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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané!
Chci vás tímto způsobem informovat o stavebních úpravách dvou obecních budov, které souvisí s rozšířením
počtu školáků v místní mateřské a následně i základní škole.
Jak jste byli informováni, dojde ke
stavebním úpravám prostor obecního úřadu v budově čp. 10 Kamenný
Přívoz (dále jen obecní úřad), aby zde
mohla být otevřena nová třída mateřské školy o počtu 20 žáků. Vyšší počet
žáků z ohledem na hygienické a požární předpisy není možný.
Obecní úřad bude přestěhován do
objektu čp. 285 Kamenný Přívoz, kde
je též úřad místní pošty
pokračování na str. 2
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ROZVOJ OBCE
Obecní rada zasedala od 18.12.2012 do 28.3.2013
celkem osmkrát, bylo mimo jiné projednáno:

Zastupitelstvo obce zasedalo od 18.12.2012 do
28.3.2013 celkem třikrát, bylo projednáno:

 Zapůjčení místní tělocvičny k cvičení jógy (čt. 18-19 hod.)
	Rámcová Partnerská smlouva s o.p.s. Posázaví
	Zamítnuta žádost o odprodej obecního pozemku pod
hřištěm v Kamenném Přívoze
	Elektrická přípojka na hřbitov v Hostěradicích k elektrickému čerpadlu vody
	Postup přípravných prací pro přestěhování obecního
úřadu do levého křídla budovy čp. 285 (pošta) a přestavba druhého podlaží budovy čp. 10 (nyní OÚ) na MŠ
	Jmenování nových členů povodňové komise
 Informace o proběhlé daňové kontrole Finančním úřadem na čerpání dotace Projektu Czech Point v roce 2009
– bez závad
	Schválena žádost pana Stanislava Kulhavého o souhlas
obce s umístěním fotovoltaických panelů na střeše skladu továrny na Žampachu čp. 4
	Vyhlášen konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní a mateřské školy Kamenný Přívoz
	V rámci Plánu obnovy vesnice projednány opravy památek v obci – kaplička a pomník v Kamenném Újezdci
(oprava kapličky, zídky a oplocení u pomníku), - kaplička
v Hostěradicích (oprava zvonice a oplocení)
	Požadavky občanů na místní značení v obci – odbočky
k částem obce s místními názvy apod.

	Bezúplatný převod státních pozemků (komunikace) do
vlastnictví obce
	Odprodeje části obecních pozemků občanům
	Územní plán obce Kamenný Přívoz (změna termínu vypracování nového ÚP v souvislosti se změnou stavebního
zákona od 1.1.2013)
	Změna Obecně závazné vyhlášky č. 02/2011 o poplatcích za svoz odpadu
	Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2012 – hospodařeno
s úsporou 2.724 tis. Kč
	Přestavba objektů obecního úřadu a mateřské školy, rozšíření kapacity kuchyně
Pavel Pála, místostarosta
Usnesení ze zasedání zastupitelstva bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách obce
www.kamennyprivoz.cz.

Slovo úvodem
pokračování ze str. 1

(objekt čp. 285 dále „Pošta“). Protože
se jedná o objekt občanské vybavenosti, který musí být bezbariérový (tj. bez
schodů, vybaven výtahem či obdobným
zařízením), byla volena varianta, že část
obecního úřadu pro styk s veřejností
bude umístěna v přízemí objektu „Pošty“,
kde byl obchod, původně kolaudován
jako řeznictví. Obecní úřad bude též využívat prostory ve 2. nadzemním podlaží v této části objektu jako sklad, archiv,
místo pro místní rozhlas, apod.
Tyto prostory musí být upraveny v co
možná nejbližším termínu, aby se sem
v průběhu června 2013 mohl přestěhovat obecní úřad a v průběhu prázdnin tj.
července a srpna 2013 byly provedeny
potřebné stavební úpravy prostor stávajícího obecního úřadu na mateřskou
školu.
Na stavební úpravy objektu „Pošty“ má
již obec vystaveno povolení ke stavbě.
Jedná se však o veřejnou zakázku ma-

lého rozsahu a obec musí postupovat
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, což bohužel
v našem případě přináší zpomalení akce.
Byla vypracována „Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku“, která byla
zaslána 6ti možným dodavatelům prací
a vyvěšena na www stránkách obce. Dne
21.3.2013 ve 14:00 hodin se na místě plnění zakázky sešli zástupci 6ti zájemců
o stavbu a byli seznámeni s objektem za
přítomnosti projektanta a dostali zadávací dokumentaci. Do 2.4.2013 odevzdají
své nabídky. Potom do týdne určí komise
pro výběr dodavatele nejvýhodnější nabídku a bude uzavřena smlouva o dílo
s vybraným dodavatelem.
Na stavebním úřadě v Jílovém u Prahy
je již podáno Ohlášení stavby se všemi
potřebnými vyjádřeními a náležitostmi
na „Stavební úpravy objektu čp. 10 spojené se změnou užívání na mateřskou školu“ a je předpoklad, že v době, kdy bu-

dete číst toto číslo čtvrtletníku již bude
vystaveno povolení stavby. Potom musí
opětovně následovat výběrové řízení dle
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jako v případě stavebních úprav
objektu „Pošty“. V průběhu června 2013
budou prostory obecního úřadu připraveny a dle možnosti přestěhovány do
objektu „Pošty“, aby v průběhu letních
prázdnin byly provedeny stavební úpravy pro změnu užívání obecního úřadu na
mateřskou školu.
V této době též musí být navíc odstraněny závady, které byly zjištěny při letošní kontrole Krajské hygienické stanice v objektu mateřské školy, na kterých
bylo závislé stanovisko KHS k projektu
stavebních úprav „obecního úřadu“.
Je reálný předpoklad, že na podzim
2013 bude mít zdejší mateřská škola kapacitu 45 dětí.
Prokop Mašek,
starosta
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Důvody vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelku školy
v Kamenném Přívoze
Jak se již mnozí z vás dozvěděli, rozvlnily
se poklidné vody řeky Sázavy v Kamenném Přívoze nejen jarním táním sněhu,
ale také naprosto legálním krokem rady
obce a to „ Vyhlášením konkurzu na ředitele / ředitelku místní Základní a mateřské
školy “. Mezi několika zastupiteli a také
rodiči některých žáků tento krok vyvolal
až hysterickou reakci, že nebyl předem
s nimi konzultován.
Škola v naší obci se od doby odchodu
paní ředitelky Kačerové do důchodu potýkala s mnoha problémy. Během působení
nové ředitelky paní Peterkové hrozilo, že
bude škola kvůli úbytku žáků uzavřena.
Předchozí rada a zastupitelstvo neustále
řešily problémy v komunikaci mezi rodiči a školou, mezi zaměstnanci a vedením školy. Protože Školský zákon tehdy
neumožňoval v tomto případě radikální
řešení ve formě vypsání konkurzu a výběru nového vedení školy, došlo za účasti
právníků k dohodě mezi obcí jako zřizovatelem a paní Peterkovou, která nakonec
školu se slušným odstupným opustila.
Naději, že se vše uvede do normálních
kolejí, přinesla až nová ředitelka paní Šmídová. Bohužel se brzy ukázalo, že situace
nestability a problémy v komunikaci mezi
rodiči, zaměstnanci a vedením školy se
opakovaly v několika vlnách. Nové zastupitelstvo a rada obce, které vzešly z voleb
v roce 2010 se opakovaně snažily situaci
řešit. Mezi rodiči se vytvořily dva nesmi-

řitelné tábory, jedni hájili paní ředitelku
Šmídovou, druzí oblíbenou paní učitelku Filipovou. Paní ředitelka, kdy se zdálo,
že školu chtějí řídit rodiče žáků, nebyla
v lehké situaci. Opět někteří rodiče hrozili
odchodem svých dětí ze školy a následně
s novým školním rokem přestoupila také
paní učitelka Filipová do Lešan jako ředitelka tamní školy.
Novelou Školského zákona č. 472/2011
Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004
Sb. bylo dle § 166 umožněno zřizovateli vyhlásit konkurz na místo vedoucího
pracovníka školy, který je ve funkci nepřetržitě 3 – 6 let, nejpozději do 30. 4. 2013.
Pokud by nebyl konkurz v tomto termínu

vyhlášen, byla by paní Šmídová i bez konkurzu ředitelkou školy dalších 6 let.
Obecní rada se rozhodla po zvážení
předchozí situace ve škole a s vědomím
toho, že v současné době se situace zklidnila, konkurz vyhlásit. Chtěli jsme předejít
výtkám zastupitelů i rodičů žáků, kteří by
při další vlně problémů vinili radu, že v situaci, kdy jsme mohli, jsme nic neudělali.
Rodiče mají dostatek možností, jak ovlivňovat dění ve škole. Nelze se však plést
paní ředitelce do jejích kompetencí, stejně tak ne radě obce. Mimochodem, pokud se občanům nelíbí zastupitel, příště
jej již nezvolí.
Jako rodák z obce a také absolvent zdejší
základní školy si přeji podobně jako další
členové rady v čele se starostou Prokopem Maškem, aby se naše škola zachovala v obci a vzkvétala pod vedením zkušeného pedagoga. Pokud se do konkurzu
přihlásí (a já si to velice přeji) současná
ředitelka paní Šmídová, třeba bude vybrána nezávislou komisí jako nejvhodnější uchazeč pro tuto funkci. Její pozice pak
bude stabilní více než dosud. Věřím, že
s dalšími školními roky bude žáků ve škole
přibývat, vždyť se teď na Přívoze rodí tolik
dětí.
S přáním krásného (konečně snad už)
jara a štěstí při výběru ředitele či ředitelky
školy.
Pavel Pála, místostarosta

