DUBEN 2013
• UKLIĎME SPOLEČNĚ SVOU OBEC - 27.4. 2013 v 8 hodin
Vyzýváme Vás, stejně jako v minulých letech, abychom společně uklidili místo, kde žijeme.
Cílem akce je vyčistit od odpadků veřejné prostory na návsi, ulice, okolí silnic a problémové
lokality. Doufáme, že se i letos společně s dětmi z fotbalové přípravky, Šikulíka a MŠ
sejdeme na fotbalovém hřišti 27. 4. 2013 v 8 hodin, kde si rozdělíme lokality, ve kterých
vysbíráme veškerý odpad. Stejně jako loni nebude úklid probíhat pod záštitou Pošembeří,
ale celou organizaci si vyřídí naše obec. Máme dohodnuto s fy NYKOS, že vytříděný odpad
rozdělený do barevných pytlů budeme svážet na místa určená na tříděný odpad a za tento
odpad dostane obec ještě odměnu. Směsný odpad navezeme v černých pytlích k OÚ
a pokud bude potřeba likvidace nebezpečného či velkoobjemového odpadu, předáme ho
posádce, která bude nejpozději v 10:15 odpad přebírat na křižovatce na Limuzy. (viz
Harmonogram níže). Pokud by někdo z vás mohl nabídnout svážení pytlů po obci, kontaktujte nás - budeme za to rádi. Věříme, že nám počasí bude přát a sejdeme se opět v hojném
počtu.
Pokud byste měli nějaký dotaz, kontaktujte pí Rumanovou 602 493 477.

Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu
firmou NYKOS proběhne v sobotu dne 27.4. 2013
Vozy budou přistaveny:
08.25 - 08.55 Skřivany U sep. nádob
09.05 - 09.35 Horka U obchodu
09.45 - 10.15 Přišimasy Křižovatka na Limuzy
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Nebezpečný odpad: televize, pneumatiky, barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje,
kyseliny, louhy – v původních obalech, ledničky, obaly od barev, mastné hadry.
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek.
NEVOZTE DO SBĚRU!!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad
NUTNÉ: odpad předat osobně posádce, nepředaný odpad nebude odvezen.

Zastupitelé informují:
• V průběhu jara proběhne oprava některých místních komunikací. Jedná se hlavně o komunikace
ve Skřivanech. Obecní úřad vyzval potencionální dodavatele ke zpracování nabídek. Obecní úřad
také vyzval firmu ČEZ k opravě některých komunikací v obci, kde firma ČEZ prováděla v minulosti
zemní práce. Na těchto komunikacích se po zimě objevila propadlá vozovka.

Zprávičky ze školky.
19. 3. 3013 Knihovnice paní Vobořilová a paní Řádková připravily pro děti ze školky krásné
dopoledne v místní knihovně. Děti se seznámily s prostředím, půjčovaly si pohádkové
knížky a prohlédly si kroniku obce. Za tento nevšední zážitek jim děkujeme.
25. 3. 2013 Proběhl zápis dětí do MŠ pro školní rok 2013 – 2014.
K zápisu se dostavilo 16 zákonných zástupců – 16 podaných přihlášek.
Do školy odchází 12 dětí – lze přijmout 12 nových dětí. Vyhověno bylo všem žádostem
rodičů ze Skřivan a Přišimas. Zamítnuté byly 4 žádosti, které nesplnily kritérium bydliště.

