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O prázdninách udeřila doba ledová!

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

Možná si říkáte, že tak strašné počasí o prázdninách nebylo. Máte pravdu, teploty venku sice
dobu ledovou připomínaly jen chvílemi, ale to dětem v Přišimasech vůbec nebránilo, vyzkoušet si jak se v době ledové žilo.
Koncem července proběhl v obci příměstský tábora Šikulík 2010. Účast byla hojná a nálada
výborná. V první etapě táborové hry jsme se ocitli v době ledové. Brr…přežít nevlídné
počasí, útoky divoké zvěře a ještě si ulovit něco k jídlu nebylo snadné. Malí táborníci všechny úkoly a překážky odvážně zvládli a stali se tak právoplatnými lovci mamutů ..
o
Druhou etapu jsme zasvětili rytířům u kulatého stolu. Správný rytíř musí být nejen odvážný,
ale také čestný a kamarádský. Své fyzické i duševní schopnosti si táborníci vyzkoušeli při
rytířských soubojích, při testech zdatnosti i cestě za pokladem. Rytířské zkoušky všichni
obstáli a tak byli slavnostně pasováni na rytíře. Na rozloučenou jsme si na zahradě obecního
úřadu rozložili stany a celý tábor zakončili grilováním, nechyběla ani noční bojovka.
Rodičům i dětem moc
děkujeme. Tábor jsme si
všichni báječně užili.
Tím však naše sportování
a hraní nekončí. Všechny
kamarádské a hravé děti
od 4 do 12 let, zveme na
naše pravidelné schůzky
sportovně turistického
oddílu ŠIKULÍK. Scházíme se pravidelně každý
pátek od 15 do 17:00 v prostorách klubu Šikulka na OÚ. Za pěkného počasí vyrážíme do okolní přírody nebo na hřiště. První schůzka proběhne 10. 9. 2010.
S sebou si vezměte pití a sportovní oblečení. Na všechny táborníky, ale i na ty, kteří si chtějí
hrát a sportovat po celý rok se těší Katka a Simona.

Výlet do Berouna – v sobotu 11. 9. 2010 pořádá Klub žen výlet na tradiční
Hrnčířské trhy do Berouna. Odjezd v 8,30 hod od obchodu. Cena 100,- Kč pro
dospělého, děti cestují zdarma. Odpolední program bude upřesněn dle zájmu
výletníků.
Přihlásit se můžete do 8. 9. na tel. 777 216 607 nebo u p. Rumanové na OÚ.
Zprávy z OÚ:
Veřejná schůze se uskuteční v pátek 1. 10. 2010 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ. Program bude upřesněn v průběhu září.
Nová kontejnerová stání – během prázdnin bylo zprovozněno nové kontejnerové
stání v ulici ke hřišti (pod bývalým obchodem). Bohužel dochází k odkládání
odpadu, který nepatří do tříděného – jsou zde již uloženy zářivky a lina. Žádáme
občany, aby tento odpad zlikvidovali buď ve sběrném dvoře v Českém Brodě nebo
vyčkali na odvoz nebezpečného či velkoobjemového odpadu, který se v naší obci
pravidelně koná.
Nové osvětlení v Limuzské ulici již funguje – v této ulici bylo dokončeno veřejné
osvětlení.
Zprávy ze ŠIKULKY
Kromě tradičních dopoledních
aktivit, zahájíme od října opět
zábavná odpoledne pro děti od 4
do 7 let.
Těšit se můžete na „Hrátky s flétničkou“, pohybové hry s tancováním a výtvarnou dílničku.
Vzhledem k omezené kapacitě dětí,
se prosím přihlaste do konce září
na e-mail: rc.sikulka@seznam.cz nebo na telefonu 724 761 828, kde Vám rovněž
sdělí bližší informace.
Přesný den a čas kroužku bude zájemcům upřesněn.
Jubilea v září
Šulc Pavel
Kučerová Marcela
Stehlík Zdeněk
Vobořilová Svatava

28.09.
29.09.
30.09.
30.09.

55 let
50 let
91 let
65 let

K narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví a osobní pohody.

Dinobojovka ve Skřivanech
Přemýšleli jsme jak pobavit naše ratolesti a samozřejmě potažmo sebe a rozhodli
jsme se pro ně uspořádat bojovku po stopách dinosaurů. Náročnost celé akce podpořilo i počasí, protože v sobotu 28. 8., kdy se akce konala, nás „poctilo“ svou
totální nepřízní. Moc nás proto potěšilo, že ani tak škaredý den, jako byl ten sobotní neodradil úplně všechny zainteresované a našlo se dost odvážlivců natěšených
absolvovat s námi cestu do druhohor.
A tak se děti doprovázené rodiči ocitli v době konce prehistorického období triasu,
kdy dinosauři zaplavili svět. Celý juniorský tým plnil různé úkoly z rozmanitých
oborů archeologie a paleontologie, dokazoval svou odbornost, fyzickou zdatnost
a prováděl průzkum terénu. V průběhu hry její účastníci poznávali jednotlivé druhy
praještěrů, vykonávali náročné tělesné testy. Došlo také k objevu 8 dinosauřích
vajec, jejichž obsah vzbudil u malých výzkumníků velké nadšení – byly plné sladkostí. Na další zjištění nemusel archeologický tým dlouho čekat, narazil totiž na
obří dinosauří hnízdo na Klepci u kamenů. Zdánlivě klidná krajina v okolí Klepce
dále poskytla několik dalších překvapení v podobě mnoha úlomků obřího meteoritu a lávových kamenů. Ani pátrání v půdě na poli nezůstalo bez výsledku, byla
identifikována a následně vykopána obří kost, patrně článek dinosauřího pařátu.
Ke konci zábavy už měli amatérští vědci plno sladkostí, modelů dinosaurů, kousků
asteroidů a úlomků ztuhlé lávy. V cíli výpravy je čekaly diplomy, medaile,
jahodové šampaňské a týmová výhra ve formě dinosauří zástavy. Velké množství
dárkových předmětů od Policie ČR také poskytla paní Eva Kropáčová.
Ještě jednou všem děkujeme za účast, dobrou náladu, nadšení a nasazení. Určitě se
brzy setkáme na nějaké podobné akci a doufáme, že nás bude víc.
Andrea Šimková, Skřivany

