Přednáška Městské policie o poskytování první pomoci a zásady požární ochrany
V průběhu měsíce června nás navštívili strážníci z Městské policie hl. m. Prahy z Útvaru sociální prevence. Ti nás obeznámili s problematikou v oblastech první pomoci týkající se především
bezvědomí s následnou resuscitací. Všichni zúčastnění si po teoretické části mohli vyzkoušet na
počítačové figuríně AMBU tuto záchranářskou techniku v praxi. Součástí přednášky bylo také
vysvětlení první pomoci při stavech infarktu a mrtvice. V následném bloku jsme byli seznámeni
se zásadami požární prevence, tzn. problematikou čištění komínů, vhodném použití hasicích
přístrojů a bezpečném chování při vzniku požáru. Tyto získané informace nám zcela jistě pomohou při nenadálých mimořádných situacích v našem životě. Rádi je opět přivítáme s dalšími
zajímavými tématy.
Petr Řádek
POZVÁNKA na výlet – nutno objednat do středy 7.9.!!
Občanské sdružení Klub pro rozvoj Škvorce a Třebohostic pořádá v sobotu 17. září 2011 zájezd
do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech. Při této příležitosti mohou zájemci navštívit Terezín.
V odpoledních hodinách je zajištěna prohlídka zámku Libochovice. Cena zájezdu pro dospělou
osobu je 220,-Kč. V případě, že se na zájezd přihlásí 38 a více dospělých osob, pak dítě do 15
let platí 120,-Kč. Cena zahrnuje pouze dopravu autobusem. Vstupné na uvedenou výstavu je pro
dospělého 80,-Kč, důchodci a studenti platí 50,-Kč. Vstupné pro děti je 30,-Kč. Na výstavišti jsou
připraveny doprovodné zábavné programy, je zde možnost individuelního občerstvení. Z tohoto
důvodu není rezervován společný oběd.
Vstupné na zámek je pro pracujícího 80,-Kč, důchodce od 65 let a dítě 60,-Kč. Vstupné do
Pevnosti Terezín nebylo zjišťováno. S přihláškou vybírám zároveň i stanovenou finanční částku.
V případě neúčasti si každá přihlášená osoba zajistí za sebe náhradu, záloha je nevratná.
Další dotazy zodpoví: Květoslava Bělohubá, vedoucí zájezdu (tel. 224 283 928, 721 878 279)
Odjezd autobusu ze zastávek: 7,15 – Hradešín (před hospodou pana Fintory) 7,20 – Přišimasy
(autobusová zastávka Horka) 7,25 – Přišimasy (autobusová zastávka před křižovatkou u rybníka)
Příjezd do Litoměřic kolem 9,30. Zájemci budou pokračovat do Terezína. Po návštěvě Pevnosti
Terezín je autobus dopraví zpět na výstavu Zahrada Čech. Individuelní program každého účastníka zájezdu do 14,00. Během cesty tam i zpět krátké zastávky. Sraz u autobusu ve 14,10 a odjezd
na zámek v Libochovicích. Hromadná prohlídka je rezervována od 15,00. V areálu zámku je též
možnost občerstvení. Sraz u autobusu v 17,00, potom odjezd do svých domovů.
Poslední výzva pro zájemce o účast v projektu Maminky, nebojte se podnikání!
Rodičům s bydlištěm mimo hl. m. Prahu ZDARMA nabízíme:
• Praktické informace k rozjezdu podnikání • Odpolední kurzy 15 –18 hodin max. 2x týdně
• Hlídání dětí zajištěno • Začátek již nyní v září 2011
Více informací a registrace zde:
www.nebojtesepodnikani.cz, tel. 724 535 898, e-mail: info@nebojtesepodnikani.cz
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ZÁŘÍ 2011
DOPORUČUJÍCÍ RADY nejen PRO SENIORY
– během prázdnin došlo v Přišimasech k několik nepříjemným událostem – byla za
bílého dne okradena starší osamělá paní, dále bylo odcizeno vozidlo. Žádáme občany,
aby byli ostražití a v případě jakéhokoliv problému volali tel. číslo 158!