Kamenný Přívoz pohledem Policie ČR
Dovolte mi Vás všechny opožděně přivítat v roce 2013, v roce, který pro naší společnou bezpečnost nezačal příliš šťastně.
Amnestie prezidenta republiky zvýšila
zatíženost jak justice tak policie České republiky. Nehodnotím nijak rozhodnutí p.
Klause, to mi jako policistovi nepřísluší, ale
konstatování, že prvního amnestovaného
pachatele jsme na našem obvodním oddělení realizovali ani ne dva dny po jeho
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody je prosté sdělení faktů. Tento opakovaně trestaný muž byl v rámci zkráceného
přípravného řízení stíhán za vloupání do
rekreační chaty nedaleko železniční zastávky v Lukách pod Medníkem. Řádění
amnestovaných v katasru obce Kamenný
Přívoz zaznamenáno nebylo. Ale zdaleka
ne všichni majitelé rekreačních chat byli

v roce 2013 zkontrolovat svůj mnohdy
ledabyle zajištěný majetek... No uvidíme.
V prvním čtvrtletí roku 2013 byly na
katastru obce Kamenný Přívoz spáchány
3 trestné činy majetkového charakteru,
dále jeden přestupek proti majetku a dále
byly řešeny jedny rozepře v rodině. Rovněž policisté z Jílového nalezli na základě oznámení občanů zemřelého seniora
v rekreační chatě. Jak je vidět podněty od
občanů mají svůj význam, i když v tomto
konkrétním případě se smutným koncem.
Na závěr bych chtěl oslovit zájemce
o práci u Policie České republiky. Nepořádá se žádná hurá akce typu hledám svého parťáka. Na zdejším územním odboru
nám nejde o kvantitu náboru, o kusy, jde
nám o kvalitní lidi s kladným vztahem
k práci a místu služby. Případní zájemci se

na mě mohou obrátit, na našem oddělení
a okolních útvarech je ještě několik málo
volných míst.
Dále Vás chci upozornit že v akutních
případech lze použít nový mobilní telefon přímo na policisty OOP Jílové
tel. 602 306 919.
S přáním všeho dobrého
npor. PhDr. Radek Vokál
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Územní plán obce Kamenný Přívoz
V polovině loňského roku obec oznámila, že ve smyslu § 6 odst. 5 písmena a)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení
nového územního plánu, který měl být
vytvořen nejpozději do konce roku 2015.
Oslovila proto fyzické i právnické osoby,
které mají vlastnická práva k pozemkům
či stavbám na území obce Kamenný Přívoz, že mají možnost podávání návrhů na
pořízení Územního plánu obce Kamenný Přívoz, respektive na provedení změn
oproti platnému územnímu plánu obce.
Koncem roku 2012 došlo novelou
č. 350/2012 Sb. stavebního zákona k posunu termínu vytvoření nového územního plánu obce z roku 2015 na rok 2020.
Vzhledem k tomu, že obec má planý
územní plán a v současné době je schvalována jeho 4. změna, není třeba s tvorbou územního plánu obce spěchat do
roku 2015. Zastupitelstvo obce rozhodlo,
že termín vytvoření nového územního
plánu bude rok 2020. Toto bylo projednáno s pořizovatelem nového ÚP, kterým

je odbor územního plánování Městského
úřadu Černošce.
Po projednání s odborem územního plánování v Černošcích bylo zastupitelstvem
obce rozhodnuto, že předložené návrhy
na pořízení územního plánu budou vyhodnoceny zastupitelstvem obce, zda
budou zařazeny do nového územního
plánu. Návrhy byly zpracovány starostou obce a zastupitelem pro spolupráci
s pořizovatelem ÚP Ing. arch. Bartoňkem
a předloženy k posouzení pořizovateli,
odboru ÚP Černošice. K tomu dojde asi
během dvou měsíců. Potom budou tyto
návrhy projednány zastupitelstvem obce
a předkladatelé těchto návrhů budou
o výsledcích vyrozuměni.
Ne všichni předkladatelé nového územního plánu budou uspokojeni. Většina
žadatelů chce jedno - své zemědělské pozemky dostat do oblastí určených územním plánem k zástavbě. Toto ve velké
míře není v naší obci vhodné ani nutné.
Za prvé dle stávajícího územního plánu je
zde pozemků určených k zástavbě dosti
a nestaví se, za druhé snad chceme zůstat

vesnicí, nikoli satelitní ubytovnou typu Jesenice či Psár.
Prostě doba se mění. Ještě před 100 lety
by si hospodář nedovolil na svém poli či
louce postavit stavení, či pozemek prodat.
Proto též stará zástavba obce je při řece,
při potocích či svažitých pozemcích, těžko
obdělávatelných. V současné době jsou
fenoménem peníze a rozhodujícím se
stává cena pozemku, která zařazením do
pozemků určených k zástavbě stoupne.
To však neznamená, že všechny návrhy by měly být zamítnuty. Ty, jež budou
s ohledem na zachování hodnotného
krajinného rázu, urbanisticko – architektonického rozvoje obce, technická či jiná
územně plánovací kriteria, shledány jako
vhodné projdou, a územní plán spolu
s následujícími územními studiemi zaručí, aby zástavba v obci byla harmonická,
respektovala polohu a charakter obce
a okolí a ne, aby se stala bezduchou „ubytovnou“ Prahy, která se výstavbou dálnice
zase přiblíží.
Prokop Mašek a Ivo Bartoněk

Z činnosti Okrašlovacího spolku
Okrašlovací spolek /OS/ se ozývá po
delší odmlce a zase se pouští do práce
při okrašlování obce. V naší vesnici máme
mnoho míst, koutů a koutečků, které
volají po úklidu a zkrášlení, třeba i za
pomoci několika párů rukou místních
obyvatel, které chtějí pro obec něco udělat
a nemluvit jen o tom, jak je to v současné
společnosti i v naší obci zvykem.
V tomto dubnovém měsíci, s ohlášenou
pomocí Mateřského centra Převozníček,
OS pomůže vyčistit obec od zimního nepořádku u cest a cestiček. V dalším měsíci
se zaměříme na pomoc při úpravě v některých částech obce. Projdeme-li starou

částí Přívoza přes silnici a vejdeme směrem do Důla, nabízí se nám několik míst,
které po úpravě terénu, osázením stromků a keřů, zpestřením terénu přírodninami a lavičkami, mohou sloužit občanům
jako klidová a odpočinková zóna, která
v naší obci tolik chybí, a protože zde nemáme náves, chceme k tomuto využívat
malé i miniaturní obecní plochy. OS již
dříve upravil prostor u parkoviště v Důle,
osázel zeleň/rododendrony, okrasné traviny, skalníky a túje/a na jaře, s pomocí
obce, toto doladí velkými kameny, které
k těmto účelům byly uloženy pod čističkou v Důle. V tomto duchu budou úpravy

