ZPRAVODAJ Z PŘIŠIMAS
KVĚTEN 2009

Vážení spoluobčané,
Zmiňovat, že se 3. ročník regionální akce Den Země na Klepci vydařil, už možná není ani
třeba. Četli jste jistě zprávy v denním tisku – Region, Kolínský deník. Přestože nás počasí
nejprve trochu vylekalo, vše se vydařilo a všem zúčastněným patří dík. Organizátorům, že
věnovali svůj volný čas a připravili pěkný program, účinkujícím, kteří by za každého počasí
předvedli, co si pro diváky připravili, dále jednotlivým sdružením, spolkům, kteří představili svou činnost. Obecnímu úřadu Přišimasy za posekání louky a její vyhrabání. Klepec
byl letos opět pěkně vyčištěn, lavičky připravené k posezení. Za tuto činnost se patří
poděkovat panu Jiřímu Smolíkovi ze Skřivan, který o Klepec ve volném čase pečuje.
Přišimaské ženy opět napekly své výborné koláče, které zmizely opravdu během chvilky.
Maminky z rodinného centra Šikulka zajistily hry pro děti v lesíku. Dík patří i všem, kteří
přišli, či přijeli z daleka. Klepec se stal místem, kde se setkávali staří známí a vzpomínali
na časy minulé. Je těžké vyjmenovat všechny a na nikoho nezapomenout! (omluva tedy
patří těm, kdo se ve výčtu nenašel).
Den Země na Klepci
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V květnu odehrají naši fotbalisté tyto zápasy:
Všechny zápasy začínají v 17 hodin
10. 5. Přišimasy – Křenice
17. 5. Dobřejovice B – Přišimasy
24. 5. Přišimasy – Babice
31. 5. Doubravčice – Přišimasy
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. Cena za autobus pro dospělého 50,-, děti cestují zdarma. Vstupné si hradí
každý sám (děti do 6 let zdarma, ostatní ceny jsou také příznivé. Přihlásit se můžete u pí
Rumanové na OÚ nebo telefonicky na č. 777 216 607. S cílem výletu se můžete seznámit
na stránkách zámku: www.starehrady.cz.
Zbývá již jen několik posledních míst v autobuse! Neváhejte

Májová veselice - pořádá SK Podlipan Přišimasy v sobotu 16. 5.
od 20 hodin v místní sokolovně. K tanci a poslechu hraje kapela „Syntéza“
Dětský den – pořádá spolek rybářů dne 30. 5. od 14 hodin na fotbalovém hřišti

Erb a vlajka - první písemná zmínka o obci Přišimasy je z roku 1309, o obci
Horka z roku 1279 a o Skřivanech z roku 1385, a tak budeme v letošním roce
slavit dvě kulatá výročí o dochovaných zprávách o životě na území dnešních
Přišimas. Je tu ještě jedno výročí týkající se hmatatelného důkazu, a tím je zvon
v místním kostele z roku 1409. Tyto významné události přiměly zastupitele k jednání s heraldikem panem Kasíkem z Roudnice nad Labem o vytvoření obecního
znaku a obecní vlajky. Pan Kasík je autorem obecních znaků například Hradešína,
Škvorce nebo Úval. Slíbil předložit návrhy do začátku září a OZ doufá, že občané
pomohou vybrat ten nejlepší právě při oslavách založení našich obcí, které jsou
plánovány na konec září. Návrhy budou vystaveny spolu se starými kronikami a
jinými historickými předměty v době oslav na OÚ. Uvítáme iniciativu z řad
občanů, přijímáme typy na program v rámci oslav, případně i sponzorské dary na
financování oslav.
Zeleň v obci – v současné době si již asi každý občan v Přišimasech všiml, jak
pokračují práce na regeneraci veřejné zeleně. Náves v Přišimasech se mění k lepšímu pod rukama zaměstnanců firmy pana Štěpána. Nezbývá než apelovat na obyvatele, aby zeleň a upravené plochy nepoškozovali, případně nekradli sazenice
keřů, jak se tomu již bohužel stalo. Je těžké pochopit, že někomu udělá zlomyslnou
radost „nákup bez peněz“. To tu opravdu žijí takoví „chudáci“, kteří si nemohou
koupit keřík za pár korun?

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

16. 5. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Svozová firma bude odpad přebírat na těchto místech: Skřivany od 940 do 1010 u
separačních nádob, Horka od 1020 do 1050 u prodejny, Přišimasy od 1100 do 1130
u křižovatky na Limuzy. Žádáme občany, aby odpad neodkládali na veřejném prostranství, ale v uvedený den a hodinu vyčkali na příjezd pracovníků svozové firmy,
kteří odpad převezmou.

23. 5. Svoz železa bude svážet SK Podlipan Přišimasy. V dopoledních hodinách
bude obcí projíždět vůz, na který se bude železo nakládat.

KVĚTNOVÁ JUBILEA:
Molnár Peter
7. 5. oslaví 70 let
Straka Jaroslav
14. 5. oslaví 84 let
K narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví
a osobní pohody.

OS Klub žen Přišimasy se zapojí do celonárodní sbírky Ligy proti rakovině,
uvítáme Vaše příspěvky (minimální částka je 20,- Kč). Děkujeme!

