Hradešínské struny 2010
Hradešínské Struny 2010 odstartují tentokrát už v pátek 16.7. v 19.00. Po oba dny
vás festivalem bude provázet moderátor, kytarista, zpěvák, frontman skupiny
Reliéf a člen legendární skupiny Spirituál kvintet - Jiří Holoubek.
Hradešínské struny 2010 zahájí vynikající skupina Monogram hrající současný
bluegrass. Na festivalu bude prezentovat své nové CD. Monogram na podiu
vystřídá stálice české bluegrassové scény, kapela Modrotisk. Po ní přijde na řadu
skupina Reliéf, která patří už řadu let k evropské bluegrassové špičce. Jako host
Reliéfu vystoupí vynikající zpěvák, kytarista, skladatel a textař Jan Kalousek.
Můžete se tak těšit i na jeho největší hit Čas sluhů, ovšem tentokrát v podání,
v jakém jste ho určitě ještě neslyšeli. Tu největší country klasiku Vám na závěr
pátečního večera zahraje znovuzrozená kapela Metropolitan Country.
Sobotní program zahájí v 10.00 hod multižánrová skupina Portrait, po ní přijde
písničkář Jirka Hurych, jenž se asi nejvíc proslavil písní o ČEZu. Kolem poledne
vystoupí kapela, o které musím říci, že bez její pomoci by se festival jen těžko
obešel, Monogram CW Neratovice. I tímto děkujeme. Dále uslyšíte tradiční bluegrass v podání sestavy Peter O. Ruby with All Bells & Whistles. Následovat bude
kapela Riding Hoppers, kterou tvoří nestoři české country pod vedením
„bývalého“ Fešáka Karla Poláčka. Poté bude nejen příznivcům folku hrát první
dáma tohoto žánru u nás, Pavlína Jíšová a Přátelé. Na podiu se také představí dnes
už více jak 30-ti letá legenda z Plzně, skupina Cop. Neuvěřitelné čtyřicáté
narozeniny oslaví na Hradešínských strunách Poutníci. Moderní energický bluegrass přijede zahrát čím dál tím lepší kapela Křeni. Sobotním večerem zazní také
známé písně zpěváka a kytaristy Radka Tomáška který vystoupí se skupinou
Simply The Four. Na závěr večera zahraje jedna z nejlepších country kapel v ČR,
skupina BlueGround.
Na místě je možnost stanování, občerstvení jak ve stáncích, tak i v přilehlých
restauracích kde budou už od pátečního večera probíhat jamsessiony. I děti si
přijdou na své. Mohou se mimo jiné projet na koních pod dohledem zaručeně
opravdových kovbojů.
Více na: http://www.facebook.com/HradesinskeStruny
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

ČERVENEC - SRPEN 2010

Čas dovolených a prázdniny jsou tady, užívejte si léto, pohodu…

Šikulka

Změna v MŠ:
Mateřská školka je otevřena do 9. 7. 2010, a to bez poplatku 350,- Kč (školné)V případě,
že máte zájem využít provozu MŠ musíte to předem nahlásit. Prázdninového provozu
mohou využít nejen rodiče, které jsou pracující, ale i na MD.