pokračovat na spodní části vykáceného
pozemku u cesty za potokem. I zde se OS
zapojí svojí pomocí a prací.
Úpravy proběhnou v jarních měsících,
a jelikož si jaro s námi pohrává a zima se
nechce vzdáti nadvlády, brigády zde OS
neuvádí, ale budou aktuálně vyhlášeny,
jak obecním rozhlasem, tak budou uvedeny na webových stránkách obce.
Práce je při zkrášlení obce dost a dost,
budete-li se chtít zapojit a pomoci, rádi
vás v OS přivítáme.
Za Okrašlovací spolek,
Blanka Mašková
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ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Ze života přívozské školy
Vyjdi, vyjdi sluníčko… To bych asi opět
nejraději zpívala s dětmi, aby už mrazivé
zimní dny ustoupily a se sluníčkem vešla
do našich srdcí pohoda, mírnost a klid.
Bohužel jaro se přiblížilo spíše s mrazy
a nepohodou a s nejistotou z možných
nepříjemných bouří a převratů ve škole.
Místo pěkné chvíle s dětmi přinesl vedení školy nepříjemné překvapení v podobě vyhlášení konkurzu na ředitele školy
a přidaly se i další starosti a nepříjemnosti v podobě kontrol.
Ani zápis do mateřské školy neprobíhá
nijak klidně, protože bude zatím většina
dětí odmítnuta, dokud nebudeme vědět,

kdy bude otevřena další třída mateřské
školy. Naštěstí díky práci vedení obce je
reálné, že když ne hned, tak v létě přece jen bude možné přijmout do dalšího
školního roku ještě více dětí. A to je alespoň malá útěcha pro ty, co mají naději
pro pozdější přijetí. Je to ohraná písnička,
ale přece jen je třeba si připomínat, že
podobnou situaci musí řešit rodiče a mateřské školy ve většině obcí a měst.
Ještěže alespoň děti jsou snad spokojené a těší se z událostí a kouzel, které jarní
příroda připravuje. Všímají si s učitelkami
i samy, jak rozkvétají sněženky a jiné statečné jarní kvítky. Zkoumají, jak pučí stro-

my. Přemýšlejí, kde už se jaro hlásí o svou
vládu.
Ale i tak jsme i některé tradiční akce
museli poněkud posunout, aby byly
zvladatelné v návalu těch méně příjemných událostí. O pohodě se prostě mezi
dospěláky tak úplně mluvit nedá… Tradiční školní topení Mořeny jsme přesunuli na 26. 3. dopoledne. Ustoupili jsme
přesvědčivosti vlády paní Zimy, která ve
dnech okolo prvního jarního dne vyváděla hrozné kousky! Tradiční velikonoční
tvořivé odpoledne jsme také přesunuli
na 26. 3., tady jsme ustoupili nevyhnutelnosti v podobě ohlášené návštěvy školních inspektorů.
Sluníčko, ale dodržuje svůj řád a příroda je spravedlivá a tak věřím, že se přece
jen dočkáme hezkých hřejivých dní, kdy
se lidé budou na sebe usmívat jen tak,
budou se radovat jen tak a snad vymyslí něco pro druhé, co by jim nepřidělalo
starost, ale naopak udělalo velkou radost.
Koneckonců to je věc, kterou dětem neustále zdůrazňuji. – Udělat někomu radost
je radost především pro nás. Kdo nedělá radost, ubližuje především sám sobě,
protože tu opravdovou nezkaženou radost „jen tak“ nemůže vůbec prožít!
	S přáním slunečných jarních dní
a radosti na duši
Hana Šmídová, ředitelka

Den otevřených dveří v přívozské škole
Jako maminky budoucích prvňáčků
jsme stály před rozhodnutím jakou školu pro své děti zvolit. Přivítaly jsme proto
nabídku místní školy podívat se v rámci
Dne otevřených dveří (8. 1. 2013) přímo
do vyučování a prohlédnout si školu zevnitř. Chtěly jsme zažít atmosféru školy,
vidět v akci paní učitelky, děti a hlavně
udělat si vlastní názor. Byly jsme rozhodnuté, že pokud nebude škola splňovat
naše představy a očekávání, poohlédneme se jinde. Krátce po návštěvě školy
jsme byly požádány o stručné zhodnocení našich dojmů. Tady jsou.
Školní den začínal ve společném kruhu,

do něhož jsme byly se svými dětmi hned
po příchodu zapojeny. Děti a paní učitelky z obou tříd se přivítaly písničkou, kruhem pak koloval pozdrav a pohlazení pro
každého člena školního kolektivu. Poté
se děti rozešly do svých tříd a vyučování
začalo. Viděly jsme hodinu matematiky
ve smíšené 1. a 2. třídě. Hodina začínala
hravým počítáním, při kterém žáci zapojovali nejen hlavu, ale i celé tělo. Děti
hra bavila, bylo vidět soustředění. Poté
žáci pracovali na zadaných úkolech u stolečků a paní učitelka střídavě asistovala
jedné či druhé skupince. Zaujala nás míra
samostatnosti a ukázněnosti, s níž děti

pracovaly. Navíc to vypadalo, že pracují
se zájmem bez jakéhokoli donucování.
Úkoly byly přizpůsobovány jejich možnostem, takže uspět mohl každý. Druhá
hodina byla věnována prezentaci domácích úkolů – žáci si během vánočních
svátků vedli vlastní deníky - a dále společnému vyprávění a sdělování zážitků
z vánočních prázdnin. Kruhem koloval
kámen, kdo ho držel, mohl bez přerušování mluvit, ostatní naslouchali. Děti
mluvily beze strachu, nikdo se nikomu
neposmíval, nikdo nikoho neshazoval.
Nahlédly jsme ještě do hodiny angličtiny a poté jsme se rozloučily. Odpoledne
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jsme se ještě s několika dalšími rodiči
zúčastnily informační schůzky, kde jsme
si vyslechly povídání o školní zralosti
a shlédly podrobně připravenou prezentaci o koncepci malotřídní školy - o jejích
pozitivech i možných úskalích, díky níž
jsme si mohly naši celkovou představu
o škole dotvořit.
Ale teď zpět k našim dojmům. Je třeba
říci, že jsme byly obě mile překvapeny
tím, co se skrývá uvnitř přívozské školy.
Netušily jsme, že máme u nás na vesnici školu, která pracuje v souladu s trendy
moderní pedagogiky. Vzhledem k nízkému počtu žáků tam panuje příjemná
rodinná atmosféra, čemuž napomáhá
i věková smíšenost tříd. Paní učitelky si
pochvalovaly, že jsou děti zvyklé vzájemně si pomáhat. Každý se postupně dostane do role staršího a zkušenějšího spolužáka, což má jistě svůj přínos v budování
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zdravého sebevědomí. Nižší počet dětí
ve třídách je navíc v době, kdy školní třídy začínají praskat ve švech, téměř luxusem. Školu zdobí výtvory žáků, ze kterých
je patrné, že děti pouze nesedí v lavicích
a nepřijímají hotové poznatky, ale učí se
aktivní činností, pracují na nejrůznějších
projektech, ve skupinách, učí se od sebe
navzájem, jak nám potvrdily i paní učitelky. Velmi příjemná je také propojenost
s místní mateřskou školou. Děti z MŠ se
při společných akcích setkávají se školáky (ti je dokonce znají jménem, jak jsme
mohly několikrát s překvapením pozorovat), občas mají možnost navštívit budovu školy a strávit krátký čas ve vyučování.
To vše může přirozenou cestou přispívat
k rozptýlení jejich možných obav ze školy
a k lepší adaptaci prvňáčků.
Vzhledem k tomu, že je nám blízké celkové pojetí školy i hodnoty, které se škola

snaží v dětech rozvíjet, můžeme s úlevou
říct, že máme otázku výběru vyřešenou.
Zároveň si ale nechceme školu nijak
idealizovat. Je nám jasné, že běžná každodenní realita přináší i situace, kdy děti
zrovna nesrší nadšením. Umíme si představit, že ne vše, co je proklamováno, se
podaří v praxi zrealizovat. Je možné a přirozené, že by se jiní rodiče po návštěvě
školy rozhodli jinak. Překvapilo nás ale,
že jsme byly jediné dvě, které se přišly do
vyučování podívat.
Chtěly bychom proto doporučit všem,
kteří budou v příštích letech stát před
podobným rozhodnutím, aby nezahodili
tuto jedinečnou možnost udělat si na věc
vlastní názor. Přejeme vám hodně štěstí
ve vašem budoucím výběru a přívozské
škole držíme palce.
Jana Hanušová a Irena Perglová

Týdenní pobyt v Chaloupkách (11. – 15. 3. 2013)
Konečně nastal čas, abychom uskutečnili plánovaný pobyt v ekocentru na Vysočině v Chaloupkách, kde už děti z naší školy
jednou pobývaly. Termín byl stanoven na
březen, od 11. do 15..
Vyrazili jsme hned v pondělí kolem osmé
hodiny. Rodiče pomohli naložit zavazadla,
rozloučili se s dětmi a za mohutného mávání autobus opustil Přívoz. Nechyběly
ani slzičky.
Po troše bloudění jsme dorazili na místo
určení, kde jsme už byli netrpělivě očekáváni. Jakmile jsme se ubytovali a poobědvali jsme, byly děti seznámeny s prostory
ekocentra, kde budou probíhat jednotlivé
programy. Děti si stanovily pravidla chování, kterými se budou řídit celý pobyt. Při
losování se děti rozdělily na dvě skupiny –
modrou a zelenou – a celý týden střídavě
v těchto skupinách pracovaly.

