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Sbíráte turistické vizitky? Máte turistický deník?
Člověk je tvor od přírody objevitelský a také pořádný a nostalgický, což znamená, že
když někam jedeme, chceme o tom mít záznam, na který pak můžeme vzpomínat.
Turistický deník je útlá knížečka sloužící k uchovávání vzpomínek na navštívená místa.
Turistické vizitky pak tato místa připomínají obrazem. Vydáno bylo přes 4000 vizitek,
které zahrnují hrady, zámky, muzea, městská centra, ale i vojenské objekty, vodní díla,
rozhledny, speciální akce a mnohé další.
Od dubna můžete zakoupit turistický deník (50 Kč) a turistickou vizitku Klepec CZ-475
(12 Kč) na OÚ Přišimasy nebo v krámku se smíšeným zbožím.

• Kurzy - Ve středu 12. 4. 2017 v 9:30 hodin bude první setkání, kde bude probíhat
diagnostika, pohovory, poradenská činnost pro účastníky kurzu. Dozvíte se podrobnosti o plánovaných aktivitách. Hlídání dětí a malé občerstvení zajištěno. Psací potřeby a přezůvky s sebou!

Jubilea v dubnu:
Jelínek Jiří
01.04. 70 let
Černá Hana
05.04. 70 let
Endresová Emilie
28.04. 81 let
Jubilantům blahopřejeme!
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz
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• Sběrný dvůr v Českém Brodě
Občané čas od času přicházejí na Obecní úřad s informací, že sběrný dvůr v Českém
Brodě jim odmítl převzít odpad s tím, že obec Přišimasy neuzavřela s městem Český
Brod smlouvu. Obec opravdu neuzavřela s městem Český Brod finančně nevýhodnou
smlouvu, která jí byla nabídnuta v roce 2015. Tato skutečnost však není a nemůže být
důvodem pro odmítnutí převzetí odpadu od občana. Sběrný dvůr, tak jak to potvrdil
ředitel TS Český Brod pan Kruliš, v souladu s informacemi zveřejněnými na webových
stránkách technických služeb, odpad od našich občanů přebírá. Nikoliv však zdarma,
ale za úplatu. Pokud bude občan ve sběrném dvoře odmítnut, nechť okamžitě kontaktuje ředitele technických služeb, pana Kruliše.
• Nevhodný odpad
Mnozí již určitě nalezli pod víkem svých nádob upozornění společnosti Nykos a.s. na
ukládání nevhodného odpadu, který není komunálním odpadem. Popelnice s takovým
„nevhodným“ odpadem nebudou vyváženy. Povinnost odpad třídit je zakotvena nejen
v zákoně o odpadech, ale také v obecní vyhlášce.
• Svoz BIO odpadu
První svoz bioodpadu firmou NYKOS proběhne v měsíci dubnu v úterý dne 11. 4. 2017
Svozy budou prováděny vždy v lichém týdnu.
V sudém týdnu budou prováděny svozy komunálního odpadu.
• Svoz velkoobjemového odpadu
proběhne v sobotu 8. 4. 2017.
Kontejnery budou po celý den přistaveny: Skřivany - u separ. nádob, Horka - u prodejny,
Přišimasy - u fotbalového hřiště. NEVOZTE DO SBĚRU!!!! Stavební suť, kovový
šrot, biologický odpad.
• Svoz nebezpečného odpadu je plánovaný na 13. 5 2017. Časy budou upřesněny.
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• UKLIĎME SPOLEČNĚ SVOU OBEC
9. 4. 2017 sraz v 9 hodin na fotbalovém hřišti. Cílem je vyčistit od odpadků veřejné
prostory na návsi, ulice, okolí silnic a problémové lokality. Věříme, že nám počasí bude
přát a sejdeme se opět v hojném počtu.
• Vodovod - Obec Hradešín vypověděla stávajícímu provozovateli fy Stavokomplet
smlouvu. Dne 31. 7. 2017 končí výpovědní lhůta a obec Hradešín se dle dostupných
informacích o provoz vodovodu bude starat sama. Z těchto důvodů je potřeba stanovit
budoucí spolupráci o následném provozování vodovodního řadu. Zastupitelé obou obcí
budou jednat dne 26. 4. 2017. Místo jednání bude upřesněno.
• Kanalizace - společně se Zpravodajem obdržíte podrobné informace o připojení
na kanalizační řad.
• Klub žen – ve čtvrtek 6. 4. pořádáme výlet na jarní výstavu do Městce Králové.
Případní zájemci se mohou přihlásit u pí Šmejkalové tel. 731 320 802.
• Fotbalisté - Jistě jste zaregistrovali, že po roční pauze 18. 3. v naší obci proběhl
maškarní ples. Během odpoledne byl pro děti a večer pro dospělé. Organizace plesu se
zhostily fanynky fotbalu. Dětský karneval byl plný prima her a pěkných odměn.
Večerní ples se prezentoval jako přehlídka nápaditých masek. Přišlo necelých sto lidí.
Mnoho masek bylo hromadných a někteří měli i kulturní vložku. Z pohledu nezávislého hosta akce jsem byl rád, že letos nejsem porotcem. Po vyhlášení nejlepších masek
se všichni pustili do hodnocení vyhlášení. „Jak to, že nebyl první Křemílek s Mochomůrkou“, ne nejlepší byl Miki s Mini, ale nám se líbila mochomůrka, jste na omylu
dostihový koně měli
vyhrát“ atd… Co účastník plesu, to názor a porota to opravdu neměla
jednoduché. Já jsem samozřejmě nechápal, proč
jsem nevyhrál jááá. Nakonec není důležité, kdo
vyhrál, ale to, že jsme se
dobře bavili a to mohu
potvrdit. Děvčata nasadila laťku vysoko, a tak doufám, že budou maškarní
plesy organizovat dále
i v příštích letech. Za
peníze, které děvčata vydělala, se rozhodla koupit
fotbalistům ochrannou síť
za spodní bránu, kterou
vandalové zničili. Za toto
gesto jménem všech fotbalistů velmi děkuji.

