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Slovo úvodem
O odpadech
Milí občané, dovolte mi, abych
vzhledem k veřejné diskusi, která
opět vznikla ohledně visaček upevňovaných na popelnice k odvozu,
znovu osvětlil problematiku svozu
a likvidaci odpadu.
To, že odpady jsou celosvětovým
problémem, jistě všichni víme. Jejich
likvidace je obtížná a hlavně nákladná a to nejen v průmyslu, stavebnictví
ale i likvidace odpadů z domácností.
Běžný komunální odpad se likviduje
skládkováním, rostou hory odpadů,
případně se spaluje.
Velká část běžně produkovaného
odpadu se nechá po vytřídění dále
pokračování na str. 3
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ROZVOJ OBCE
Obecní rada zasedala v prvním kvartále 2014
celkem pětkrát, bylo mimo jiné projednáno:
	Žádosti oddílů vodního slalomu a sjezdu Viking a Technika Praha o umožnění vjezdu dvou vozidel na náplavku
v Kamenném Přívoze v době konání závodů tj. 29. - 30.3.
a 4. - 5. 4. 2014.
	Schválen příspěvek obce ve výši 7 tisíc Kč společnosti Posázaví o.p.s. na akci Čistá řeka Sázava.
 Informace o možnosti čerpání účelové neinvestiční dotace
na odstraňování škod po povodních 2012 od ministerstva
dopravy ČR i v roce 2014.
	Vypracování projektové dokumentace na úpravu přechodu u školy a zastávek autobusů v Kamenném Přívoze pro
možnost získání dotace.
	Nahodilá těžba nebezpečných stromů podél náhonu k Žampachu na obecním lesním pozemku p. č. 178/1, k.ú. KP.
	Pronájem pozemku vedle mostu přes Sázavu p.č. 734 v k.ú,
KP nájemci restaurace Na Staré poště.
	Stanovení nových pravidel využívání tělocvičny s určením
zodpovědné osoby.
 Informace ředitelky školy a řešení situace s malou kapacitou školní družiny vzhledem k předpokládanému vyššímu
počtu žáků v místní základní škole v příštím školním roce.

Zastupitelstvo obce zasedalo 26. 3. 2014, bylo
mimo jiné projednáno:
 Čerpání rozpočtu za rok 2013:
- plánované příjmy 15 441 Kč, skutečné příjmy 15 968 Kč
- plánované výdaje 15 209 Kč, skutečné výdaje 14 880 Kč
	Odprodej části obecního pozemku p.č. 446/3 k.ú. KP (cca
50m2, slepá cesta) paní RNDr. Chvalové.
	Odprodej části obecních pozemků p.č. 446/87 a 349/2
pod trafostanicemi firmě ČEZ Distribuce a.s. (8 a 10m2).
 Informace o podané žádosti o dotaci na zateplení školy
(podala obec, o výsledku bychom měli být informováni
koncem dubna 2014)
 Informace o podané žádosti o dotaci na multifunkční hřiště (podána prostřednictvím Posázaví o.p.s.).
Pavel Pála,
místostarosta
Usnesení ze zasedání zastupitelstva bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách obce
www.kamennyprivoz.cz.

Kamenný Přívoz pohledem Policie ČR
Historicky nízká kriminalita, nebezpečí ale číhá na internetu
Díky preventivním akcím a úzké spolupráci s místní samosprávou se zdejším
policistům podařilo značně snížit kriminalitu v jílovském regionu na historicky
nejnižší úroveň od roku 1989. Na teritoriu obce Kamenný Přívoz byl od začátku
roku spáchán pouze jeden trestný čin,
který nebyl prozatím objasněn. Jednalo
se o vloupání do rekreační chaty. Další
dva skutky, ke kterým zde došlo, už policisté objasnili (ale vzhledem k tomu, že
dosud nejsou pravomocně skončeny, nemohu je více komentovat – snad příště).
Co se týče dodržování veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu, zajistila Policie ČR ve spolupráci se
starostou obce Ing. Maškem měření
rychlosti v obci a dále asistovalapři pořádánísportovní akce – sjezdu Sázavy na
kánoích, která se konala 29. a 30. března
tohoto roku.
Zdejší policejní oddělení je ale v současné době zatíženo řešením případů,
které jsou ve značné míře způsobeny
důvěřivostí až lehkovážností samotných