Každý den se nějak jmenoval – např.
Hravé pondělí, kdy děti hrály staročeskou
hru Špaček. Pak v lese poznávaly různé
druhy přírodních materiálů.
Celé úterý bylo zaměřeno na materiály. Děti se seznámily s tkaním, vyrobily si
samostatně svíčku ze včelího vosku, odpoledne si vyzkoušely, jak se pracuje se
sekyrou a pilou při kácení stromu.
Středa byla věnována zvířátkům. Dopoledne děti pozorovaly ptáčky u krmítka
a poznávaly je, v lese pak vyhledávaly pobytová znamení lesní zvěře. Odpoledne
proběhla „bojovka“ zakončená hledáním
pokladu. Tato hra byla hodnocena jako
nejúspěšnější. I když byla zima, děti si to
doopravdy užily.
Čtvrtek byl zaměřen na potraviny. Děti
si upekly vlastní chléb, vyrobily si máslo
a sýr z mléka, ochutnaly různé bylinkové

čaje a snažily se určovat druhy bylinek. Výrobky, které si zhotovily, si také snědly ke
svačině. Náramně si pochutnaly. Po večeři
jsme se sešli v sále. Děti byly seznámeny
s pátečním programem a zahrály si hry
s fazolemi. Večer byl zakončen krátkou
noční procházkou lesem. Děti se bály, ale
nakonec to všichni zvládli. V pátek proběhlo shrnutí celého týdně. Děti se samostatně rozdělily do skupin a každá skupina
si připravila malou výstavku některé z činností, které děti během týdne absolvovaly. Celé akce se děti zhostily velice dobře,
až jsme byli všichni mile překvapeni, jak
jsou naše děti schopné.
Během celého pobytu se všechny děti
vystřídaly při krmení zvířat na místní farmě. Kromě toho na každého padla nějaká
služba jako třeba – úklid jídelny a šatny,
kontrola správného třídění odpadu a dohled nad zhasínáním světel. Jídla bylo dostatečné množství, děti si mohly přidávat
a bylo vidět, že jim chutná.
V pátek po obědě jsme se již všichni těšili na zpáteční cestu. Ale ejhle. Autobus
odmítal nastartovat. Chvilku jsme čekali,
ale pak jsme slyšeli pana řidiče: „Nejede, je
rozbitý! Na cestě je už nový!“ To bylo překvapení. Byli jsme sice trochu rozmrzelí,
ale mohli jsme v klidu čekat v teple a přitom ještě něco pojíst. Tak nám čas pomalu
plynul až do půl čtvrté. Kdy dorazila posila. Páni řidiči rychle naložili naše zavazadla, my jsme nastoupili a úprkem uháněli
k domovu, kde na nás již netrpělivě čekali
rodiče. Trochu opožděně, ale spokojeni
jsme dorazili do Přívozu.
Soňa Růžičková a Zdena Pokorná
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SPORT
FOTBAL
Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra
Přípravu na jarní část sezóny 2012 – 2013
jsme začali prvním tréninkem 12. 1. 2013.
Během této přípravy jsme sehráli i čtyři
přípravná utkání. Mělo jich být vlastně
pět, ale první, které se mělo hrát v neděli
24. 2. od 14, 30 hodin s Krhanicemi se
nehrálo kvůli velkému množství sněhu na
hřišti s umělou plochou v Jílovém. Další
utkání, které jsme hráli v sobotu 2. 3. 2013
od 14,30 hodin také na umělce v Jílovém
s mužstvem z Pecerad, jsme vyhráli 4:2
brankami: Ivan Plop 2x, Adam Kačer
a Milan Grössl 1x. Třetí utkání v řadě se
hrálo v neděli 10. 3. 2013 od 17, 00 hodin

se Sokolem Lešany. Toto jsme prohráli
0:1, když náš Jakub Vojáček ve 20. min.
neproměnil penaltu a soupeř v 80. min.
nařízenou penaltu proměnil. Poslední
z přípravných utkání, které jsme sehráli
v neděli 24. 3. 2013 na hřišti v Bukovanech
s místním Sokolem jsme vyhráli 1:8 (0:2).
O branky se podělili Adam Kačer 4x,
Michal Hošta 2x a Jakub Vojáček 2x.
Do prvního mistrovského utkání nám
zbývá jen 14 dnů, které si necháme na poslední přípravy před soutěží na doladění
nedostatků.
První dvě mistrovská utkání hrajeme na

domácím hřišti. První 7. 4. 2013 od 16,30
hodin s mužstvem SK Libeř „B“ a druhé
14. 4. 2013 také od 16,30 hodin tentokrát
s mužstvem Slovan Hradištko „B“. Všechny
věrné fanoušky tímto zveme na tolik očekávaný začátek fotbalového jara.
Dovolte mi, abych vyřídil vzkaz z kabiny našeho mužstva: vždy chceme podávat ten nejlepší výkon, i když to opravdu
někdy nejde tak, jak bychom chtěli. Ale
všichni jsme rádi, že naše zápasy navštěvujete a moc Vám zato děkujeme.
Václav Charvát, trenér dospělých

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2013
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

07.04.2013
14.04.2013
20.04.2013
28.04.2013
05.05.2013
12.05.2013
19.05.2013
26.05.2013
02.06.2013
09.06.2013
16.06.2013

neděle
16:30 hod	K.Přívoz
neděle
16:30 hod	K.Přívoz
sobota
11:00 hod	Pikovice
neděle
17:00 hod	K.Přívoz
neděle
17:00 hod	Radlík „B“
neděle	VOLNO
neděle
17:00 hod	Vestec „B“
neděle
17:00 hod	K.Přívoz
neděle
17:00 hod	Psáry „B“
neděle
17:00 hod	K.Přívoz
neděle
17:00 hod	Libeň

-	Libeř „B“
-	Hradištko „B“
-	K.Přívoz
-	Okrouhlo
-	K.Přívoz
-	K.Přívoz
-	D.Jirčany
-	K.Přívoz
-	Průhonice „B“
-	K.Přívoz

O činnosti mládeže v uplynulé zimní přestávce
Po ukončení podzimní části a úspěšném sportovním dnu jsme se pravidelně scházeli k tréninkům v tělocvičně nebo na hřišti s umělou trávou při ZŠ v Jílovém. Tréninky, pokud to počasí dovolilo, byly třikrát
v týdnu. Od ledna jsme se zúčastnili zimních halových turnajů v Poříčí
nad Sázavou, Davli a dvou turnajů v Jesenici u Prahy. Od dubna budeme již trénovat na hřišti v Kamenném Přívoze.

Vytvořili jsme vlastní webové stránky:
http://tatran-kamenny-privoz-mladez.webnode.cz/
Zde naleznete podrobnosti o naší činnosti, kalendář akcí, novinky,
fotogaleri apod.
Za trenéry dětí Martin Doutnáč
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Rozlosování turnajů

Okresní přebor mladší přípravky – skupina B
Pořadatel

Hrací den

Datum

Hřiště

Hradišťko

sobota

20.4.2013

Hradišťko

Povltavská fotbalová
akademie

sobota

27.4.2013

Davle

Kamenný Přívoz

sobota

04.5.2013

Kamenný
Přívoz

Vrané

sobota

11.5.2013

Vrané

Zvole

sobota

25.5.2013

Zvole

Štěchovice

sobota

01.6.2013

Štěchovice

Rozlosování zápasů

Okresní přebor starší přípravky - skupina B
Hrací den Kolo

Datum

Čas
10.00 h

neděle

10

7.4.2013

neděle

11

14.4.2013 14.00 h

neděle

12

21.4.2013 10.00 h

neděle

13

28.4.2013 10.00 h

neděle

14

5.5.2013

neděle

15

12.5.2013 10.00 h

neděle

16

19.5.2013 10.00 h

neděle

17

26.5.2013 10.00 h

neděle

18

2.6.2013

10.00 h

10.00 h

Domácí
Kamenný
Přívoz
Kamenný
Přívoz
VOLNO
Kamenný
Přívoz
Průhonice

Hosté
Vestec
Hradištko
VOLNO
Zlatníky
Kamenný
Přívoz

Kamenný

Dolní

Přívoz

Jirčany

Dolní

Kamenný

Břežany

Přívoz

Kamenný
Přívoz
Vrané/Vlt.

