Akce v okolí:
Kulturní komise Rady města Úvaly zve dne 14. 10. od 18 hodin na besedu s pány
Zdeňkem Troškou a Olegem Reifem od 18. hodin v sále DPS. V rámci besedy
bude promítán krátký dokument. Vstupné dobrovolné.

Výročí v říjnu:
Borovský Josef
Radešínská Drahoslava
Ptáčková Růžena
Urdová Miloslava
Chomátová Věra

06.10. 86 let
06.10. 85 let
10.10. 88 let
14.10. 90 let
23.10. 86 let

Všem jubilantům blahopřejeme!
Dne 1. listopadu se dožívá 85 let nejstarší členka Klubu žen
paní Milada Uhlířová, přejeme z celého srdce hlavně hodně zdraví,
které je v tomto věku to nejdůležitější!

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

ŘÍJEN 2011
DOPORUČUJÍCÍ RADY PRO SENIORY (Pokračování)
JAK PŘEDCHÁZET RIZIKU PŘEPADENÍ
• Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.
• Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, aby vám ji z vozovky
nemohl někdo vytrhnout a ukrást.
• Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce
život jsou cennější než peníze!
• Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl číhat případný pachatel
a mohl by vás vtáhnout dovnitř.
• Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým neznámým.
Také ve výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. Radši počkejte na výtah prázdný.
• Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně.
Ochota "pomocníka" může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam
vás okradl třeba i za použití násilí.
• Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde
je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.
• Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás
uslyšet někdo za rohem a přispěchat na pomoc.
• V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo
slzný plyn), který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte
a sami tak získáte čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat a přimět ho k útěku.
• Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časně
ranních nebo pozdně večerních hodinách.
• V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může případného
lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám v případě obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže.

Zastupitelé informují:
• svoz bioodpadu – pokračuje na přání obyvatel obce i během měsíce října dle
současného intervalu.
• Výstavba osvětlení v ulici ke hřišti pokračuje, na Horkách bylo instalováno nové
VO, byly odstraněny staré sloupy, vedení je již v zemi.
• Probíhá instalace nových rozhlasových reproduktorů.
• V areálu nového hřbitova byla zbourána a odstraněna márnice, která byla
v havarijním stavu a nebyla využívána.
• Byly spuštěny nové webové stránky obce.
• Byla podána žádost na dotaci na výstavbu dětského hřiště pro nejmenší.
Dne 16. 10. 2011 bude v obci Přišimasy – před obchodem
provedena vakcinace psů proti vzteklině v době od 13 do 14 hodin.

Z MŠ:
• Díky za pomoc rodičům - panu Petru Kuchtovi za pomoc se zbouráním podezdívky
na školní zahradě, které provedl ve svém volném čase o víkendu a panu Karlu
Raušovi, který se stará o sekání školní zahrady též ve svém volnu o víkendech.
děkuji Prejzová
Z našich spolků:
Fotbal....... A mužstvo má několik nových hráčů, kteří by měli posílit náš tým, ale
přesto nám začátek sezony nevyšel podle našich představ. Snad po sehrání nových
posil s ostatními přinese dobré výsledky v dalších zápasech. Přípravka má také několik nových hráčů, na tréninky nám začalo chodit 14 - 20 dětí. Výsledky jsou zase
o kousíček lepší než loni. Body nám utekly v jednom zápase, kdy jsme prohráli
s Ondřejovem 0:1, a to ještě po smolném vlastním gólu. Děti čeká několik důležitých
zápasů, lepší se čím dál víc a poslední zápas s Mnichovicemi to jen potvrdil. Musím
pochválit komplet celý tým. Všichni, kteří přišli a v té zimě hráli, včetně nových
i těch nejmenších podali výborný výkon a dali do toho všechno. Jen to štěstíčko nám
zatím nepřeje a ačkoliv jsme měli několik gólových šancí - dokonce jednou zívala na
nás prázdná brána, ale balon šel na levou nohu místo pravé a minul o kousek a gól
nepadl. Hrát vyrovnaný zápas bychom měli ještě se Stříbrnou Skalicí, ale nejdůležitější krok nás čeká s týmem Kamenice u nich na hřišti. Tam čekáme první letošní
body, pokud nám konečně bude trochu přát štěstíčko.
16.10. 15:30 Přišimasy - Nehvizdy B
Dospělí:
23.10. 15:30 Škvorec - Přišimasy
30.10. 14:30 Přišimasy- Radošovice B
6.11. 14:00 Řež B - Přišimasy
13.11. 14:00 Přišimasy - Vyžlovka
20.11. 13:30 Záluží B - Přišimasy (M. Teichner)
OS Klub žen Přišimasy – 15. 10. Vyrážíme za kulturou do divadla do Mladé
Boleslavi na představení Zločin v Posázavském pacifiku.

KDO SE NEBOJÍ,
PŘIJDE SE S NÁMI BÁT NA KLEPEC

KDY: 28. 10. 2011 v 18.00 hodin
KDE: KLEPEC U KAMENE
CO: STRAŠIDELNÁ BOJOVKA
S SEBOU: ODVAHU NEBO PLENKOVÉ KALHOTKY
Stejně jako vloni, vyrazí odvážné děti na strašidelnou halloweenskou bojovku.
Takže, třasořitky zůstávají doma a stateční odvážlivci se připraví na nejhorší.
Půjdete tmavým lesem, spoře osvětleným mihotavým světlem svíček. Budete
napnutí jak struna, protože se každým okamžikem a z každičkého zákoutí může
něco nebo někdo vynořit. A rozhodně to nebude hezký pohled. Uvidíte, co jste
ještě neviděli a uslyšíte, co jste nikdy neslyšeli. Ale ať to všechno zní jakkoli
hrůzyplně, pamatujte, že my si na rozdíl od chudáků Keltů budeme jenom hrát.
Takže přijďte všichni. Těm, kteří budou přece jen mít trochu strach, pomůžou
starší kamarádi nebo rodiče. A nakonec se tomu všemu zasmějeme a třeba i něco
dostanete….

