• Udržujte dobré vztahy se sousedy. Napište si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá
jejich pomoc nejrychlejší.
• Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste
mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
• Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož cizích lidí, k podpisu
závažných dokumentů např. k převedení bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních
půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete.
• Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechte si poradit od
dalších věrohodných osob. Většina institucí a nevládních organizací, která poskytuje pomoc
seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu.

TJ Sokol Přišimasy – Podlipan zve všechny děti a jejich doprovod na Mikulášskou
besídku, která se koná v sobotu 3.12. 2011 v 16 hodin v sále místní sokolovny. V případě
vašeho zájmu je nutné předem přihlásit dítě v Mateřské škole Přišimasy (zapsat se zde na
přihlašovací listinu) nebo zatelefonovat na číslo 608 943 318, 608 943 318
denně v době od 16 do 18 hodin. Vaše dítě přihlaste nejpozději do
23.11.2011. Můžete se těšit na setkání s Mikulášem, andělem i čerty,
různé soutěže pro děti, posezení u kávy a čaje pro rodiče. Pokud máte
zájem o návštěvu Mikuláše u vás doma je potřeba se objednat u pí
Rumanové 602 493 477, 602 493 477.
• MOKRÁ PEDIKÚRA - Urbanová Zuzana, Skřivany č.p. 69, cena 250,- důchodci 20%
sleva. Dojedu i k Vám domů, GSM: 777 260 368, 777 260 368.
• NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ, ve věku od 3 měsíců do 11 let. V denních i večerních
hodinách. Pro bližší informace volejte na číslo 721306400.
• PEOPLE CONSULTING s.r.o. HLEDÁ pro svého klienta, mezinárodní výrobně obchodní
společnost kandidáty/kandidátky na pozici ELEKTROTECHNIK s AJ (Praha – východ)
Popis pozice / Náplň práce:
• instalace strojů, uvádění strojů do provozu, provádění oprav a údržby strojů, zavážení
surovin do výroby, spolupráce s techniky v zahraničí, zavádění nové technologie do výroby.
Náš klient požaduje:
• SŠ/SOU elektrotechnické, znalost komunikativní AJ, znalost PLC strojů výhodou, PC –
běžný uživatel Word, Excel, samostatnost, zodpovědnost, flexibilitu, pracovní nasazení
• řidičský průkaz sk. B
Náš klient nabízí:
• motivační finanční ohodnocení, možnost využívání firemních benefitů, zázemí stabilní
a prosperující mezinárodní společnosti, pracoviště Praha – východ (oblast Přišimasy)
Máte-li zájem o tuto pozici, prosíme Vás o zaslání Vašeho aktuálního životopisu společně
s Vaší přibližnou platovou představou na ivana.slabochova@peopleconsulting.cz.
Pro případné otázky nás prosím kontaktujte na tel. +420 725 808 370, +420 725 808 370.
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

LISTOPAD 2011
Měsíc říjen byl bohatý na společné akce, přinášíme malé ohlédnutí:

• Cyklistický memoriál Jana Mourka
V sobotu 15.10. 2011 proběhl již druhý ročník "Cyklistického memoriálu Jana Mourka"kamaráda, cyklisty a mladého člověka, který 15.10. 2009 prohrál těžký boj se svou nemocí.
Cyklisté se vydali směrem pod Ondřejovskou hvězdárnu a zpět na fotbalové hřiště, kde
bylo připraveno pohoštění. Proběhla zde i nadační sbírka. Všichni, kteří přispěli na dobrou
věc, obdrželi upomínkový předmět. Po skončení akce byla kasička umístěna na OÚ, kde
také přispělo mnoho lidí, díky kterým se podařilo vybrat částku ve výši 7.010,-Kč. Tato
suma byla předána nadaci dětské onkologie Krtek. Všem patří srdečné poděkování, zvláště
panu Petrovi Chroustovi, který tuto akci zorganizoval. Pro velký zájem rodičů s dětmi,
bude příští ročník připravena i méně náročnější trasa.
Šárka Rumanová

• Zájezd do divadla v Mladé Boleslavi
15. 10. Uspořádal Klub žen zájezd na představení „Zločin v Posázavském Pacifiku“, v hlavních
rolích s Otou Jirákem a Martinem Zbrožkem. Děj nás vrátil do 30. let minulého století, „zločin“
se žádný nekonal, jen velký útok na naše bránice, divadlo se otřásalo a i naše výprava přispěla
k neopakovatelné atmosféře v sále…
Drakiáda
Představení se hraje i v Praze, určitě si ho
nenechte ujít!

• Drakiáda
V sobotu 22. 10. se sešli příznivci
vypouštění draků a dlabání dýní na fotbalovém hřišti. Pro děti připravila soutěže
Katka Kebrtová z Šikulíku, každý registrovaný drak dostal odměnu, celkem na
hřišti létalo 29 draků, což je sice méně než

loni, ale i tak bylo veselo. Tvořivci měli také své vyžití – každý si mohl vyrobit i okrasnou
dlabanou dýni nebo vybarvit sádrové odlitky s podzimními motivy. Členky Klubu žen
napekly koláče a nasmažily bramboráky, teplé občerstvení zajistili v buňce fotbalisté.
Jitka Franková