12. června uspořádal Klub žen výlet do Jílového u Prahy a okolí. Toto městečko,
které je od nás relativně blízko, má podmanivou atmosféru. Historie na
návštěvníky dýchá z každého domu. V muzeu se nám věnovaly 2 průvodkyně
a seznámily nás s vývojem městečka, které je úzce spjato s těžbou zlata a s historií
skautingu. Velký ohlas měla i expozice železniční zastávky, kdy jsme se vrátili
v čase. Kluci si na zahradě muzea mohli vyzkoušet, jak se rýžuje zlato. Odměnou
jim byly zlaté třpytky. Cesta ke štole sv. Josefa byla dobrodružná, proto bude na co
vzpomínat. Při cestě zpátky jsme navštívili i Den kozla ve Velkých Popovicích.
Výlet se vydařil ke všeobecné spokojenosti a už plánujeme na podzim výlet do
Berouna na Hrnčířské trhy. Neseďte doma a pojeďte s námi!
Zprávy z OÚ:
- kontejnery na tříděný odpad budou umístěny na 2 nových místech. Směrem
k Hradešínu v nové zastavbě po pravé straně a v ulici pod bývalou prodejnou, kam
budou přemístěny kontejnery od prodejny a budou rozšířeny jejich počty.
- byla vybudována nová vodovodní přípojka pro hřiště z důvodu poruchy stávajícího přívodu ze studny.
- krajský úřad zamítl žádost o příspěvek na rekonstrukci fotbalového hřiště,
připravované práce budou proto posunuty.
- v souběhu s rekonstrukcí stávajících elektrických rozvodů v ulici Limuzská a ke
hřišti proběhne v dohledné době výstavba nového veřejného osvětlení.
Dne 7. 7. 2010 bude z důvodu dovolené zavřena kancelář OÚ.
Zastupitelstvo připravuje:
- podklady pro výběr zpracovatele PD nových chodníků v obci.
- podklady pro výběr zhotovitele zvýšených zpomalovacích prahů na vytipovaných
místech (zastávka na Horkách a zastávka Přišimasy).
- podklady pro výběr firmy, která provede úpravy prostor v 1. patře a zasedací
místnosti OÚ. Důvodem je rozšíření aktivit občanů ve stávající budově.
Fotbalisté ukončili sezonu 4. místem ve skupině, posledním zápasem bylo utkání
s Doubkem, kdy Přišimasy vyhrály 4:2.
Rybáři uspořádali 5. června dětský den na hřišti, připravili soutěže a opékání
buřtíků. Podařilo se počasí a děti i rodiče si užili sobotní den.
Při procházkách po naší obci se nesetkáváme jen s hezkým prostředím
opečovávaných zahrádek, ale i s místy, kde psí miláčkové zanechávají své
hromádky bez povšimnutí páníčků. Další nechutností je zápach linoucí se ze
struh, které mnohdy občané využívají pro vypouštění svých splašků. Bohužel,
jedno takové místo je u fotbalového hřiště, kam si chodí hrát malé děti.
Žádáme majitele nemovitostí, ať likvidují své splašky v souladu se zákonem.

O medu
Další včelí produkty
Propolis
včelí tmel je směsí pryskyřic z pupenů jehličnatých a listnatých stromů, sekretu včelích žláz a vosku. Je to lepkavá
látka příjemné aromatické vůmě a hořké chuti. Propolis má
antivirové, antimykotické, baktericidní a konzervační účinky. Nejčastěji se aplikuje rozpuštěný v alkoholu k vnitřnímu i zevnímu použití nebo jako součást mastí,
které se používají na léčení ekzémů. Mateří kašička Gelée royale - včely jí krmí
mateří larvy. Má positivní účinky na lidský organismus, aktivuje enzymatické
reakce, snižuje hladinu cholesterolu, zlepšuje využití vápníku a výživu kloubů,
regeneruje pokožku. Je součástí kosmetických prostředků.
Pyl
Včely jej přinášejí do úlu na zadních nožičkách v tzv. rouskách jako svou základní potravu. Včely přidají své žlázové výměšky a pyl ukládají do buněk a zalévají
medem. Bylo zjištěno, že rouskovaný pyl přispívá ke zlepšení zraku, zpevnění
vlasů, zvyšuje chuť k jídlu a potlačuje žaludeční potíže.
Včelí vosk
je metabolický produkt včel vznikající přestavbou jednoduchých cukrů a pylu
v trávicím a voskovém ústrojí včel - dělnic. Používá se v léčebné kosmetice,
k výrobě svíček, k impregnaci dřeva, papíru, kožené obuvi, jako složka barev
a ochranných prostředků proti korozi.
Všechny včelí produkty mají řadu další pozitivních účinků a mnohem širší
možnosti použití.
Zajímavosti o včelách připravila Ivana Švadlenková, uvítáme i Vaše zajímavé
náměty do Zpravodaje, které rádi zveřejníme!
JUBILEA V ČERVENCI A SRPNU
Černá Ludmila
01.07. 70
Hladíková Božena
18.07. 75
Urdová Irena
20.07. 55
Kučera Miroslav
22.07. 83
Nováková Věra
01.08. 75
Jelenová Drahoslava
04.08. 60
Šindelářová Věra
07.08. 87
Šedivá Jaroslava
15.08. 65
Sládeček Miroslav
17.08. 60
Šmejkal Václav
17.08. 65
K narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví a osobní pohody.

