DUBEN 2014

Jarní úklid obce:
Vyzýváme Vás, abychom společně uklidili místo, kde žijeme. Cílem 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 12. 4. 2014 v 9 hodin, kde si rozdělíme lokality, ve kterých vysbíráme veškerý odpad. Stejně jako v minulých letech 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 projíždět obcí o týden později. 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.
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• Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu firmou NYKOS
proběhne v sobotu dne 19. 4. 2014.
Vozy budou přistaveny:
08.25 - 08.55 Skřivany U sep. nádob
09.05 - 09.35 Horka U krámu
09.45 - 10.15 Přišimasy Křižovatka na Limuzy
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 je třeba předat osobně posádce, nepředaný odpad nebude odvezen.

• Končí platnost smluv na hrobové místo. Prosím, zkontrolujte si datum platnosti svých smluv.

Klub žen Přišimasy – 24. března jsme shlédli v Praze v Divadle u Hasičů představení CAVEMAN - slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách
obou pohlaví. Vřele doporučujeme!
Ve středu 9. 4. pořádáme jarní výlet do Městce Králové – na velikonoční výstavu.
Pokud máte zájem odjezd autobusu je v 9 hodin od obchodu. Informace podá pí
Jindra Šmejkalová tel. 731 320 802.
28. 4. od 17:30 pro Vás v Klubu žen bude připraveno několik návodů na využití
triček, která už nenosíte a přesto po malé úpravě Vám mohou ještě velmi dobře
posloužit. Přineste si s sebou nepotřebná bavlněná trička, jehlu a nit v barvě triček.
Vzhledem k omezeným možnostem klubovny, prosíme zájemce o rezervaci na
klubzenprisimasy@tiscali.cz, nebo u paní Rumanové. Ukázky a vstup zdarma.
Těšíme se na příjemný večer s Vámi.
Šikulka – V dubnu nás čeká povídání o Velikonocích. Budeme vyrábět velikonoční
dekorace pro maminky, nebo malé koledníky. Také si zahrajeme divadlo o kuřátku
a zajíčkovi.
Scházíme se
v úterý a středu
od 8:00–12:00.
Pátky od 8:00-11:00
patří šikovným
maminkám.
rc.sikulka@seznam.

Jubilea:
Toulec Jaroslav
Čermáková Jana
Severin Luboš
Kuchta Petr
Rudolfová Věra
Radešínská Zdeňka
Pokorná Božena
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Jubilantům blahopřejeme!

NOHEJBAL
Po dlouhých a úspěšných letech nohejbalu v Přišimasech, kdy se doposud hrál na
vesnici mezikraj, se povedl další husarský kousek, a to postup ze 2. místa do 4.
nejvyšší soutěže v republice - KRAJSKÉHO PŘEBORU.
Věříme, že se v soutěži udržíme, i když víme, že to na nováčka bude hodně těžké.
V týmech, se kterými se utkáme, hrají hráči, kteří mají zkušenosti z ligy.
První mistrovské utkání sehrají nohejbalisté 12. 4. na domácí půdě. Přijďte nás
podpořit.
Sportu zdar, Václav Němeček

