Inzerce
Darujeme sedačku za odvoz. Katka Kebrtová tel. 724 761 828
NABÍZÍME ČIŠTĚNÍ- vaxování KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
Koberce od 18,-Kč do 23,-Kč /m2 dle druhu vlákna koberce
Sedací soupravy 60,-Kč za sedací místo (+roh )
Židle - pouze sedák 10,-Kč/ks, Židle - celočalouněná, nebo kancelářská 30,-Kč až 50,-Kč
Křesla 60,- až 80,-Kč, Matrace- jedno lůžko 120,-Kč, Autosedačky 100,-Kč/ks
Cleanery na čištění koberců jsou vhodné pro všechny druhy koberců, včetně vlněných.
Doprava v obci Přišimasy zdarma. Telefon 604 916 316 Kollmanová

Práce strojem JCB a LOCUST – tel. 777 120 223, 777 216 092

Nabídka Škodovy bylinkové čaje a sirupy - Bylinky, med, ovoce, oříšky, všechno ručně zpracované, podle starých postupů, bez jakýchkoliv chemických přípravků vyrobené a dárkově zabalené.
ŠKODOVY BYLINKOVÉ SIRUPY 400g. Použití: všude tam, kde se běžně používá cukr, sirup či med.
K slazení nápojů, nejlépe čajů. Jako pomazánka např. na chléb s máslem, do pečiva apod. Je mnohem
šetrnější k trávicímu traktu než cukr. Bylinné výtažky v něm obsažené posilují organizmus.Předávkování
nehrozí a je možné jej užívat dlouhodobě. Je pochutinou i prevencí proti chorobám a to hlavně proti nemocem z nachlazení.
Nejoblíbenější:
Vánoční pohoda - Meduňka, lípa, ibišek, černý bez navozují pohodu a dobrou náladu. Působí příznivě na
dýchací a močové cesty. Bez černý (Sambucus Nigra) -Při chřipce, rýmě, kašli, horečce. Podpůrný
prostředek močopudný, při chorobách ledvin a močového měchýře. Z plodů černého bezu i proti zácpě.
Bylinková pohoda -Směs meduňky, rozmarýnu a anděliky příznivě ovlivňuje plíce, průdušky a trávicí trakt.
Navozuje pohodu a dobrou náladu. Bylinky vhodné při nachlazení - Jitrocel, podběl list, lípa, bez černý
květ, plicník příznivě působí při rýmě, kašli, chřipkách a podporují rychlou regeneraci organizmu.
Rakytník řešetlákový (Hyppopha rhamoides) celkově zlepšuje zdravotní stav. Zabraňuje skleróze cév,
zlepšuje TK, snižuje cholesterol, zlepšuje tvorbu krve. Příznivě působí na játra, trávicí soustavu, vhodný
při kloubních potížích. Má protimikrobiální aktivitu. Směs k posílení organizmu - Mateřídouška, šalvěj,
bedrník, pampeliška kořen, klanopraška čínská, kopřiva posilují odolnost organizmu proti infekčním
chorobám. Celkově harmonizuje. Podzimní bylinková kúra - Dobromysl, třezalka, jitrocel, andělika.
Směs vylaďující organizmus. Působí proti depresivním náladám, podporuje dobré trávení a celkově
posiluje obranyschopnost organizmu. Zimní bylinková kúra -Vřes, šípek, ibišek posilují organizmus
proti vlivům chladu a zvyšují jeho odolnost proti některým infekčním onemocněním, např. chřipce. Též
podpůrný prostředek při zánětech močového měchýře.
Cena sirupů je 92,-Kč, pouze rakytník stojí 97,-Kč.
MEDOVINA 0,5 l – příchutě: Oříšková, bylinná, lipová, karamelová, mandlová, přírodní, višňová –
cena 134,-Kč. Možno objednat na tel. 777 216 607 nebo frankova@horka-stavebni.cz - doprava do
Přišimas zdarma!
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LISTOPAD 2014
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám všem za podporu, nejen za sebe, ale i za ostatní zvolené zastupitele.
V novém zastupitelstvu má naše obec pět nových členů. Podařilo se nám dát
dohromady několik schopných lidí, kteří mají chuť být nápomocní a užiteční.
Složení zastupitelů v současné době pokrývá všechny části naší obce, a proto
věřím, že i to pomůže více řešit potřeby občanů celé obce a přispěje i k větší informovanosti občanů o realizovaných projektech. Nejdůležitější pro nové zastupitele
bude, se co nejrychleji v dané problematice zorientovat. Věřím, že společně to
zvládneme a utvoříme tým, za kterým bude vidět kus práce, tak jako za minulého
zastupitelstva starosty Pavla Franka.
Navazujeme na rozpracované projekty, které je třeba dokončit.
Jeden z těch největších je výstavba splaškové kanalizace. Minulému zastupitelstvu
se podařilo před koncem volebního období předjednat a zpracovat již několikátou
žádost o dotaci a doufáme, že tentokrát dotaci získáme.
Další velkou investicí je dotace ve výši cca 4,5 mil. Kč na Mateřskou školku, kde
by měla proběhnout realizace úspor energie a rekonstrukce zdroje tepla v objektu
budovy. Spočívá to v zateplení obvodových stěn, střešního pláště, výměně otvorových
výplní a instalaci tepelného čerpadla.
Tímto bývalým zastupitelům děkuji za práci, kterou po celé volební období dělali,
a to především Pavlovi Frankovi. Přeji jim mnoho zdaru v práci i osobním životě.
Vám, kteří jste nám vyjádřili podporu, ještě jednou moc děkuji. Bez vědomí toho,
že člověk cítí, že to, co dělá, není zbytečné, je často těžké dál pokračovat.
Mnohdy chybí síla i zdraví. Sílu dokončit některé věci člověk hledá právě u lidí
z vesnice, v jejich podpoře a ve společné radosti.
Šárka Rumanová, starostka