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školky.
Srdečně Vás zveme 20. 4. 2013 na Klepec – Den Země. Děti zde budou vystupovat
v pěkných kostýmech. Děvčata se promění v MUCHOMŮRKY a chlapci ve švarné
MYSLIVCE. Zavedeme Vás do
POHÁDKOVÉHO LESA, zazpíváme, zatancujeme a o radost
se s Vámi podělíme.
Děti vyrobily mnoho krásných
dárečků: kouzelné kamínky,
náramky, mističky, ptáčky,
houbičky, motýlky, malované –
bylinkami osázené květináčky,
obrázky v rámečkách. Maminky
připravují různé dobroty.
Přijďte a podpořte ŠKOLKU.
15. 4. 2013 Plánujeme malování
hrnečků s paní Jůnovou od 8.00
hodin.
30. 4. 2013 Připravujeme
ČARODĚJNICKÝ SLET. Pokud
nám počasí dovolí, rádi bychom
uskutečnili bojovku v přírodě.
Obracíme se na maminky, aby
připravily svým dětem kostýmy
(vhodné oblečení i ven) a dobrá
košťata na létání.
10. 5. 2013 Vyrábíme šperk pro
maminku k svátku s paní
Jůnovou od 8.00 hodin.
14. 5. 2013 Plánujeme fotografování od 9.00 hodin
23. 5. 2013 Celodenní výlet
odjezd 7.45 hodin, návrat
do 15.00 hodin.
STARÉ HRADY - projdeme 3 pohádkové okruhy.
Marta Vykouřilová, ředitelka

fotbal:
Nábor dětí do našeho fotbalového týmu.
Přes nepřízeň počasí začíná našim fotbalistům jarní sezona. Pravidelné tréninky jsou přesunuty zpět na hřiště v pondělí a ve středu vždy od 17:00 - 18:30 hodin. Zveme všechny
děti, které mají zájem si zahrát fotbal, aby i s rodiči přišli a nezávazně se podívali na náš
trénink. Zájem máme o všechny děti narozené v letech 2001-2007. Všichni naši trenéři mají
několikaletou zkušenost s vedením mládežnických týmů a mají trenérskou licenci C.
Plánujeme na konec sezony v červnu uspořádat turnaj na našem hřišti. Před začátkem
sezony poslední týden v srpnu jedeme již tradičně na soustředění do Krkonoš. Od 1. 4. 2013
je náš klub příjemcem dotace z MAS Pošembeří. Čekáme jen na zaregistrování, abychom
mohli dotaci začít čerpat. V průběhu jara budou pro naše žákovské týmy zakoupeny nové
lehké bezpečnostní branky, dále malé tréninkové branky, odrazová stěna, slalomové tyče,
medicinbaly, švihadla a další tréninkové pomůcky. V kabinách bude nová rozhlasová ústředna s reproduktory a na podzim halogenová světla, která nám nasvítí část hřiště.
Vaši trenéři.

Obec Tismice, spoluorganizátor regionální akce
Den Země na Klepci 2013, vyhlašuje soutěž

„S REKLAMOU PO NAŠEM“
o nejkrásnější či nejzajímavější výrobek z reklamních letáků.
Výtvarná soutěž je určena dětem, rodičům i prarodičům, mateřským školkám
i školám, výtvarným kroužkům, všem, kteří chtějí podpořit blížící se Den Země,
jehož oslavy se konají v sobotu 20. dubna 2013 na vrchu Klepec mezi obcemi
Skřivany a Limuzy.
Vítěze v rámci „Klepeckého odpoledne“ vyberou sami návštěvníci.
Své výrobky odevzdávejte do čtvrtka 18. 4. 2013 na Obecním úřadě v Tismicích
nebo je přineste přímo s sebou na Klepec.
Ve školách a školkách si výrobky rádi předem po telefonické dohodě
vyzvedneme.
Kontakt: Ing. Martina Zdražilová, 605 488 049, ou.tismice@volny.cz;
OÚ Tismice, Tismice 136
Míčový pětiboj - sportovní odpoledne pro děti
Sokol Přišimasy, RC Šikulka a SK Podlipan pořádají v sobotu 13. 4. 2013 1. ročník
Sportovního odpoledne. Tímto zveme všechny děti od 1 do 10 let na Míčový pětiboj od
14 do 16 hodin a starší děti na turnaj ve vybíjené od 16 hodin. Akce se koná na fotbalovém
hřišti SK Poplipan Přišimasy. Pro všechny jsou připraveny drobné ceny a pro vítěze
medaile. Těšíme se na všechny malé i velké sportovce!
Jubilea v dubnu:
Toulec Jaroslav
Blahopřejeme!

01.04. 86 let