JAK SE CHRÁNIT PŘED OKRADENÍM
• Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně.
Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
• Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.
• Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na
očích a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše.
• Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.
• Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může
proběhnout bez povšimnutí.
• Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo pořád pod
kontrolou.
• Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez
dozoru.
• Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Na ulici
vybírejte peníze za asistence někoho, koho znáte a důvěřujete mu.
• Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím
lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům.

ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ:
• Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie:
Dne 14. 9. 2011 od 8:00 do 14:00 dojde v lokalitě Skřivany od Limuz směr Přišimasy
k přerušení dodávky elektrické energie.
Od 12. 9. začne realizace osvětlení v ulici od prodejny ke školce.
• Cena vodného:
Na zasedání obecního zastupitelstva byla dne 29. 8. 2011 schválená cena vodného na rok
2011 26,60 Kč/m3.
• Studie vedení chodníků:
Proběhne výběrové řízení na zhotovitele studie vedení chodníků.
• Výběr zhotovitele VO:
Dále byla na zasedání obecního zastupitelstva vybrána z nabídek zhotovitele veřejného
osvětlení od kostela k bývalé poště, elektromonážní firma Pavla Vašinová.
Z MŠ:
• MŠ Hradešín je otevřena od 1. 9. 2011, informace o volných místech budou tedy až
v měsíci září, maminky nevolejte do MŠ, sami Vás budeme kontaktovat dle zápisového
pořadníku a počtu volných míst.
ředitelka mateřské školy Vladimíra Prejzová
Z NAŠICH SPOLKŮ:
Z deníčku malého fotbalisty. Letos jsme přijeli v plném počtu dvanácti hráčů na soustředění ve
Strážném nad Vrchlabím.Toto soustředění bylo již v pořadí druhé.V neděli jsme začali velmi
tvrdou rozcvičkou, která byla zakončena výběhem na naše již dobře známé a "velmi oblíbené"
schody. Po vydatné snídani jsme pokračovali dopoledním tréninkem. Všechny dopolední
tréninky byly ve znamení fyzické přípravy. Pořád jsme běhali různé opičí dráhy. Po obědě byl
polední klid, mohli jsme si hodinku hrát nebo koukat na film, pak následovala taktika. Učili
jsme se nové signály, pilovali přihrávky a hlavně hráli fotbálek. Jeden den v týdnu jsme si
odpoledne zpestřili olympiádou na místním atletickém areálu manželů Zátopkových. Pan
správce byl tak laskavý, že nám půjčil vše potřebné (startovací bloky, pásmo, koule, granáty
atd.) pro konání opravdové olympiády. Své síly jsme změřili v běhu na 50 metrů, vrhu koulí,
hodu granátem, skoku do dálky a štafetou na 4x100 m. Štafetu si s námi zaběhli i trenéři. Večer
jsme dostali diplomy za odvedené výkony. Dostalo se na každého. Legraci jsme si užili i při
hledání pokladu, i když v jednu chvilku jsme na dvou stech metrech museli překonat sto metrů
převýšení. Výhled na město Vrchlabí z té výšky za tu námahu stál. V pokladu jsme nenašli nic
cenného, ale s sebou jsme přivezli
pamětní minci naší obce, která byla
vydaná ku příležitosti oslav 700.