Zvole
Kamenný
Přívoz

Naši nejmladší na turnaji v Jesenici
Tento víkend se konečně dočkali i naši
dravci z předpřípravky a poprvé na sebe
oblékli tolik toužebně očekávaný fotbalový dres. V Jesenici u Prahy se konal dne
23. 3. 2013 halový turnaj pro ročníky 2006
a mladší.
Náš tým reprezentovalo na tomto turnaji celkem 9 fotbalistů, z toho Jarda Dvořáček, Patrik Kaňka, Kuba Řehák, Adam
Mašek, Mikuláš Bechný a Vašík Bartoněk
jsou narození v roce 2007, k nim se připojili ještě Patrik Nedbal, Honzík Koranda

a Dominik Kaňát. Z 8 mančaftů nám los
přidělil do skupiny postupně Dolní Břežany, Pečky a Neratovice.
Až na pozdějšího vítěze AFK Pečky jsme
myslím se zbylými soupeři sehráli celkem
vyrovnané partie. Po té byla nad naše síly
domácí Jesenice a tak nás čekal poslední zápas o umístění, ve kterém naši borci
zabojovali a připsali si svoje první velké
vítězství nad Neratovicemi v poměru 2:1,
když naše branky vstřelili Honzík Koranda
a Mikuláš Bechný.

Radost se závěrečnou sirénou se asi těžko dá popsat, v tu chvíli jsme byli nejlepší
na světě. Tento turnaj hodnotíme velmi
pozitivně, kluci odehráli 6 zápasů a nasbírali nesmírně cenné zkušenosti. Další turnaj, tentokrát pro ročníky 2007 sehrajeme
8. 5. 2013 v Borotíně u Tábora.
Zvláštní poděkování patří všem rodičům, kteří kluky dopravili na místo a celý
turnaj drželi palce našim barvám.
S pozdravem trenéři dětí

1/2013 | STRANA 9

www.kamennyprivoz.cz

Sportovní odpoledne v Kameňáku

Fotbalový klub TJ Tatran Kamenný Přívoz organizuje dne 15. 6. 2013 na hřišti v Kameňáku od 11h fotbalové odpoledne.

Vaše děti si mohou vyzkoušet na jednotlivých stanovištích jejich fotbalové dovednosti o pěkné ceny a případně
se zapojit do tréninků naší mládeže. Po skončení soutěží
dětí proběhnou dovednostní soutěže pro dospělé, kde se
jako rozhodčí představí naše ratolesti a kde nebude chybět ani známá soutěž ve střelbě na dětský šampus a po té
již dva tradiční fotbalové zápasy nejmenších borců proti
maminkám a starší přípravky proti hlavám našich rodin.
Zveme tímto všechny příznivce fotbalu a dobré nálady
a zejména děti až po ty nejmenší fotbalisty. Velmi rádi
přivítáme děti do fotbalové školičky, kterou nově
společně pořádáme (ročníky narození 2008-2009).
Fotbalová předpřípravka je připravena pro děti od 4-6
let. Jejím cílem je všeobecná sportovní příprava pro děti
předškolního věku. Děti z fotbalové školky se mohou po
dovršení 6 let zařadit do mladší přípravky a nastupovat
k fotbalovým zápasům nebo si děti vyberou jiný sport.
Celá akce bude doprovázena spoustou hudby a mluveným slovem našeho známého šoumena pana Patery.
Chybět nebude ani spousta sladkostí, dobrého jídla a pití.
Tímto jste všichni srdečně zváni.

hasičské Preventivní okénko - požární ochrana
Základním předpisem, v němž je
vysvětlen význam požární ochrany,
je zákon „O požární ochraně“.
V úvodu zákona „O požární ochraně“
se říká, že každý je povinen počínat si
tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek.
Jestliže by však i přesto došlo k požáru? Zákon pamatuje i na povinnost občanů (tzv. fyzických osob) a říká, že každý z nás je při zjištění požáru povinen
oznamovat hasičskému záchrannému
sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává nebo v prostorách které užívá.
Dále je nutné v prostorách ve svém
vlastnictví či užívání vytvářet podmínky pro rychlé zdolávání požáru,
mít i dispozici požárně bezpečnostní
zařízení a věcné prostředky požární

ochrany v rozsahu stanoveném zákonem. Nemalou část požárů každý rok
způsobí děti. I na tuto variantu zákon
pamatuje a říká: „Ten kdo je povinen
vykonávat dozor nad osobami, které
nemohou posoudit následky svého
jednání, je povinen podle zvláštního
zákona dbát na to, aby tyto osoby nezpůsobily požár“.
Abychom nepřišli do střetu s paragrafy,
měli bychom dodržovat následující pravidla.
Každý občan je zejména povinen:
• zdržet se koření, manipulace s ohněm a otevřeným světlem na požárně
nebezpečných místech
• udržovat v řádném stavu topidla, komíny, elektrická a jiná zařízení
• zajistit, aby se v blízkosti topeniště
a tepelných zdrojů nenacházely hořlavé látky

• dbát o to, aby topidla a zapnuté
elektrické a plynové spotřebiče nebyly
ponechané bez dozoru
• dbát, aby popel byl sypán do vychladlých nádob k tomu určených a na
požárně bezpečných místech
• pečovat o řádný dozor nad dětmi,
zamezit jim v přístupu k zápalkám
a hořlavým či zápalným látkám
• používat všechny tepelné a jiné
spotřebiče jen ke stanovenému účelu
a používat jen schválené spotřebiče
• zachovat opatrnost při skladování
hořlavých látek a látek se sklonem k samovznícení, ukládat je ve stanoveném
množství, překládat je a větrat
• udržovat pořádek a čistotu na půdách, chodbách a na dvorech
• dbát zvýšené opatrnosti v době sucha, žní a v topném období.
Václav Charvát,
člen zásahové jednotky
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HASIČSKÉ
STŘÍPKY

Střípky od hasičů z Kamenného Újezdce
Co bylo:

Co bude:

29. 12. 2013 jsme pořádali tradiční vánoční vycházku; píšeme o ní na jiném
místě
7. 1. 2013 naše zásahové družstvo zlikvidovalo požár rodinného domu v Hostěradicích
12. 1. 2013 byli delegáti z našeho SDH na
valné hromadě v Jílovém
18. 1. 2013 se konala valná hromada
SDH Libeň, které jsme se na pozvání také
zúčastnili
19. 1. 2013 byla valná hromada v Lukách
pod Medníkem, na které naši zástupci
také byli
25. 1. 2013 byli další delegáti z naší SDH
přítomni na valné hromadě v Libři
2. 2. 2013 pořádali hasiči v Psárech valnou hromadu, na kterou jsme také museli, protože to je nepsané pravidlo, že
SDH jsou přítomni na výročích a oslavách
v okolních sborech
16. 2. 2013 se valná hromada konala
v Dolních Břežanech a zastoupení našeho
SDH nechybělo ani tady

23. 2. 2013 nás čekala poslední valná
hromada na Pohoří, ani zde jsme nechyběli
4. 2. 2013 jsme začali s přípravou naší
valné hromady
2. 3. 2013 se uskutečnila naše valná
hromada na hřišti v Kamenném Přívoze
v klubovně fotbalistů TJ Tatran Kamenný
Přívoz. Píšeme o ní na jiném místě.
8. 3. 2013 se konala valná hromada 12.
okrsku, která se koná vždy po zakončení
všech valných hromad na okrsku. Tady
se sejdou zástupci se všech SDH našeho
okrsku, takže jsme nemohli chybět ani
tady.
8. 3. 2013 jsme po příjezdu domů byli
povoláni svolávacím systémem“Kango“
k požáru do Týnce nad Sázavou, kde v objektu továrny Jawa hořely dvě haly. Byl to
opravdu velký požár, ke kterému přijelo 7
sborů z Benešovska včetně benešovských
profi hasičů; a my jako jejich nejbližší SDH
z okresu Praha západ. Tady jsme měli o zábavu postaráno až do ranních hodin.