Zastupitelé informují
Ve středu 29. 10. proběhlo ustavující zasedání nového zastupitelstva, kde byla zvolena nová starostka Šárka Rumanová, místostarosta Michal Strnad a Martin Teichner.
Dalšími zastupiteli byli zvoleni: Veronika Kuchařová, Stanislava Řádková, Jiří
Pšenčík, Jiří Procházka, Marcel Pech a Radek Studničný.
Velmi nás zarmoutila nečekaná zpráva, že zemřel pan Vladimír Jelen,
který do poslední chvíle pracoval v obecním zastupitelstvu. Kdo ho
znal, ví, že to byl laskavý a veselý člověk, který velmi ochotně pomohl
s každým problémem. Bude nám všem velmi chybět!

Ze spolků
Klub žen Přišimasy
17. 11. od 13 hodin v klubovně
- výroba adventních dekorací
pod vedením zkušené lektorky.
Možno vyrobit nebo jen zakoupit pěkné vánoční dekorace.
Přijďte si vyzkoušet svoji
zručnost!

24. 11. pokračuje kurz finanční
gramotnosti.
Drakiáda, jako již téměř tradičně, měla počasí bez větru…
O to větší byla radost, že účast
byla tak hojná. Klub žen
připravil drobné, ale dobré
občerstvení pro děti i jejich
rodiče. Výtěžek z akce byl
věnován na podporu nadace
Krtek.

TJ Sokol Přišimasy pořádá v sobotu dne 6. 12. 2014 v místní
sokolovně Mikulášskou besídku pro děti. Začátek je v 16 hodin.
Děti, které se besídky zúčastní, JE NUTNÉ PŘEDEM NAHLÁSIT
(abychom mohli nachystat správný počet balíčků)
- a to na e-mail: hanka.formankova.13@seznam.cz
(nejpozději do pondělí 1.12.!!)
Těšíme se na vás!
Akce v okolí
koncert Českých filharmoniků, který se uskuteční 15. listopadu 2014 od 14 hodin
v kostele sv. Martina v Rostoklatech. Na vůbec prvním koncertu pořádaném
v tomto kostele vystoupí smyčcové duo Jana Kvapila a Vladimíra Manouška. Na
programu bude velmi očekávané odhalení kopií dvou oltářních raně barokních
obrazů z roku 1682, které byly z kostela v roce 1997 ukradeny a teprve letos na
jaře se nám podařilo obrazy objevit a zajistit pořízení velkoformátových kopií.
Nebude chybět historický výklad, příjemná atmosféra a občerstvení. Rád Vás
v Rostoklatech uvidím.
Jan Psota ml., kronikář obce Rostoklaty
Úvaly – 30. 11. – rozsvícení vánočního stromu – odpolední jarmark na náměstí.
V Přišimasech rozsvítíme letos vánoční strom dne 8. 12. – vánoční
atmosféru vytvoří dětská vystoupení, průvod světlušek, vůně
svařeného vína a také živá hudba – pozvání přijali hudebníci
Podřipského žesťového kvintetu.

Drakiáda

Nohejbalisté
Místní nohejbalisté, kteří hrají krajský přebor, ukončili sezonu 6. místem. I po
skončení nohejbalové sezony však nezaháleli a někteří se dále zúčastnili turnajů
2. ročníku memoriálu Jířího Rumana, který se konal 20. 9. a dále turnaje trojek na
Hradešíně, kam byli místními nohejbalisty pozváni. Obě akce byly velice zdařilé,
proto se dalším podobným akcím nebrání a rádi se zúčastní.
Lada Liebeltová

