• Mikuláš v Sokolovně
Mikulášská nadílka proběhne v sokolovně 3. 12. od 16 hodin.
Pokud máte zájem o návštěvu Mikuláše s čertem u vás doma v pondělí 5.12., je
potřeba se předem objednat u pí Rumanové
• NADÍLKA PRO ZVÍŘÁTKA V LESE
Před Vánocemi myslíme nejen na sebe a své blízké, ale také na zvířátka v lese.
Pojďte se s námi vyvětrat na tematickou vycházku, letos opět na Klepec v sobotu
17.12., sraz ve 14,30 ve Skřivanech u křížku. S sebou něco pro zajíce a srnky a také
něco pro zahřátí. Vloni jsme se brodili sněhovými závějemi, necháme se překvapit,
jak to bude letos.
J. Franková OS Klub žen Přišimasy
• KULTURA V LEDNU
Společenský ples pořádaný fotbalisty je plánován na sobotu 14. 1. 2012 v místní
sokolovně. Jste srdečně zváni!
• Akce v okolí:
VÁNOČNÍ KONCERT DOLCE VITA
KDY: v sobotu 10. prosince 2011 od 16 hodin
KDE: v Domě s pečovatelskou službou v Úvalech
JUBILEA V PROSINCI:
Melichová Jana
22.12.
Blahopřejeme!
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Konec roku 2011
se nezadržitelně blíží
a rád bych vám,
jménem celého zastupitelstva,
popřál příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku
mnoho osobních i pracovních úspěchů
a hlavně hodně zdraví.
Přeji nám všem,
abychom i přes veškeré těžkosti,
které nás v novém roce
pravděpodobně čekají,
neztráceli naději a dobrou náladu.

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

Pavel Frank
starosta

ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ
• Výzva pro občany:
Žádáme všechny občany, kteří mají svody z okapů svedené na obecní komunikaci,
pochozí místa nebo veřejná prostranství, aby zajistili likvidaci dešťových vod na
vlastním pozemku. Na řadě míst v zimním období voda způsobuje tvorbu náledí
a tím může dojít k úrazům chodců a dopravním nehodám.
• 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.
• Veřejná schůze:
proběhne 7. 12. 2011 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ
• Vodovod:
8. 12. 2011 budou zahájeny práce na dodávce a montáži filtrů ve vodojemu
Hradešín. Filtry budou instalovány za účelem odstranění uranu v pitné vodě, který
po zpřísnění limitů obsahu uranu KHS (Krajskou hygienickou stanicí) v pitné vodě
překračoval povolené limity (nově stanovený limit je 15mg/l). Montáže budou
ukončeny do konce prosince, včetně uvedení filtrů do provozu. V tomto období
žádáme občany, aby neplýtvali vodou, protože v průběhu montáže budou po
nezbytnou dobu vypínány čerpadla na prameništi.
• Anketa:
V listopadovém Zpravodaji jsme Vás požádali o názor na provoz slepičí farmy
v naší obci. V anketě odpovědělo čtyřicet osm respondentů. Dvacet čtyři se vyjádřilo kladně, ostatních dvacet čtyři proti. To už je vcelku reprezentativní vzorek
vyjádřených názorů i podnětů a svědčí také o tom, že Vám není lhostejné, co se v naší
í obci děje a přikládáte tomu velkou důležitost. Děkujeme všem, kdo jste se tímto
způsobem vyjádřili. Konečné rozhodnutí bude zveřejněno v příštím zpravodaji.

Z MŠ
Děti i personál MŠ všem přejí krásné prožití vánočních svátků
V. Prejzová

Z NAŠICH SPOLKŮ
• mužstvo SK Podlipan Přišimasy po podzimní části skončilo na 9. místě se ziskem
14 bodů. Skore 28:28. S výkony v podzimní části nemůžeme být spokojeni. Pravda
je, že přišlo několik nových hráčů, kteří se musí spolu sehrát, také nás provázelo
několik nepříjemných zranění. Na druhou stranu jsme měli tolik neproměněných
gólových šancí, že by to některým týmům stačilo na dvě sezony. Prostě na jaře to
bude lepší a všem to ukážeme! Dětičky hrající starší přípravku skončili na 13.
místě, bohužel bez bodu, i když bylo několik málo výsledků, kdy jsme po bodu

sahali. Skore 7:116, hovoří o tom, že jsme se oproti předešlé sezoně opět nepatrně
zlepšili. Pozitivní je, že k našim střelcům Ráďovi a Kájovi se přidali další, a to Jirka
Jelínek a Honzík Vašína. Taky věříme, že na jaře budeme mít víc štěstíčka a snad
přijdou i nějaké body. Naši úplně nejmladší mají za sebou první zimní turnaj,
skončili na osmém místě a slečna Lada byla vyhlášená bojovnicí turnaje. Další
zimní turnaje nás čekají, máme v plánu i nějaké přípravné zápasy.
M. Teichner
• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
28. listopadu naší obcí prošel již po šesté průvod světlušek, aby za hojné účasti dětí
i dospělých rozsvítil strom před mateřskou školou. Z cesty u hřiště vypouštěly děti
svoje lampiony splněných
přání. Tentokrát nepadaly
žádné sněhové vločky, tak
pohled na vznášející se
lampióny
byl
úžasný.
U školky, jako už tradičně,
všechny přivítala místostarostka obce. Program
letos obohatila Vendulka
Pechová ze Skřivan, která se
svojí kamarádkou Kačkou
zazpívala několik písní.
Zatančily děti z MŠ, Šikulky
zahrály scénku se zvířátky
a ty nejstarší zahrály
vánoční scénku "Hvězdičky". Během vystoupení měli diváci možnost ochutnat
voňavý svařáček a pro děti byl připravený čaj. Po programu jedna ze světlušek přenesla světlo ke stromku, který se pak krásně rozzářil. Děti z MŠ nabízely své
výrobky k prodeji, z jejichž výtěžku bude
zakoupeno vybavení pro děti. Taktéž
i Klub žen měl napečené perníčky.
Výtěžek z prodeje putuje jako každoročně
na konto Adventních koncertů ČT. Jako
každý rok nás toto milé setkání nabilo
energií, kterou budeme v příštích týdnech
hodně potřebovat.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě, ale i těm co se přišli podívat
a pobavit.
Š. Rumanová