poškozených. Mám na mysli kriminalitu
páchanou pomocí internetu, zejména
podvody na portálech nabízejících různé
zboží a služby. Ano, každý chce nakoupit
co nejlevněji, to je přirozené, ale právě
podezřele levné zboží by mělo být prvním varovným signálem, který by nás
měl vést k větší obezřetnosti.
Mnoho lidí se domnívá, že pokud zaplatí zboží zaslané poštou až při předání,
a nikoliv předem, jsou v bezpečí. Opak
je pravdou, mnoho takto uvažujících zákazníků obdrželo v balíčku místo vysněného mobilu bramboru nebo reklamní
letáky místo očekávaných videoher.
Dá se s tím vůbec v době, označované
příznačně jako doba informační, něco
dělat? Dá, stačí dodržovat jednoduché
zásady a riziko, že se stanete obětí internetového podvodu, je mnohonásobně
menší:
-	Věnujte pozornost výběru obchodu,
ne vždy je nejnižší cena nejlepší volbou.
Nakupujte pouze na internetových portálech, které za své prodejce ručí.

-	Zjistěte si na internetu, jaké jsou na
prodejce recenze, jaké zkušenosti s ním
měli předchozí zákazníci. Často jen zadání názvu obchodu do vyhledávače vás
od koupě spolehlivě odradí.
-	Ověřte si, zda stránky obchodníka obsahují všechny náležitosti (identifikační
údaje, obchodní a reklamační podmínky
apod.). Můžete si také ověřit totožnost
prodejce, například jej vyzvěte k zaslání
oskenované kopie dvou dokladů totožnosti, byť se začerněným datem narození, rodným číslem a bydlištěm.
-	Preferujte osobní odběr zboží. Mnohdy stačí pouze na zkoušku sdělit prodejci, že trváte na osobním odběru a předání peněz – nesolidní obchod to odmítne.
-	Používejte rozum a cit, konzultujte
své zamýšlené nákupy s partnerem, kamarády – ti často uvidí víc podezřelých
věcí než vy, když jste momentálně ovlivněni potřebou získat vybrané zboží.
Přeji Vám mnoho dobrého
a jen dobré obchody na internetu.
npor.PhDr. Radek Vokál
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Slovo úvodem
využít k jeho zpracování. Proto je nutno
odpady třídit a odvážet k dalšímu využití.
Logické je, aby původce odpadu za
jeho likvidaci platil. Obce nechávají odpady odvážet svozovými firmami, v našem případě společností AVE odpadové
hospodářství s.r.o. A musím se zmínit,
že tato společnost obci vychází vstříc.
Tato firma odváží komunální odpad
v současné době na skládku do Jílového a již v tomto roce jej má odvážet do
spalovny v Praze. Tříděný odpad tj. sklo,
papír, plasty, nápojové obaly tetra odváží k dalšímu třídění a zpracování. Odvoz
ostatních odpadů zajišťuje obec 2 x ročně tzv. ambulantním svozem. A likvidaci
opravdu nebezpečného odpadu, jako je
eternit, živičné izolace apod. musí původci tohoto odpadu zajišťovat u speciálních firem sami.
Likvidace odpadů obec musí svozovým firmám platit. Hradí se za každou
naloženou či odvezenou odpadní nádobu (tj. popelnice 120 l a 240 l, kontejner
1.100 l či 7.000 l, kontejner na sklo atd.).
Za tříděný odpad obdrží obec nazpět
úhradu dle množství odevzdaného odpadu. Pochopitelně, že tato úhrada je
jen částí poplatku za odvoz. Poplatek
za odvoz tříděného odpadu
obsahuje náklady na přistavení kontejnerů na tříděný
odpad, naložení, odvoz ke
zpracovateli, tam opětné
třídění a přípravu ke zpracování. Obec obdrží nazpět
pouze hodnotu vytříděného odpadu možného k dalšímu využití. Dosti často
se odváží desítky kilometrů vzduch – nesešlapané
plastové lahve, tetra obaly,
apod.
Poplatky občanů obci
za likvidaci odpadů může
obec řešit Obecně závaznou vyhláškou o poplatcích, kde tento roční poplatek dle zákona může činit
až 1 tis. Kč na obyvatele,
a určí též poplatek za rekreační objekt. Občané potom
mohou popelnice nechat odvážet poloprázdné a mimo vnitřního přesvědčení
a ekologického smýšlení je nic nenutí ke
třídění odpadů. I pro obec není problémem poplatek určit tak, aby za odvoz
odpadů doplácela pouze minimálně,
případně vůbec. Prostě předpokládané
náklady na odvoz odpadů se rozpočítají
dle počtu obyvatel a počtu rekreačních
objektů tak, aby poplatky toto pokryly.
V naší obci tříčlenná odpadová komise

