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Dne 31.10. 2018 se konal v rámci cyklu "Na kus řeči … s Alešem Hámou" zábavný večer
v místní sokolovně. Moderoval ho Jiří Vaníček a podle reakcí diváků se akce velmi líbila.
I v příštím roce se můžete těšit na
nějakého zajímavého hosta...

Klub žen - V sobotu 20. 10. jsme se sešli na fotbalovém hřišti k našemu již tradičnímu,
dračímu soupeření. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a foukal příznivý vítr, který pomohl
k vítězství drakovi, který doletěl až na Hradešín. Celkem se nad hřištěm slétlo přibližně 40
draků a příjemným překvapením bylo 5 vlastnoručně vyrobených, za které jejich majitelé
převzali zasloužené ceny. Pan Pech - PEXI dodal věcné ceny a pan Strnad sladké odměny.
Díky těmto sponzorům se dostalo na všechny děti a každý si odnesl domů nějakou maličkost. O zpestření letošní Drakiády se postaral pan Petr Novák, který pozval několik
kolegů z modelářského klubu a mohli jsme se pokochat pohledem na modely letadel
kroužících nad našimi hlavami. Výborné sladké i slané dobroty napekly členky Klubu žen
a fotbalisté zajistili nápoje dle libosti.
Adventní tvoření v klubu - 24. 11. od 14 hodin si můžete přijít vytvořit vlastní adventní
věnec a pokud nechcete tvořit, můžete si zakoupit profesionální.
Výlet do Městce Králové se uskuteční 11. 12. 2018, odjezd v 9 hod od obchodu v Přišimasech. Naplánována je i návštěva zámku v Hrádku u Nechanic. Cena výletu je
100,-, zájemci hlaste se do 30.11. u p. Šmejkalové, tel. 731 320 802. Počet míst v autobuse
je omezený.
Milé děti a rodičové. Klepec
v neděli 9. prosince 2018 ovládnou hodní i nehodní tvorové.
Budou vaše děti sedět doma na peci
u tabletů nebo se vydají do
roklinky na stezku odvahy
a statečnosti, kde na ně budou číhat
strašliví čerti a krampusové? Aby
děti neskončily v pekle, Mikuláš
vezme na Klepec ku pomoci anděly a hodné děti budou po zásluze
odměněny ;-)
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,

LISTOPAD - PROSINEC 2018
Vážení spoluobčané,
dovolte mi touto cestou ještě poděkovat všem zastupitelům a členům všech výborů, kteří
v uplynulém volební období v obci pracovali.
Mé poděkování patří zaměstnancům Obecního úřadu, kteří se mnou řešili různé problémy
obce, někdy i o víkendech a ve svém volném čase, a na které jsem se mohla spolehnout.
Dále bych chtěla poděkovat všem spoluobčanům, kteří se zúčastnili různých brigád, dobrovolné činnosti nebo úklidu obce.
Chtěla bych také poděkovat všem členům spolků v naší obci za jejich práci pro spoluobčany.
Snažili jsme se udělat maximum a za ty 4 roky máme za sebou velký kus práce.
Bc. Šárka Rumanová - starostka obce
Zastupitelé informují:
Dne 1. 11. 2018 proběhlo ustavující zasedání obce Přišimasy
Starostkou obce byla zvolena: Bc. Šárka Rumanová
Místostarosty obce byli zvoleni: Michal Strnad a Radek Studničný
Aktuální složení zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022 je následující:
1. Červenka Václav, PhDr., zastupitel
2. Frank Roman, zastupitel
3. Poršová Monika, Ing., zastupitel
4. Procházka Jiří, Ing., předseda finančního výboru
5. Pšenčík Jiří, předseda kontrolního výboru
6. Rumanová Šárka, Bc., starostka obce
7. Řádková Stanislava, zastupitel
8. Strnad Michal, místostarosta obce
9. Studničný Radek, místostarosta obce
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V sobotu 27. 10. probíhaly v naší obci slavnosti
ke stému výročí založení naší republiky,
slavnostně byla odhalena deska se jmény
hrdinů, kteří položili život za svoji vlast. Krátce
promluvil pan Jan Psota a paní starostka Šárka
Rumanová. Pak spolu s panem Jiřím
Procházkou položili věnce k pomníkům a uctili
tak památku lidí, kteří se spolu s mnoha jinými
zasloužili o naši samostatnost.
Nová kniha o Přišimasech a jejich bojovnících za světové války nebo předválečném, válečném a poválečném životě je právě v prodeji. Byla vydána
u příležitosti 100. výročí republiky. Nezapomeňte si i vy včas tuto novou publikaci
Jana Psoty pořídit do svých knihoven. Kniha je dostupná v úředních hodinách na
OÚ Přišimasy.