Doufám, že se vám budeme moci revanšovat
pěkným fotbalem. SK
Podlipan Přišimasy zahájil sezonu remízou s týmem Líbeznic. Mladší
žáci vyhráli svůj první
letošní zápas. Starší žáci
a mladší přípravka na svoje zápasy teprve čekají.
M. Teichner
Poprvé jsme jako fanynky SK Podlipan uspořádaly maškarní ples v obci Přišimasy.
Jak pro dětské osazenstvo, tak pro to dospělé. Dětský maškarní ples navštívilo cca 45
dětí a nám to udělalo obrovskou radost. A „dospěláckého“ plesu se zúčastnilo cca 34
úžasných masek. K poslechu u dětí hrál DJ OTA a u dospělých to byla všem známá
a úžasná kapela Syntéza. Rády bychom touto cestou poděkovaly všem hostům za
účast, věříme, že se dobře bavili. Největší poděkování však patří našim sponzorům,
kteří přispěli finančním příspěvkem nebo věcnými cenami.
Ze srdce Vám všem děkujeme, za velkou účast, za dary, za jakoukoli pomoc při přípravě plesu. Budeme se těšit na příští plesovou sezónu, opět s Vámi!
Fanynky SK Podlipan Přišimasy (borůvky T+L+S+D+J+K+B+P)
• Túra za humna Škvorce aneb pěšky po všech svatých.
Po úspěchu Podzimní procházky Škvorcem (102 návštěvníků) si Vás dovolují Přátelé
Škvorce pozvat na další komentovanou vycházku Jana Psoty, která se uskuteční
6. května 2017. Ve 13,00 hodin vycházíme od špýcharu k soše sv. Donáta, pak pokračujeme ke kostelu sv. Jiří na Hradešíně, který si prohlédneme ve 14,30 hodin s výkladem.
Poté se vracíme do sálu Hostince u Zálabských, kde proběhne promítání raritních snímků
z navštívených míst s povídáním a občerstvením.
Jste srdečně vítáni.
• Kalendář akcí v okolí
8. 4. Svoz velkoobjemového odpadu po celý den
9. 4. Úklid obce sraz na fotb. hřišti v 9:00 hodin
11. 4. První svoz BIO odpadu
15. 4. Den země na Klepci 11. Ročník 13:30 hodin
26. 4. Pracovní schůzka zastupitelů obce Přišimasy a Hradešína 18:30 hodin
30. 4. Čarodějnice 17:00 hodin
6. 5. Túra za humna Škvorce aneb pěšky kolem svatých 13,00 hodin
13. 5. Svoz nebezpečného odpadu (bude upřesněno)
20. 5. v Úvalech na Slovanech Highland Games Úvaly 2017
3. 6. Hradešínský drncák
15. 7. Hradešínské struny 9. Ročník
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