pokračování ze str. 1
pod vedením její předsedkyně, zastupitelky Kateřiny Langley, přišla před třemi lety s myšlenkou navrhnout úhradu
platby poplatků za odvoz odpadů dle
Zákona o odpadech tak, aby se minimalizovaly platby svozové firmě, počet
vývozů popelnic a kontejnerů byl průkazný a docházelo k většímu třídění odpadů. Toto je myšlenka výborná, avšak
nejednoduše realizovatelná, protože
obcí, které tento systém přijaly, není
mnoho a zkušeností též. Zastupitelstvem obce byla odsouhlasena Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví
poplatek za komunální odpad na území
obce Kamenný Přívoz, která upravuje
minimální počet vývozu popelnic z objektu dle počtu osob s tím, že si každý
může počet vývozů vybrat i vyšší, dle
jeho zvážení. Na odvoz popelnic obdrží
„visačky“, bez kterých odvoz popelnice
neproběhne a svozová firma fakturuje
obci průkazně dle počtu těchto visaček.
Toto pak nutí občany vyvážet popelnici
k odvozu plnou a třídit odpady. Poplatky za odvoz těchto popelnic a kontejnerů komunálního odpadu pokrývají
částečně i náklady obce na svoz tříděného odpadu. Vzhledem k tomu, že se

jedná o věc novou, nelze předpokládat,
že bude bezchybná. Proto po prvním
roce bylo přistoupeno k výměně nevyužitých visaček a snížena možnost minimálního počtu odběru visaček na rok.
Tato výměna v letošním roce již nebyla
možná (ani nikde nebyla publikována)
a někteří z těch, kterým visačky zbyly,
byli rozčarováni, že si je vyměnit nemohou. Někdy to byli ti, kteří si dobrovolně
nakoupili visaček nad povolený mini-

