léto web:Document2.qxd

2.6.2015

8:13

Stránka 1

ČERVEN - ČERVENEC - SRPEN 2015
ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ
• Práce na rekonstrukci MŠ by měly být dokončeny podle plánu do 30. 6.
• kanalizace - 15. 6. má být předána prováděcí dokumentace, která je nutná pro výběrové
řízení k realizaci akce
• natáčení ČT - v minulém týdnu proběhlo na návsi v Přišimasech natáčení kriminálky Modrý
stín
• Vzhledem k tomu, že se stále opakují stížnosti na doručování poštovních zásilek, zjistili
jsme, kam můžete směřovat své stížnosti. V Českém Brodě má na starosti doručovatele
paní Šimková. Číslo na její mobil je: 605 220 657. I když je Česká pošta státní podnik,
nemůže vaše soukromé a jednotlivé stížnosti za vás řešit obecní úřad. Stížnosti se řeší případ od případu. Paní Šimková je vstřícná, tak se toho nebojte.

Z NAŠICH SPOLKŮ

Jubilea v červnu, červenci a srpnu:
Kaufmann Josef
Svobodová Alena
Hladíková Božena
Urdová Irena
Kučera Miroslav
Borovská Anna

18.06.
27.06.
18.07.
20.07.
22.07.
26.07.

80 let
65 let
80 let
60 let
88 let
82 let

Ouborná Božena
29.07. 82 let
Jelenová Drahoslava
04.08. 65 let
Šedivá Jaroslava
15.08. 70 let
Sládeček Miroslav
17.08. 65 let
Šmejkal Václav
17.08. 70 let
Všem jubilantům blahopřejeme.

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

Sokol Přišimasy - V neděli 19. 4. 2015 proběhl na fotbalovém hřišti již třetí ročník
sportovního dopoledne - Míčového pětiboje pro děti do 12-ti let pořádaném Sokolem
Přišimasy pod záštitou Česko se hýbe. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo a letos soutěžilo
zase o něco více dětí než vloni - počet se
přiblížil šedesátce :). Ceny pro všechny
zúčastněné se rozdávaly ve všech kategoriích a novinkou tohoto ročníku bylo
zapojení rodičů v rámci projektu ČSH Mámo, táto - sportuj se mnou! Maminky
i tatínci soutěžili ve stejných disciplínách
jako jejich děti - hod na koš, hod na cíl, hod
do dálky, kop na branku a hokejkou do
branky. Soutěžilo 38 rodičů... Věříme, že se
pětiboj líbil a za rok se sejdeme zas :).
Fotografie z letošního ročníku (ale i před-
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chozího a také běhů O pohár
Klepce) najdete na:
www.ceskosehybe.cz - internetové fotogalerii.
Velké poděkování pro Katku
Kebrtovou, Lenku Ouředníčkovou, Lucku Vaněčkovou, Lucku
Vápeníkovou, Verču Houškovou,
Tomáše Matušinského a Martina
Ouředníčka za pomoc a skvělou organizaci :)

FOTBALISTÉ - "A" tým prožívá jednu z nejhorších sezon ve své historii. Po prohře
s Doubravčicemi jsme spadli na dvanácté místo a i když je před námi velmi malý bodový
rozdíl, tak po další nakládačce v Mochově máme malou šanci se odlepit od dna. Děkujeme
všem fanouškům, kteří i přes nepodařené výkony pořád na naše zápasy chodí a jezdí i na
venkovní zápasy. Nezbývá než našim chlapcům popřát lepší start v sezoně příští.
Mladší žáci uhájili "bednu" a čekají na poslední zápas našich soupeřů. Ten rozhodne, jestli
budou druzí, nebo třetí. Po několika letech konečně výborný výsledek.
Starší přípravka bojuje v "B" skupině a zde se nám moc nedaří. Po optimistickém
začátku, kdy jsme byli třetí a čtvrtí následovala tři šestá místa.
V celkovém pohledu není sezona přípravky špatná. Z 36 týmů pravděpodobně skončíme na
12. místě a za sebou jsme nechali týmy Zelenče, Úval a Kostelce.
Martin Teichner

A aby toho nebylo dost, zveme všechny malé i velké na další sportovní dopoledne. 13. 6.
2015 proběhne 3. ročník běžeckých závodů O pohár Klepce. Malou cenu si odnese každý
a letos nás podporuje MF a Hervis sports!!!