výročí založení Přišimas. Minci
jsme vložili do pokladu se
vzkazem, aby další nálezce minci
přenesl do jiného pokladu a dal
nám vědět nové souřadnice. Vzkaz
byl napsán česky a anglicky. Bude
zajímavé pozorovat, kudy bude
naše mince putovat.Vše, co jsme již
uměli a co jsme se ještě naučili,

jsme chtěli zúročit v přátelském utkání s týmem Admiry Praha, který tu byl také na
soustředění. Byl to pěkný zápas, který si všichni užili, protože padalo mnoho gólů a hlavně
góly dávali i hráči, kteří hrají v obraně a do zakončení se často nedostanou, protože mají jiné
úkoly. Utkání jsme vyhráli v poměru 12:9 !!!! Každý večer byl jiný. Někdy jsme hráli různé
hry na hřišti nebo jsme zpívali písničky v doprovodu kytary, četli si před spaním pohádky
a občas si i stýskali po maminkách. Taky jsme sem tam pozlobili trenéry, aby to s námi neměli
tak jednoduché. Za zlobení, zapomenuté věci různě po chalupě a nesplněné úkoly následoval
trest, a to v podobě dřepů. Někteří dřepovali opravdu hodně. Jiní zase skoro vůbec.
Nespravedlnost. Nejlepší byl asi večer ve středu. Šli jsme na procházku dost pozdě. Na terase
hotelu ve Strážném jsme dostali zmrzlinový pohár, pak začali trenéři vytahovat tyčky, svíčky
a lampiony. Se zapálenými lampiony jsme udělali hada po silnici a pochodovali jeden za
druhým. Poslední večer jsme dostali na památku medaile s emblémem fotbalistů a různé
další pěkné dárky. Doufám, že díky soustředění budeme o trochu lepší než loni. Těším se
na nové spoluhráče, kteří by měli nastoupit do nové sezony. Už abychom začali hrát. Snad
se na nás budou chodit dívat fanoušci jako na velký fotbal. Trenér povídal, že první domácí
mistrovské utkání hrajeme v sobotu 3. 9. od 10:15 hodin.
Tak zatím ahoj Pája
PRÁZDNINOVÁ CESTA KOLEM SVĚTA ZA PĚT DNÍ!
Říkáte si, že to nejde zvládnout. Šikovní cestovatelé, badatelé a výzkumníci zvládnou cokoliv
a to děti z Přišimas a okolí jsou! Koncem července proběhl v obci Přišimasy příměstský tábor
Šikulík 2011, kde jsme se vydali na dobrodružnou cestu po světě. Účast byla hojná a nálada
výborná. Každý den jsme se vypravili na jeden světadíl: V Austrálii jsme si vyzkoušeli, jak žijí
domorodí Aborigincové, v Americe jsme se podívali za Indiány, se starými Číňany vyrobili
papyrus a v Africe jsme stavěli tajemné pyramidy. Pečlivě jsme nastudovali, jaká zvířata nás
mohou na cestách potkat, jak obyvatelé kontinentů žijí a vše si zaznamenávali do cestovní
knížky. V bojovkách jsme si ověřili nasbírané znalosti, při cestě za pokladem Aztéků jsme
vyzkoušeli, jakou máme paměť, a nechyběla
závěrečná dobrodružná výprava do džungle,
kterou překonaly jen nejstatečnější. Ovšem není
pochyb, že stateční jsme všichni a tak jsme se
také všichni šťastně vrátili k rodičům, plní
zážitků a dobrého pocitu z cesty kolem světa!
Prázdniny skončily, ale naše výpravy za dobrodružstvím pokračují.
Všechny kamarádské a hravé děti od 4 do 12
let zveme na naše pravidelné schůzky sportovně turistického oddílu ŠIKULÍK. Scházíme
se každý pátek od 16:00 do 18:00 v prostorách klubu Šikulka na OÚ Přišimasy. Dokud
nám přeje počasí, vyrážíme do okolní přírody.
První schůzka proběhne 16. 9. 2011.
Jste ještě malí a bojíte se, že byste dobrodružné výpravy nezvládli? Nevadí, přijďte mezi nás
každé všední dopoledne. V RC Šikulka je pro vás připravený zábavný program. Malujeme,
cvičíme, tancujeme, hrajeme si pohádky a hlavně si při tom užíváme spousty legrace s novými
kamarády. Bližší informace o aktivitách RC Šikulka a oddílu Šikulík vám sdělíme na tel.:
724 761 828 nebo na e-mailu rc.sikulka@seznam.cz
Těšíme se na vás! Katka, Simona a Lucka