mální počet, a trochu mě překvapilo, že
někteří ze stěžovatelů si na letošní rok
nakoupili opět tentýž počet.
Snižovat poplatky za odvoz odpadů již
není vhodné, i za těchto opatření obec
na vývoz odpadů prodělává. Za loňský rok obec za vývoz odpadů vydala
1 677 tis. Kč a příjmy činily 1 375 tis. Kč
(z toho 1 190 tis. Kč poplatky od občanů
a firem za odpad a 185 tis. Kč za tříděný
odpad od firmy EKO KOM). Pro zajímavost uvádím, že průměrný roční poplatek za trvale hlášeného obyvatele obce
Kamenný Přívoz v roce 2013 činil 390 Kč,
což je nejnižší poplatek v našem okolí.
To, že bude někdo s poplatky za odpad nespokojený je jisté, to bylo a bude
vždy. Těžko může obec zohlednit, že někdo topí pevnými palivy, jiný elektřinou
či plynem apod. Poplatek za odpady za
rekreační objekt je jednotný bez ohledu
na velikost či jeho využívání. Argument,
že do objektu nejezdím, či že odpady
vozím do Prahy nelze kontrolovat.
K nešvarům likvidace odpadů patří
i to, že u velkoobjemových kontejnerů hlavně v odlehlejších místech se do
rána objeví např. 15 „vyrabovaných“
lednic, které pak nelze bezplatně dát
do elektroodpadu, 10
akvarií, 5 záchodů či
umyvadel, pohovka „letiště“, stavební suť apod.
Někdy to je kontejner
plný ostříhaných větví.
Pár kilo větví se odváži
kontejnerem na skládku
za stejný poplatek jako
komunální odpad. Toto
vše obec musí zlikvidovat a zaplatit. Předpokládám, že argument „Mně
zbyly visačky, tak třídit
nebudu“ některých z nás
byl pronesen v emocích
a že všichni to myslíme
hlavně s našimi potomky dobře a nechceme,
aby po nás zbyly hlavně
odpady a aby si o nás
jednou mysleli, že jsme
v oblasti životního prostředí byli „neandrtálci“. Pravdou je, že
největší výhrady k odpadům, jejich třídění, poplatkům má starší generace.
Pochopitelně jen část. Naopak mám
hezký pocit, když moje malé vnučky po
dojedení jogurtu automaticky odloží do
jedné krabice víčko z alobalu a do druhé
plastový kelímek.
	Prokop Mašek,
starosta
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Ochrana dřevin a povolování jejich kácení
Koncem března končí období vegetačního klidu, tj. období, kdy lze zpravidla
kácet dřeviny rostoucí mimo les. Převážně se jedná o stromy, které ohrožují
nemovitosti nebo osoby nacházející se
v jejich blízkosti. V souladu s ustanovením zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny a vyhlášky č. 189/2013
Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení je nutno požádat příslušný orgán
ochrany přírody tj. v převážné většině
případů obecní úřad, v jehož katastru se
stromy nacházejí. V loňském roce byla
původní vyhláška č. 395/1992 Sb. nahrazena novou vyhláškou č. 189/2013
s účinností od 15. 7. 2013. Nově jsou v §1
vymezeny pojmy:
a) zapojený porost dřevin tj. soubor
dřevin, v němž se nadzemní části vzájemně dotýkají nebo překrývají (netýká
se dřevin, jejichž obvod ve výšce 130 cm
nad zemí je větší než 80 cm – ty se posuzují vždy jako samostatné dřeviny),
b) společenské funkce dřeviny (snižování prašnosti, tlumení hluku, zlepšování
mikroklimatu, estetičnost, působení na
krajinný ráz a ráz urbanizovaného prostředí),
c) zahrada je pozemek u bytového
nebo rodinného domu v zastavěném
území obce, který je stavebně oplocený,
d) stromořadí je souvislá řada nejméně
deseti stromů s pravidelnými rozestupy
(i pokud v některém úseku strom chybí), za stromořadí se nepovažují stromy
rostoucí v ovocných sadech a plantážích
dřevin.
Tato vyhláška v § 2 specifikuje nedovolené zásahy do dřevin (poškozování
nebo ničení, které způsobí trvalé snížení jejich ekologických a společenských
funkcí nebo jejich odumření).

HLEDÁME NOVÉHO
KRONIKÁŘE/-KU
Obec Kamenný Přívoz hledá
kronikáře/–ku, pro vedení
obecní kroniky.
Zájemci kontaktujte starostu
obce.
Tel.: +420 725 921 941

V § 3 je uvedena velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba
povolení:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80
cm ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud
celková plocha kácených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích
vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách (viz.
vymezený pojem zahrada).
V § 4 jsou uvedeny náležitosti žádosti
o povolení kácení (§ 8 odst. 1 zákona)
a náležitosti oznámení o kácení dřevin (§
8 odst. 2 a 4 zákona).
V § 5 je uvedeno období, ve kterém
se kácení zpravidla provádí tj. v období
vegetačního klidu (obvykle říjen až březen), kdy zároveň nehnízdí ptáci.
Výše uvedená vyhláška přináší změnu
především pro obyvatele
rodinných a bytových
domů
určených
k trvalému bydlení,
kteří nemusí žádat
o povolení pokácení
jakékoliv dřeviny rostoucí na jejich oplocené zahradě (pokud
se nejedná o památný
strom). Naproti tomu majitelé pozemků, na kterých
je rekreační objekt (funkce uvedená
v katastru nemovitostí) musí podávat žádost i nadále (viz. příslušný formulář na
www.kamennyprivoz.cz) a vyčkat po
místním šetření na vydání rozhodnutí
o povolení k pokácení dřevin.
Kácení stromů na lesních pozemcích
určuje lesní zákon č. 289/1995 Sb. V naší

