Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Červnová jubilea:
13. 6.1939
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Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
zasedací místnost Obecního úřadu
pro voliče bydlící v Přišimasech.

Pačesová Milada

K narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví a osobní pohody.

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

ZPRAVODAJ Z PŘIŠIMAS

ČERVEN 2009

Vážení spoluobčané,
léto se nezadržitelně blíží, v tyto dny jsme se trochu ochladili a země
dostala potřebnou vláhu. Pranostika, podle níž má v období kolem
svátku svatého Medarda pršet, se zřejmě vyplní i letos, kolem 8. června
předpověď naznačuje mírné ochlazení a déšť. Potrvá však podle všeho
jen několik dnů a nikoliv pranostikových 40. První letošní ovoce už
uzrává – jahody, třešně… Vzhůru do léta!

Toulavá kamera – 9. 5. 2009 natáčela Česká televize další díl Toulavé
kamery, tentokrát z Klepce a kostela Petra a Pavla. Termín odvysílání není
dosud znám, ale pravděpodobně bude uveden do prázdnin.
Zprávy z Šikulky
14. 5. 2009 měly děti
z Přišimas možnost setkat
se s opravdovým Afričanem
panem
Christopherem
Zacharimem Lameckem
z Tanzánie a povídat si na
téma Život dětí v Africe.
Host všechny přítomné
okouzlil, pro mnoho dětí to
bylo první osobní setkání
s černochem.

- Zápis dětí do RC Šikulka Setkání s Afričanem
na školní rok 2009/2010
probíhá do 25. 6. Vždy v úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin. Od září rozšíření
činnosti o flétničku. Bližší informace na tel. 724 761 828

- Léto s Šikulkou – ve dnech 13. 7. – 17. 7. 2009 bude pro děti od 5 do 10
let připraven tzv. příměstský tábor – hry, tvoření, bojovky, olympiáda. Sraz
je každý den od 9 hodin v klubovně.

OS Klub žen Přišimasy se zapojil do akce „ Český den proti rakovině“ – celkem
se podařilo vybrat 3 053,- Kč. Děkujeme za příspěvky!
Tento měsíc pokračovala firma pana Štěpána s realizací projektu regenerace zeleně v naší obci. A také zastavěním ploch na lavičky u pomníčku,
kostela a na návsi. Bohužel jsou s tím spojené i záporné reakce některých
občanů, kteří své názory vyjádřili na OÚ arogancí a agresivitou.
Samozřejmě, že se najdou jedinci, kterým se jisté věci, např. kácení
starých stromů, nelíbí. Lze si to však vysvětlit starými vzpomínkami. Ale
i ve starých kronikách se píše o budování a zvelebování vesnice. Lidé na
to byli patřičně hrdí. Proč tedy v dnešní době, kdy se obec snaží něco
budovat pro své občany, jsou někteří tak zlí. Vždyť i ve městech se budují
odpočinková místa, lavičky, ne proto, aby se na těchto místech scházeli
vandalové, kteří se zde nebudou chovat tak, jak by slušní lidé měli.

V naší vesnici bohužel vandalismus na některých místech nacházíme, ale
neměli by se spíše rodiče zamyslet nad tím, jak tráví jejich děti volný čas?
Co potom naše spolky, vždyť ty řeší neustále nějaké poškozování svého
majetku, který spravují ve svém volném čase díky dotacím, brigádám a
příspěvkům. Ty přece také kvůli tomu svou činnost nezruší, spíše se snaží
okolí svých působišť udržovat a doufat, že se mládež začne chovat k cizímu majetku třeba ne s úctou, ale lépe a vážit si práce druhých a pomáhat
jim to chránit.

Kronikářka obce L. Liebeltová

25. 4. 2009 Fotbalový oddíl SK Podlipan Přišimasy uspořádal na místním
hřišti nábor chlapců a dívek ve věku od 5-14 let s nečekaným úspěchem,
jelikož mnoho chlapců je již v jiným fotbalových oddílech. Přihlásilo se na
20 dětí, což svědčí o tom, že o sport děti i rodiče neztratili zájem. Trénerem
týmu se stal Martin Foltýnek a po dohodě s rodiči probíhají tréninky každou
středu odpoledne.
Přejeme hodně skvělých sportovních výkonů v nadcházející sezoně, do
které tým bude soutěžně přihlášen.

V červnu odehrají naši fotbalisté tyto zápasy:
7. 6. Přišimasy – Čestlice
14. 6. Nehvizdy B – Přišimasy
Všechny zápasy začínají v 17 hodin. Přijďte podpořit naše hráče!

Místní organizace ČRS v Přišimasech oslaví 27. 6. 2009 dvacetileté
výročí od založení. Členové spolku patří mezi
aktivní obyvatele Přišimas, pravidelně pořádají
brigády sloužící ke zvelebení míst, kde působí.
Naposledy v jarních měsících na Kbelce, kde
uklízeli a upravovali okolí rybníka. V sobotu 30. 5. uspořádali rybáři Dětský
den, bohužel počasí nepřálo.

6. 6. pořádá OS Klub žen Přišimasy celodenní zájezd na hrad a zámek
Staré Hrady u Jičína. Výlet je vhodný pro celé rodiny – na děti čekají
pohádkové bytosti v podhradí, výstava Safari a pro dospělé jsou připraveny Slavnosti piva. Odjezd v 9 hodin z Přišimas od obchodu. S cílem výletu se můžete seznámit na stránkách zámku: www.starehrady.cz.

Zprávy z OÚ: OÚ upozorňuje občany na nutnost ohlašovat zábory veřejného prostranství. Formulář je možné stáhnout z webových stránek. Každý
zábor podléhá zpoplatnění. Sazba místního poplatku je za m2 a den užívání
10,- Kč.

Veřejná schůze se uskuteční dne 17. 6. 2009 od 18,30 hodin v zasedací
místnosti.

Oslavy 700 let Přišimas – OÚ plánuje oslavy výročí v naší obci na 26. 9.
2009. Přípravný výbor v současnosti plánuje program a oslovuje účinkující.
Již nyní můžeme prozradit, že vystoupí např. mažoretky. OÚ uvítá náměty
obyvatel i případné sponzorské dary od podnikatelů. V případě zájmu
o sponzorství kontaktujte pí Rumanovou.