13. 4. 2013 od 8,00 hodin provedeme
sběr železného šrotu ve všech částech
naší obce. Tímto žádáme obyvatele, aby
nevynášeli železný šrot před domy před
dnem konání sběru. A to proto, že se
nám stává pravidlem, že noční návštěvníci v naší obci tento šrot kradou. Proto
Vás prosíme, nechte to na dvorech a my
to vynosíme a se vším Vám pomůžeme.
Pokud budete potřebovat pomoci, tak se
předem ohlaste u velitele sboru p. Hrdličky na tel. 724180403 a my vše zajistíme.
30. 4. 2013 jako už každoročně budeme
na bývalém hokejovém hřišti v Kamenném Újezdci (za hasičárnou vlevo) pálit
„Čarodějnice“. Jako vždy nám k tomu
bude hrát i výborná kapela.
V květnu se uskuteční dvě dětské soutěže, ale datum konání ještě není známo.
26. 6. 2013 budeme pořádat na fotbalovém hřišti v Kamenném Přívoze na zakončení školního roku Dětské odpoledne
s hasiči.
Václav Charvát

Nábor do klubu mladých hasičů
Kdo máte chuť se naučit něco nového, zasoutěžit si a zažít nějakou legraci, tak se k nám
přidejte. Schůzky se konají pravidelně každý pátek od 16:00 hod.
Roční členský poplatek je 50 Kč.
Přijímáme: dívky a chlapce ve věku 3-5 let (přípravka)
dívky a chlapce ve věku 6-14 let (mládež)
Kontakt:
vedoucí mládeže Jitka Kadeřábková Fottová tel: 737 108 594
Petr Kadeřábek tel: 736 402 030
Pomocní vedoucí: Jaroslava Ondráková a Veronika Voláková
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH Kamenný Újezdec

Výroční valná hromada SDH Kamenný
Újezdec se konala v sobotu dne 2. 3. 2013
od 15,00 hodin v klubovně na fotbalovém hřišti v Kamenném Přívoze.
Na začátku velitel a starosta sboru p.
Hrdlička přivítal hosty a zástupce jednotlivých sborů.
Byli to: starosta obce Kamenný Přívoz p. Prokop Mašek, náčelník stanice HZS v
Jílovém - p. Miroslav Český, zástupce TJ
Tatranu Kamenný Přívoz a zástupce jednotlivých sborů SDH - Jílové, Psáry, Dolní
Jirčany, Luka pod Medníkem, Libeř, Libeň,
Pohoří, Dolní Břežany a Krhanice. Tímto
byla výroční valná hromada zahájena.
Následovala minuta ticha za naše členy
a příznivce, se kterými jsme se rozloučili
na jejich poslední cestě.
Byli to: p. Vostrý, p. Plojhar a pí. Sádlová
a pí. Štolová.
Další částí bylo seznámení přítomných
s některými organizačními věcmi (např.,
že během jednání je v místnosti zákaz
kouření). Na valnou hromadu bylo pozváno 60 dospělých členů. Přítomno bylo 24
členů a 23 hostů.
Přítomní schválily program jednání.
1/ Zahájení – schválení programu
– volba zapisovatele.
2/ Volba návrhové komise
3/ Zpráva o činnosti za rok 2012
4/ Zpráva pokladní za rok 2012
5/ Zpráva o čerpání rozpočtu
na rok 2013
6/ Zpráva revizní za rok 2012
7/ Vyznamenání členů
8/ Přijetí nových členů
9/ Diskuse
10/ Schválení rozpočtu na rok 2013
11/ Schválení plánu práce na rok 2013

12/ Schválení plánu práce
13/ Závěr schůze
14/ Občerstvení a volná zábava
V uplynulém roce jsme pomohli s likvidací přebytečných zásob našim členům,
kteří měli různá jubilea, byli to:
p. Hartman Jiří
60 let
pí. Šťastná Jiřina
70 let
pí. Mošničková Eva
75 let
p. Schůt Václav
75 let
Poté proběhlo přijetí nových členů:
Pavla Burjana a Josefa Šťastného.
Za připomenutí ještě stojí, že v roce
2012 jsme měli 18 výjezdů (požáry, likvidace ledu na silnici, čerpání vody ze zatopeného sklep, kácení nebezpečných stromů nebo likvidace spadlých stromů, které
ohrožovaly majetek nebo zdraví lidí). Tohoto se zúčastnilo 15 členů SDH.

Po velmi plodných připomínkách, které
se objevily v diskusi, byl schválen rozpočet na rok 2013. Schválen byl také plán
hlavních úkolů na rok 2013. Na konec
bylo schváleno i usnesení z výroční valné
hromady.
Závěrem p. Hrdlička poděkoval všem
přítomným za účast a popřál hostům bezpečný návrat domů.
Po tomto posledním bodě byla výroční
valná hromada ukončena a následovalo
občerstvení a volná zábava.
Touto cestou chci poděkovat sportovcům z TJ Tatranu Kamenný Přívoz za to,
že jsme zde mohli valnou hromadu uskutečnit. Také několika kamarádům, kteří se
postarali o perfektní průběh (výborným
gulášem Pavel Radonský) a dobrou obsluhou (Petr Novotný a Ruda Rajský).
Václav Charvát,
člen výboru a zásahové jednotky

Byli vyznamenáni tito členové:
ČU OSH PZ

Jitka Kadeřábková – Fottová

ml. hasiči, ženy a dorost

ČU OSH PZ

Eva Mošničková

jednatelka a pomocnice při
všech akcích

MZV – 10 let

Ladislav Špála

za brigády, zájem o věci

20 let

Václav Charvát

za práci všeho druhu

20 let

Jaroslav Souček

zejména za soutěže

50 let

Václav Schůt

za aktivní práci v minulosti

50 let

Miloš Skružný

za aktivní práci i v dnešní době

60 let

Ivan Ursta

nejstaršímu a stále
činnému členovi
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KULTURA
Novinky v knihovně
Milé čtenářky a čtenáři,
ráda bych Vás seznámila s novými tituly v knihovně. Poutavá kniha oblíbeného norského spisovatele E. Loe “Kurtovi
přeskočilo”, je satirickou knihou, která nás vede k zamyšlení, zda peníze jsou všechno.
Kurt se jednou zeptá své manželky, zda by chtěla být bohatá. Manželka mu odpoví, že ne. Bohatí
lidé jsou zlí. Kurt získá velké bohatství.
Opravdu se stane zlým člověkem? Odpověd’najdete v knize plné nonsensu.
Pokud Vás láká dozvědět se něco o citovém životě českých malířů 19. století,
pak Vás jistě zaujme kniha M. Drijverové
“Lásky českých malířů”.
Milovníky
psů
potěší
román
D. Pennaca “Pes paličák”.
Máte rádi hádanky? Můžete se začíst

do knihy O. Hejné “111 příběhů
s hádankou”.
Hledáte
zábavu,
fantazii
a mnoho nového? Právě pro Vás
máme knihu J. Dvořáka “Rostlinopis aneb Podivuhodné pravdy a výmysly ze zeleného světa”
“Skvěle vyvážená kniha plná zajímavostí o rostlinách: květinách,
ovoci, zelenině, které máme v běžném životě na dosah a tak málo o nich
víme! Ke každé zajímavosti jsou uvedeny
také srandovní povídačky, které se k dané
rostlině vážou a skutečně mě pobavily!
Škoda, že nemá knížka více stránek - skvělý
text ale ještě doplňují nádherné ilustrace!
Tolik fantazie a lavně vtipu, kolik v nich
je! Úžasné! Skvělý komplexní počin, zcela
výjimečný a vysoko přesahující i celkovou
nadstandartní produkci nakl. Baobab!
Gratulace autorům, doporučuji všem!” (Vy-

bráno z recenze v Literárních novinách.)
Víte Vy vůbec, moji drazí, jak vlastně vzniklo slovo Praha? Pojďte se
s knížkou O. Hníka “Malý pražský
chodec” toulat po stověžaté matce
měst. Prozkoumáte všechna její zákoutí. Vše ve verších s ilustracemi
J. Votruby.
Zaujal Vás příběh Bílé Masajky? Zajímalo by Vás, zda se již dospělá dcera
Napirai setká se svým otcem - masajským náčelníkem? Začtěte se do knihy
C. Hofmannové “Afrika, má láska”.
Těším se na Vás každou středu
od 16 - 18.00 hod v knihovně.
Roční poplatek:
dospělí 20,- Kč, děti 10,- Kč
Výpůjční doba: 4 týdny (Nezapomeňte knihy včas vrátit nebo si je přijďte prodloužit.)
Jana Kozlová

Pohádka, ve které vítězí důvtip a význam
slova. Vše metodami a technikami dramatické výchovy. Dramatická výchova
umožňuje učení pro život zkušeností.
Její cíle jsou pedagogické a prostředky
dramatické. Jelikož knihovnu čeká stejně jako obecní úřad stěhování, jednalo
se možná o poslední Noc s Andersenem.

Proto mi dovolte, abych poděkovala
všem, kteří se na akci podíleli a účastnili. Děkuji Vám za výbornou spolupráci
a báječnou atmosféru.
Jana Kozlová

Noc s Andersenem 2013
5. dubna 2013 se opět konala oslava
čtenářství v naší knihovně. Akce, která
si od roku 2006 (poprvé v Kamenném
Přívoze) získala mnoho příznivců. První účastníci jsou nyní pomocníky a pomáhají tvořit a zabezepčit průběh celé
akce. Letos děti prožily pohádku od
M. Kratochvíla “Nebezpečná přímluva.”

