OÚ upozorňuje občany na nutnost ohlašovat zábory veřejného prostranství.
Formulář je možné stáhnout z webových stránek www.prisimasy.cz.
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.
Předpokládaný odjezd v 9. hodin z Přišimas.
Cena za autobus pro dospělého 50,- Kč, 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.
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NABÍZÍME ZDARMA dovoz výrobků AGRO zákazníkům z Přišimas – zahradnické
substráty, hnojiva, mulčovací textilie, travní semeno, postřiky proti škůdcům, ostatní dle dohody.
Bližší informace 777 216 607, www.horka-stavebni.cz

01.04. oslaví
04.04. oslaví
05.04. oslaví
30.04. oslaví

Životní jubilea
Toulec Jaroslav
Čermáková Jana
Severin Luboš
Pokorná Božena

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

DUBEN 2009

Vážení spoluobčané,
Jaro je v plném proudu a před námi jsou velikonoční svátky. Přejeme Vám pohodu,
dětem bohatou pomlázku a dospělým prostě veselé Velikonoce!
Den Země na Klepci, letos již 3. ročník je zde, těšíme se že podpoříte tuto akci
svou účastí!

Fotbalový oddíl SK Podlipan Přišimasy pořádá

v sobotu 25. dubna 2009 od 10.00
na fotbalovém hřišti v Přišimasech

nábor chlapců a dívek ve věku 5-14let
do žákovského týmu.
Žáci v Přišimasech naposledy hráli na začátku 90. let. Chceme obnovit
tradici, umožnit dětem sportovní činnost a postupně doplňovat mužstvo
dospělých vlastními odchovanci. Pokud bude dostatečný zájem
(předpokládáme minimálně 15 žáků), pak budou probíhat tréninky každý
týden od května do června 2009, v případě zájmu i v době letních
prázdnin. Soutěžní sezóna by měla začít v září 2009.

Na náboru velmi rádi uvítáme rodiče dětí.

16.30
17 h
17 h
17 h

Přišimasy – Šestajovice
Vyšehořovice B – Přišimasy
Přišimasy – Struhařov A
Doubek - Přišimasy

V dubnu odehrají naši fotbalisté tyto zápasy:
12.4. v
19.4. v
26.4. v
3. 5. v
Přijďte podpořit naše hráče!

Hřiště se týká i následující příspěvek:
Hřiště
Pomalu končí zima a i mne, špatně chodící, vylákalo sobotní sluníčko na malou
procházku. Vzala jsem pejska a vydala se směrem na hřiště. Jsou tam lavičky, když
bude třeba, mohu si odpočinout a podívám se, jak se místní sportovci připravují na
novou sezonu. Slyšela jsem sice z několika stran, že na hřišti se schází starší školní děti, které se nechovají zrovna vzorně, ale nepřikládala jsem tomu moc váhu,
znáte to, my starší jsme byli vžycky hodnější, pracovitější a vůbec. Ale to, co jsem
viděla mi vyrazilo dech. I přes železné mříže rozbitá okna, rozmlácené lavičky a
stoly, vybitá výsledková tabule, rozřezaná rok stará síť, hrazením kolem buňky by
se dalo už jen zatopit a všude malůvky nenadaného sprejera. Bylo mi smutno, když
jsem si představila kolik hodin strávili na brigádách místní fotbalisté a nohejbalisté. A jak moc se budou muset otáčet, aby dali inventář trochu do pořádku, než
přijedou první soupeři. A tak jsem uvítala jejich rozhodnutí. Prvního vandala,
kterého chytí, předají PČR se všemi důsledky. Nevadí, když bude nezletilý, škody

zaplatí jeho rodiče a vandal bude muset své řádění napravit. A jeho, doufám,
vzápětí napraví maminka s tatínkem.
Obci se konečně podařilo koupit pozemky pod celým hřištěm a chystá velkou
rekonstrukci. Než bude všechno hotovo, budeme muset naučit naše potomky
slušnému chování, protože na ochrannou dvoumetrovou zeď kolem hřiště ještě
žádný dotační titul nebyl vypsán.
N.Čumpelíková
Vandalové na hřišti

Brigáda na nohejbalovém hřišti – Družstvo nohejbalistů pořádá v sobotu 11. 4. od 8.30 hodin brigádu na úpravu nohejbalového hřiště. Doufáme,
že přijde pomoci i omladina, která si tam tak ráda hraje a dělá nepořádek!
Zeleň

Obec Přišimasy dostala dotaci od SFŽP na regeneraci veřejné zeleně. Nejprve byl
zpracován projekt autorizovanou zahradní architektkou /je k nahlédnutí na OÚ/
a nyní její představy realizuje firma pana Štěpána. Úpravy se týkají okolí křížku ve
Skřivanech, kostela, prostranství před MŠ, návsi a okolí. Práce budou probíhat po
etapách. Začalo se kácením starých, nemocných stromů a náletových dřevin.
Po srovnání terénu pracovníci firmy upraví a zpevní povrch, začnou sázet nové
stromy, keře a trvalky. Nakonec osadí novým mobiliářem místa určená k odpočinku.
Doufáme, že se nově upravené prostory budou líbit a že je nikdo nebude ničit, protože na vandalství se záruka, která trvá 36 měsíců, nevztahuje.