• Se strašidly na Klepec Vyrazit hledat strašidla na Klepec není nic neobvyklého.
Klepec je tajemné místo a mnozí z nás by mohli vyprávět, kolik strašidel na Klepci i v okolí
už potkali. Vyrazit ale na Klepec za tmy a ještě při oslavě Halloweena, to už chce kus
odvahy. Poslední pátek v říjnu jsme s kamarády z oddílu Šikulík uspořádaly strašidelný
průvod. Připomněly jsme si tak prastarý keltský zvyk a strašidelným průvodem jsme
zaháněly okolní strašidla co nejdál od naší obce. Posledním místem našeho průvodu byl
Klepec. Tam už na nás čekali maminky a tatínkové, aby se s námi přišli bát… Po světýlkách
a bludičkách jsme se vydaly do černočerné tmy…Huííí ozývalo se ze všech koutů: duchové
a strašidláci, čerti, pavouci i netopýři ti všichni se nás snažili vyděsit a vyhnat z lesa pryč…,
ale my jsme se nedaly! Statečně plnily úkoly a téměř bez dechu se doškobrtaly k cíli, kde
nás čekala zasloužená odměna! Překonaly jsme vlastní strach a máme zase na rok od všech
strašidel a důchů pokoj! Té noci jsme na Klepci nebyly sami! Svůj strach přišly překonat
i děti z okolí, a že jich bylo! A tak se i na strašidla musela stát fronta. Děkujeme všem,
kteří bojovku pomohli připravit a těšíme se zase za rok!
Děti a vedoucí z oddílu Šikulík
O tom, že strašení na Klepci má velký ohlas, svědčí i rekordní účast 120 dětí z Přišimas
a okolí!

Zastupitelé informují:
• Výzva pro občany:
Žádáme všechny občany, kteří mají okapy, výpustě svedené na obecní komunikaci, pochozí
pás nebo veřejné prostranství, aby zajistili likvidaci dešťových vod na vlastním pozemku.

• Parkování aut:
Žádáme občany, aby v zimním období neparkovali na veřejných prostranstvích. Znemožňují úklid sněhu a průjezd popelářů a dalších obslužných vozidel. Děkujeme za pochopení.

• Oprava komunikace
Ve dnech 31.10. - 11.11. 2011 proběhne výluka na lince 435 z důvodu opravy komunikace
III/1135 mezi obcemi Přišimasy a Tismice. Výluka je rozdělena do dvou etap (první od
31.10. do 5.11. a druhá od 6.11.do 11.11.). Sled zastávek zůstane v obou etapách zachován.
V první etapě bude linka vedena objížďkou mezi zastávkami "Tismice" a Tismice, Limuzy".
V druhé etapě bude linka vedena objížďkou mezi zastávkami "Tismice, Limuzy" a "Přišimasy".

• Veřejné osvětlení:
Momentálně je dokončena realizace VO v lokalitě od prodejny směrem k MŠ. Dále proběhla rekonstrukce VO od prodejny směrem ke kostelu a poslední úsek, který zbývá dokončit
je ve Skřivanech nad rybníčkem.

• Dotace:
Žádost o dotaci na dětské hřiště jako součást víceúčelového sportovního areálu, která byla
podaná 21.9. 2011, nebyla podpořena.

Z MŠ:
• Žádáme rodiče, kteří se chtějí podílet na vedení webových stránek MŠ, nechť se přihlásí
u pí Rumanové na OÚ Přišimasy.

Z NAŠICH SPOLKŮ:
• 19. 11. 2011 od 14 hodin proběhne v prostorách OÚ Přišimasy kurz adventního tvoření.
Aranžérský materiál bude možno zakoupit. Všichni jste srdečně zváni!

• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Obecní úřad a Občanské sdružení Klub žen Přišimasy, zve 28. 11. 2011 od 18 hodin na
rozsvícení vánočního stromečku u MŠ Přišimasy. Sraz je u kostela sv. Petra a Pavla. Průvod
světlušek bude směřovat na hřiště, kde budou hromadně vypuštěny lampiony s přáním
a poté se přinese světlo ke stromku u školky. Světlušky, které chtějí nést světélko v čele
průvodu, ať si připraví nejen lucerničky, ale také bílé oblečení nebo kostýmek. Při této
příležitosti bude mít Vaše rodina možnost vypustit lampion s přáním, které si na něj
napíšete. Pokud máte o lampiony zájem můžete si je od 7.11. za symbolických 30,-Kč
vyzvednout na OÚ Přišimasy v dopoledních hodinách nebo PO a ST odpoledne mezi
17:00 -19:00 hod. Množství je omezené, proto neváhejte! Létající LAMPIONY jsou
vyrobené z rýžového papíru a bambusu. Létající lampióny jsou vlastně malé horkovzdušné
balony. Po zapálení hořáku se naplní horkým vzduchem a vznesou se k nebi. Lidé si při
vypouštění LAMPIONU přejí, aby se jejich přání vyplnily a sny a touhy proměnily ve
skutečnost . Říká se, že tyto lampiony splní přání, které na ně napíšete, a odnesou s sebou
zlé duchy a neštěstí. Všechny LAMPIONY jsou vyrobeny z materiálů, které jsou naprosto šetrné k životnímu prostředí. Po vyhasnutí hořáku se vzduch v lampionu ochladí a ten
klesne zpět na zem. Papír z lampionu se během několika dnů sám rozloží a na místě dopadu
zůstane jen bambusový rám. Létající lampion je 100 cm vysoký a jeho průměr je 58 cm.
Každé balení obsahuje příslušný počet palivových článků a návod s bezpečnostními
pokyny jak s lampionem zacházet Lucerna má bezpečnostní certifikát pro vypouštění v ČR.

Jubilea v listopadu:
Uhlířová Milada
01.11.
Jordán František
29.11.
Všem jubilantům blahopřejeme!

oslaví 85 let
oslaví 70 let

DOPORUČUJÍCÍ RADY nejen PRO SENIORY (pokračování 3. část)
JAK SE VYHNOUT PODVODU
• Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout
do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást.
• Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.
• Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
• Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte si předložit
jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník
odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.
• Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo
výhodných koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod.