12. 4. 2013 Vítání občánků

Slavili jsme první rok!
V únoru jsme v Převozníčku oslavili první rok! Co nám přinesl?
Převozníčka jsem zakládala z několika důvodů – umožnit maličkým dětem
sociální kontakt, zároveň je alespoň
trošičku zaměstnat cvičením, tvořením
i zpíváním a vytvořit přirozeně první kamarádství. Kromě toho jsem doufala, že
se zapojí i ostatní rodiče nejen jednou
týdně při pravidelném setkání, ale i jindy
a jinak do života obce. A to se také stalo!
Určitě si nás pamatujete z trhů, možná
i z vystoupení na rozsvěcení vánočního
stromku nebo díky tomu, že na hřišti naši
tatínkové postavili tři herní prvky pro
děti. Pro mě je ale nejdůležitější to, že se

Kulturní komise připravuje

mezi námi již vytvořily přátelské vztahy,
scházíme se nejen kvůli dětem, ale hlavně proto, že se rádi setkáváme a trávíme
společně volný čas. Proto jednou týdně
cvičíme jógu, občas vyrazíme do některé
z místních hospůdek, plánujeme výlety
do okolí, slavíme narozeniny… Možná se
to zdá jako samozřejmost, ale já si myslím, že bez Převozníčka a společné práce
by trvalo navazování vztahů mnohem
déle.
A co se chystá do dalšího roku? Jakmile
počasí dovolí, chceme doupravit dětské
hřiště, aby už mohlo oficiálně fungovat a byla radost si v něm s dětmi hrát.
Od 15. do 21. 4. se celosvětově slaví tý-

den opravdových (látkových) plen, proto plánujeme další besedu o látkování
a problematikou s tím spojenou (máte-li
zájem se o látkových plenkách něco více
dozvědět, sledujte www.prevoznicek.
webnode.cz a vývěsku na OÚ). Kromě
toho je v plánu divadélko pro děti a Převozníčkův sportovní den, to vše ovšem
až s příchodem léta.
Děkuji rodičům i dětem z Převozníčka,
udělali mi svým přístupem ke všem aktivitám velkou radost a ostatním z vás přeji, abyste si při práci, kterou pro své děti
uděláte, užili tak moc, jako my!
Linda Mašková

1/2013 | STRANA 13

www.kamennyprivoz.cz

Výstava „Na vorech až do Prahy“ v jílovském muzeu
Jarní velká voda nám do Regionálního
muzea v Jílovém přinesla výstavu věnovanou významnému posázavskému řemeslu, voroplavbě. Protože už uplynulo
více jak 40 let od dob posledních plujících vorů, tak je snadné na tuto práci od
vody zapomenout. Vorařství bylo v českých zemích svérázným řemeslem již od
raného středověku. Hnacím motorem
pro něj byla potřeba dřeva ve stavebnictví. Velký nárůst poptávky po dřevu
znamenala těžba kovů. Dřevo se plavilo
do všech významných důlních revírů vrcholného středověku, na Kutnohorsko
i na Jílovsko. Po vodě se dopravoval také
nejpoužívanější konzervační prostředek
– sůl. V době Rudolfa II. se soli dovezlo
cca 2000 tun za rok.
Lidé od vody, jak si říkali plavci a další
povolání spojená s řekou, tvořili svébytnou skupinu obyvatel. To se projevilo např. v pražské čtvrti Podskalí nebo

v roce 1871 při založení prvního profesního spolku Vltavan v Praze.
Sázavská voroplavba fungovala souběžně s plavbou vltavskou, ale měla několik specifik. Hlavním rozdílem bylo to,
že se dělila na dva úseky horní a dolní,
a tak si jednotlivé party prameny přebíraly. Dolní úsek se počítal zhruba od Čerčan.
Hlavním důvodem pro toto členění
byly zrádné proudy před Pikovicemi, kde
navíc je koryto značně úzké a točité, proto byli na proplutí tohoto úseku potřeba
místní. Předání nákladu mezi „horňáky“ a „dolňáky“ probíhalo zpravidla bez
problémů oproti dramatickému líčení
spisovatele J. Morávka v knize „Plavci na
Sázavě“. Rivalita fungovala ale mezi vltavskými a sázavskými partami na úseku
Vltavy mezi Davlí a Prahou. Sázavští plavci si většinou nemohli dovolit zaplatit
odtažení pramenů remorkéry, a proto si

táhli prameny do Prahy svépomocí. Rozdíl oproti vltavským pramenům byl také
v tom, že se na sázavské prameny ani ve
20. století nepoužívaly dráty a kovové
součásti. Největším problémem sázavské
plavby je nedostatek hmotných památek na vorařské řemeslo, sázavské vory
se nám zachovaly hlavně na historických
fotografiích a pohlednicích.
Přijďte se proto podívat na výstavu na
toto zapomenuté posázavské řemeslo.
Výstava trvá do 16. června 2013 a na
tomto místě by rád poděkoval všem,
kteří se podíleli na její přípravě. Kromě
vltavanských spolků z Prahy, Davle, Štěchovic i Purkarce, které zapůjčily většinu
exponátů, cenné historické pohlednice
a fotografie ze Sázavy zapůjčili pánové
Svatoslav Polívka a Ladislav Bárta z Kamenného Přívozu.
Jan Stachura, kurátor výstavy

z redakční pošty
Do redakční pošty Čtvrtletníku přišlo hned několik příspěvků reagujících na aktuální dění v naší obci. Příspěvky uveřejňujeme v úplném, nezkráceném znění. Příspěvky vyjařují názory pisatelů. Děkujeme za důvěru, kterou nám vy, čtenáři, dáváte
a těšíme se na vaše další náměty a příspěvky. (red.)

JAK JSEM SE DIVIL, PAK SMÁL, MĚL VZTEK A NAKONEC BREČEL…
aneb jsem rád, že mám úraz s trvalými následky
Dobrý den.
Jmenuji se Péťa Bareš, je mi 13let
a bydlím s rodiči, malým bráchou,
psem a dvěma kočkami v Kamenném
Přívoze. Ale téměř půl roku jsem pryč
někde na ledovcích nebo na českých
horách, protože závodně lyžuji za ČR.
Navštěvuji druhý ročník víceletého
gymnázia v Praze. Bohužel letos při
závodě jsem v jedné bráně upadl,

a když jsem se probral, tak mě vezli
záchranáři…
Chci Vám napsat, co se mi stalo.
Jeden letošní březnový den, když
jsem zrovna ležel v liberecké nemocnici, tak nám volal nějaký pán, že je
majitel občerstvení (stánku) na hřišti
v KP a že se mu někdo do stánku o víkendu vloupal a jsem prý jeden z těch
co to provedl. To jsem se teda divil!

Pána jsme se slušně zeptali, jak na
to přišel. Prý to o mě řekl můj bývalý
spolužák. Nebudu psát jméno o rok
mladšího spolužáka, ale od té doby co
jsem opustil ZŠ (což je dva roky) jsem
ho neviděl. Dále přesně v den „loupeže“ jsem byl operován v Liberci s těžkým úrazem nohy. Pánovi jsme vše
vysvětlili, že nás to moc mrzí, ale nemohu mu pomoci. Pak jsem se tomu
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trochu smál, ale jen chvilku. Vrtalo mi
to hlavou a dostal jsem vztek: hlavně
na toho spolužáka. Kdybych zrovna
zase neležel s tou moji sešroubovanou haxnou v Motole, tak bych za ním
snad šel. No jo, ale ten výmysl začal
kolovat vesnicí a říkali to o mě lidi, které vůbec neznám a oni mě také ne!

