne v červenci.
Bude to sezóna, kdy malí fotbalisté zažijí asi několik vysokých porážek. Každý
začátek je těžký a soupeři hrají a trénují mnohem déle. Důležité je, že tradice byla
obnovena a každou další sezónou se budou výsledky určitě zlepšovat.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se podílejí na chodu fotbalového
oddílu. Věnují své zálibě mnoho volného času bez nároku na jakoukoliv odměnu.
Doufám, že v dalších letech se všichni dočkáme i zlepšení stávajícího zázemí pro fotbal v Přišimasech.