SVOZ ODPADU
Bioodpad - poslední svozy proběhnou 6. 11. a 20. 11. 2018
Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu dne 10. 11. 2018.
Do tohoto odpadu patří - matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek.
Kontejnery budou přistaveny:
Dopoledne
Skřivany
Dopoledne
Horka
Dopoledne
Přišimasy

U separačních nádob
U obchodu
U fotbalového hřiště

NEVOZTE DO SBĚRU!!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad.
V případě, že byste potřebovali zakoupit novou nádobu na odpad, máte možnost si
nádobu zakoupit prostřednictvím OÚ. Bližší informace na tel: 321 672 890.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci v sobotu dne 10.11.2018. Vozidlo
odvážející nebezpečný odpad bude stát na těchto stanovištích:
08:00 - 08:15
08:25 - 08:40
08:50 - 09:05

Skřivany
Přišimasy
Přišimasy

U sep.nádob
U obchodu
Křižovatka na Limuzy

Do nebezpečného odpadu patří: Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů),
obaly obsahující zbytky NO, pneumatiky (pouze osobní, bez disků), baterie a akumulátory
(olověné), kyseliny, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazené zařízení obsahující chorfluoruhlovodíky (lednice), barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná léčiva, monočlánky, vyřazené TV, monitory, počítače.
Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn
na sběrném místě.
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít. !!!
NEPŘEBÍRÁME ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ
STAVEBNÍ ODPADY !!!

Zavedení názvů ulic v Přišimasech
Rozhodnutím Zastupitelstva obce Přišimasy byly dne 1.11.2018
schváleny názvy ulic v Přišimasech. Seznam návrhů názvů ulic byl
zveřejněn na úřední desce dne 12.9.2018 k připomínkám.
Seznam schválených názvů ulic včetně orientační mapky naleznete nyní na webu
obce.
Pro ukončení procesu je nyní potřeba zapsat všechny názvy ulic v obci do RÚIAN - registr
územní identifikace, adres a nemovitostí. Zapsání proběhne do konce roku. Ministerstvo vnitra (dále jen "MV") poskytlo informaci, že zavedením názvů ulic dochází k "upřesnění údaje"
v občanském průkazu (dále jen "OP"). Pojmenování ulic v obci nezpůsobuje automaticky
skončení platnosti OP, nicméně MV doporučuje občanům provést jejich výměnu. Výměnu
OP lze připustit postupně (tj. doplnění ulice při vydání nového OP z důvodu uplynutí doby
platnosti, změny příjmení, rodinného stavu, zápisu nepovinných údajů, po ohlášení ztráty nebo
odcizení atd). Ovšem s ohledem na skutečnost, že odlišný údaj v občanském průkazu oproti
údaji v informačních systémech (státu) mohou jiné subjekty (např. pojišťovny, stavební spořitelny, finanční úřady) chápat nikoli jako "doplněný údaj", ale jako "údaj nesprávný", mohou
občanům vzniknout při vyřizování jejich záležitostí problémy.
Výměna OP z důvodu pojmenování původně bezejmenných ulic se provádí bez správního
poplatku.
Dále upozorňujeme, že na živnostníky a právnické osoby se vztahují další povinnosti související se změnou adresy. Úřady vydají na jejich žádost listinu o změně adresy.
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HOSTINEC U SOKOLA
8. 12. 2018 zavítá Mikuláš do hospůdky za dospěláky (připravte si básničku
nebo písničku).:-) Posezení s hudbou, občerstvení samozřejmostí.
15. 12. 2018 Vánoční besídka - Posedíme, zazpíváme - něco dobrého si
dáme :-) Vánoční punč chybět nebude. Ježíšek přiletí po 19.00 hod.
31. 12. 2018 Oslavte Silvestr a příchod Nového roku 2019 v hospůdce U Sokola.
Rezervace prosím do 15. 12. 2018 v hospůdce nebo na tel. čísle 603 877 380