www.kamennyprivoz.cz

A tak mě to nakonec začalo mrzet:
na ty lidi i na toho spolužáka. A začal
jsem si říkat, že vlastně mohu být rád,
že se mi stal ten úraz. Sice jsem málem
přišel o nohu, ale mám alespoň alibi…
Já doufám, že se mi opět podaří
svým jménem reprezentovat naši českou zemi a český národ a udělám vše

proto, abych dal zase nohu a i sebe
do původní formy. Chtěl jsem také
popřát všem lidem z KP ať se jim daří
a ať máme v naší vesnici co nejméně
starostí.
Moje motto je: „NAJDEŠ-LI CESTU
BEZ PŘEKÁŽEK, URČITĚ NEVEDE NIKAM“
Péťa Bareš

svých rodičů (bez jakékoliv souvislosti
s předchozím tématem - čistá demagogie). Není snad povinností obce
postarat se o děti svých občanů? Je
v pořádku, že se tři čtvrtiny dětí hlásících se do školky nevejdou? Jsou
mladí lidé s dětmi pro obec opravdu
takovou zátěží?
Na začátku března jsem hledala na
webových stránkách obce informace
o zmíněném rozšíření školky. Bohužel,
žádné novinky na toto téma zde nebyly. Zato jsem se dočetla o vyhlášení
konkurzu na místo ředitele naší školy.
Že bych něco zaspala? Nikoli. O vyhlášení konkurzu rozhodla obecní rada
v době jarních prázdnin bez předchozí domluvy se školskou radou nebo
zastupiteli obce, o rodičích žáků ZŠ
vůbec nemluvě. Pro pořádek je třeba
říci, že toto jednání je formálně v pořádku. Ovšem tento způsob vyhlášení
konkurzu ve mně, jako rodiči dítěte
navštěvujícího zdejší školu, vyvolává
pocit naprosté nevšímavosti k těm,
kterých se to nejvíce týká. Názory na
kvalitu vedení ZŠ a MŠ se samozřejmě
mohou lišit. Neměla by se však takto
zásadní věc předem diskutovat právě

s rodiči dětí? Všechny e-maily rodičů
má k dispozici základní škola.
Díky tomuto způsobu rozhodování
mne a mnohé jiné napadá:
	Opravdu obecní rada nezná termín
jarních prázdnin naší školy, nebo se
tento termín právě hodil pro vyřazení
případných odpůrců?
	Potřebuje obec dosadit na místo ředitele někoho jiného?
	Nehrají zde zásadní roli především
osobní antipatie a zákulisní jednání
dalších osob?
Ráda bych věřila, že tomu tak není.
Bohužel tímto jednáním mohou být
poškozeny především naše děti.
Já i můj do školy chodící syn jsme
s nynějším způsobem vedení školy
velmi spokojeni. Nadšeně se účastníme odpoledních slavností a vystoupení. Líbí se nám společné aktivity s dětmi MŠ. Jakékoliv nejasnosti ohledně
výuky či povinných formalit lze s vedením školy bez emocí vyřešit. Je zde
příkladný osobní přístup k jednotlivým dětem.
Je opravdu třeba změny vedení školy a to ještě takto narychlo?
Barbora Fišerová

O nás bez nás
Když se v roce 2010 měnilo vedení
naší obce, těšila jsem se na mnohé
změny k lepšímu. I přesto, že doba
už nebyla nakloněna velkým projektům a obec, dle mého názoru, nebyla v příliš utěšeném stavu. Vzhledem
k výsledkům voleb jsem doufala alespoň v lepší komunikaci obce s občany
a především v naprostou transparentnost jednání.
Jako matka tří dětí jsem zatím přišla
do styku s obecním úřadem především kvůli školce a škole. Už zde jsem
brzy narazila.
Manžel se zúčastnil jednání obecního zastupitelstva o rozšíření MŠ. Byla
zde odhlasována varianta rozšíření MŠ
do prvního podlaží budovy obecního
úřadu a přemístění OÚ do budovy
pošty.
Možná se nejedná o ideální řešení,
ale jiné aktuálně proveditelné obec
nenabízela. Reakcí na výsledek hlasování byl článek v Přívozském čtvrtletníku, v němž byli rodiče účastnící
se jednání označeni za úzkou skupinu s ryze sobeckými zájmy (nejspíš
naprosté nepochopení demokratických principů), kteří nemyslí na stáří

PŘÍBĚH NESMĚLÉ HOLČIČKY - 2.pokračování
Jsou tomu dva roky, co můj manžel
napsal do Přívozského čtvrtletníku
příběh malé nesmělé holčičky, která
začala chodit do přívozské školy. Byl
to příběh se šťastným koncem. Holčička – naše dcera se ve škole výborně
adaptovala, a i nyní, ve třetí třídě, se
do školy těší!
Tehdy jsme netušili, co nás za pár
měsíců v souvislosti s přívozskou školou čeká. Velké „zemětřesení“ v podobě různých obvinění na adresu ředitelky školy vyústilo ve schůzi zástupců
obecního úřadu, ředitelky Šmídové,
učitelky Filipové a rodičů. Patřila jsem
tehdy k silným podporovatelům ředitelky Šmídové. Bylo to na základě
mých osobních praktických zkušeností s oběma zmíněnými učitelkami.

Situace se po schůzi zklidnila a jelo se
dál. Po roce odešla Líba Filipová a místo ní nastoupila Zdeňka Pokorná. Ta se
hladce zapracovala a nyní škola funguje myslím velmi dobře. Atmosféra
je opět uvolněná, na akcích se aktivně
podílejí všechny učitelky včetně „horní“ a někdy i „dolní“ školky a družinářky.
No a tak mnohé překvapilo, že byl
v únoru vyhlášen konkurz na ředitele
školy. Je to jedna ze dvou možností
podle nového zákona – buď potvrdit
současného ředitele na dalších 6 let,
nebo vypsat konkurz. Může se do něj
přihlásit i současný ředitel.
Jsem jedním z iniciátorů podpisové akce jako výrazu nesouhlasu se
způsobem vyhlášení konkurzu. Svůj

podpis připojila velká většina rodičů
žáků školy, někteří rodiče dětí ze školky a zaměstnanci školy a školky. Tato
podpisová akce není žádnou „peticí“
(a co si prý my rodiče myslíme...), je to
vyjádření podpory škole tak, jak v současné době funguje, vyjádřením toho,
že jsou podepsaní spokojeni a také
nechápou, proč se zastupitelé nezajímali při rozhodování o jejich názor. Je
to vyjádření názoru lidí, kteří jsou škole nejblíž „zevnitř“ a kam denně posílají své děti, nebo kam chodí do práce.
Až tento článek vyjde, bude už možná rozhodnuto.
Doufejme tedy, že i druhá část příběhu naší (už ne tak nesmělé) holčičky
bude mít šťastný konec.
Zita Nielsen
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Seznam jubilantů
Měsíc leden:
Korotvičková Marie
Brožková Libuše
Hnátek Emil
Jangl Zdeněk
Dlouhá Olga
Povolný Karel
Stibůrek Karel
Landová Marie
Švancarová Helena
Měsíc únor:
Dolejšová Jiřina
Vítková Zdeňka
Stavinoha Alois
Korotvička František
Čížkovská Hana

Srdečně gratulujeme
všem jubilantům

Měsíc březen:
Fraňková Jiřinka
Kopřiva Karel
Řeháková Bohumila
Brzobohatá Jaroslava
Zimová Albína
nově narození spoluobčané

Výzva pro zasílání článků
Vážení čtenáři,
zajímá nás to, co zajímá vás. Své náměty na nové články, otázky, na které chcete znát odpověď i vaše postřehy
a připomínky k obsahu čtvrtletníku můžete zasílat na
e-mail: ctvrtletnik@kamennyprivoz.cz
Budeme se těšit na vaše příspěvky a reakce.
Uzávěrka dalšího čísla: 30.6.2013
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.

Tiráž

Faltusová Ester, Marek Jiří

zemřelí

Odpovědný redaktor: Prokop Mašek

Měsíc leden:
Bernard Ladislav
Havelka Miroslav

Registrováno pod č. MK CR E 12542 jako periodický
tisk s názvem Přívozský čtvrtletník.

Měsíc únor:
Zvelebilová Marta
Všem pozůstalým tímto
vyjadřujeme hlubokou soustrast

Adresa a inzerce: Obecní úřad Kamenný Přívoz 10,
252 82, tel. 241951443-4, www.kamennyprivoz.cz
Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí.
Neoznačené fotografie archiv redakce.

Křížovka Přívozského čtvrtletníku

[Znění tajenky: jako loupežník číhá žárlivost.]

Svatopluk Čech: "Láska je strom, na kterém ......... (dokončení v tajence)."
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Prívozský trh
Náplava Sázavy,o.s., www.naplava.com

8. 6. 2013 od 08:00 do 12:00 hodin
na ceste podél levého brehu reky Sázavy
(smerem k hostinci U Hastrmana – Druhostranný mlýn)
v Kamenném Prívoze
Prijdte strávit príjemné dopoledne u vody! Skvelá prílezitost
pro prodej a nákup zarucene kvalitních dobrot a rukodelných
výrobku z blízkého okolí.
Máte chut také prodávat? Nabídnete své produkty!
Dotazy a registrace zájemcu o stánkový prodej na tel.: 728 921 151
Tešíme se na sebe - tešíme se na Vás!