Silva Matušinská

RYBÁŘI - Zpráva ČRS MO Přišimasy
Na výroční členské schůzi, která proběhla v sobotu 14. 3. 2015 za účasti 35 členů, bylo
odhlasováno usnesení:
- výstavba nového rybníka vlastními prostředky
- cena neodpracovaných brigádnických hodin, která zůstává 500 Kč
- uspořádání Rybářského plesu 20. 2. 2016
- vytvoření zázemí pro zahájení Dětského rybářského kroužku
Na výroční členské schůzi byl přítomen jako host jednatel SÚS ČRS p. Horáček, který
poděkoval za záchranu MO Přišimasy. Převážně vyzdvihl práci předsedy MO pana Jakuba
Černého, který strávil mnoho času na Rybářském svazu a svou prací odvrátil zánik MO.
Jelikož MO v roce 2012 nenávratně přišla o rybník Kbelka, bylo nové vedení MO nuceno
začít shánět nový rybářský revír, který by obhospodařovalo a zavedlo do svazového rybolovu.
Po dohodě s obcí Přišimasy byla uzavřena pachtovní smlouva na tzv. Horákův rybník –
čtvrťák. V první řadě bylo nutné vybudovat a obnovit přístupovou cestu k tomuto rybníku.
Zde také proběhly tři brigádnické soboty, na kterých bylo odpracováno 232 hodin. Větší
část brigádníků dojíždí z větší vzdálenosti a je smutné že členové, kteří bydlí v obci a jejím
okolí, chodí na brigády sporadicky. Do svědomí nelze nikomu sahat, ale taková je doba.
Myslím, že by měli projevit větší zájem místní členové naší organizace. O to více potěší
práce členů, kteří vzhledem k pokročilému věku, se už nemusí zúčastňovat brigád. Na
výroční členské schůzi se také dohodlo, že od září 2015 bude otevřen dětský rybářský
kroužek. Jeden z mnoha problémů byl s místností, kde bychom se scházeli. Díky místnímu
Sokolu se vše podařilo. Vyšli nám vstříc a pronajali MO místnost, kde bude dostatečné
zázemí pro dětský rybářský kroužek, tak i jako klubovna, za což jim patří velký dík. Jinak
jsme se do té doby scházeli v boudě u místního nohejbalového hřiště, kde by opravdu nešlo
vést dětský kroužek.
OD 4. ZÁŘÍ 2015 ZAČÍNÁ NÁBOR DĚTÍ DO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU
Jakub Černý

KLUB ŽEN PŘIŠIMASY –
Děkujeme za podporu Květinového dne Ligy proti rakovině – celkem dobrovolníci
z Přišimas přispěli Kč 2 767,- Kč.
Letní období nám poskytuje mnoho možností večerního posezení s přáteli u sklenky
dobrého vína a mihotavého světla svíček. A právě pro tuto příležitost si 29. 6. od 17:30
hodin, v Klubu žen předvedeme výrobu lucerniček a svícínků, které nám tyto chvilky zpříjemní. S sebou si přineste 2 až 3 čiré skleničky na čajové svíčky. Cena se bude odvíjet dle
použitého materiálu, maximálně 20 Kč za svícínek. Pro dostatečné zajištění materiálu
a místa, prosíme o registraci do 22. 6. v místní knihovně u pí Řádkové (zde se dozvíte
i veškeré podrobnosti).
Těšíme se na milé setkání s vámi.
Obecní úřad spolu s fotbalisty vás zve
20.6. na "POhOdOVý den"
10:00 - 14:00 program zaměřený hlavně
pro děti
14:00 - 15:30 nábor malých fotbalistů,
předání pohárů, přátelské utkání přípravek.
16:00 - 18:00 zápas roku naše děvčata
a ženy v kompletní fotbalové výstroji proti
mužům v nočních košilích.
20:00 - 00:00 taneční zábava pod širým
nebem hraje skupina Dekameron.

ZAHÁjeNÍ PROvOZU
LeTNÍHO KiNA v ÚvALecH
První představení se uskuteční 18. 6. a poté
každý čtvrtek vždy od 21.00 hodin, u velké
sportovní haly pod Sokolovnou.
Program kina bude zveřejněn na plakátovacích plochách města Úvaly.
Vstupné 50 Kč.

inzerce