obci je na obecních lesních pozemcích
několik set rekreačních chat, případně se
v těsném sousedství lesů nacházejí také
rodinné domy. Dle § 22 lesního zákona
jsou vlastníci těchto nemovitostí povinni
provést na svůj náklad nezbytně nutná
opatření proti možným škodám způsobenými např. pádem nebezpečných
stromů, větví apod.
Vlastník ohrožené nemovitosti podává
žádost majiteli lesa (obci), který nebezpečí posoudí na místě a vydá povolení
k pokácení (max. 3 m3 na 1 ha lesa za rok)
případně věc oznámí na Odbor životního
prostředí – oddělení lesnictví a myslivosti MěÚ Černošice.
Pavel Pála,
místostarosta

sběr železného šrotu
Hasiči z Kamenného Újezdce oznamují, že dne 19. 4. 2014 od
8,00 hodin provedou ve všech částech obce tj. Hostěradice, Rokousy, Kamenný Přívoz a Kamenný Újezdec sběr železného šrotu.
Dále hasiči žádají spoluobčany, aby nevynášeli šrot před své domy,
chalupy a chaty přede dnem konání akce, a to z toho důvodu, že nezvaní návštěvníci naší obce v nočních hodinách tento šrot kradou.
Děkujeme.
Zájemci, kteří potřebují pomoct s vynášením těžkých věcí, můžou
volat nejpozději den před akcí veliteli hasičů panu Jiřímu Hrdličkovi na tel. 724180403.
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ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Výsledky zápisu do ZŠ a MŠ pro šk. r. 2014/2015
Pro školní rok 2014/2015 máme zapsáno 15 žáků v 1. třídě a 17 nových dětí v mateřské škole
Díky práci vedení školy a uváženému
jednání obce má mateřská škola pro další školní rok dostatečný počet míst pro
všechny místní děti, které dovrší věku tří
let 1. 9. 2014.

v dalších letech přijímat bez problémů
další prvňáčky. Také se povedlo drobnými úpravami navýšit přiměřeně kapacitu
školní jídelny, aby se měly přijaté děti kde
stravovat. I toto řešení je jen dočasné.

šit pro budoucí školní rok také kapacitu
naší školní družiny. To vypadalo původně
jako nejjednodušší a nakonec se z toho
stal tvrdý oříšek, který se stále snažíme
rozlousknout. Tak nám držte palce. Nejde
totiž o peníze obce , ale z kraje…
Dalším zdařilým krokem bylo navýšení Zbývá dokončit jednání s krajským úřaMgr. Hana Šmídová,
kapacity základní školy tak, aby mohla dem, aby připustil jako nezbytnost navýředitelka školy

Co nás čeká do
konce školního roku?
DUBEN:
10. 4. VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
22. 4. DEN ZEMĚ - připomenutí důležitosti naší práce na ochraně
svého okolí a ochrany přírody pro stav naší Země - čištění
a úprava okolí školy, obce
25. 4. Vystoupení na Vítání občánků (akci pořádá Kulturní
komise OÚ)
30. 4. ČARODEJNICKÁ OSLAVA - dopolední akce plná kouzlení
a radosti z převleků, spojená s pálením na zahradě MŠ
KVĚTEN:
Vystoupení pro místní seniory (akci pořádá Kulturní komise OÚ)
14. 5. OSLAVA DNE RODINY MŠ I (15,00 hod.), MŠ II (16,00hod.)
- Vystoupení pro radost maminkám i tatínkům.
22. 5. VARIETNÍ VYSTOUPENÍ
29. 5. Představení „ Kdo je nejšikovnější“ - kouzelník
ČERVEN:
2. 6. Výlet STARÉ HRADY - oslava DNE DĚTÍ
13. 6. Divadelní představení „Plechta a Neplechta jdou do světa“
23. 6. SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA HŘIŠTI
26. 6. LETNÍ ŠKOLNÍ SLAVNOST (16,00 hod.)
A už tu máme zase konec školního roku. Pro školáky vysvědčení
a loučení s páťáky.
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Slunce na Šumavě
I letos jsme se vydali za poznáváním
přírody a života v ní. Obrátili jsme se
směrem na Šumavu do obce Stožec
uprostřed šumavských lesů, do bývalé
vojenské zóny.
Jako už mnohokrát jsme se s kolegyněmi obávaly, jaké nás asi čeká počasí
na školním zájezdu. To proto, že
jako matky a učitelky víme, jaký
je to rozdíl v nárocích na údržbu oděvů a obuví, když počasí
„vyjde“ a když ne… Tentokrát
jsme byly opravdu nadmíru překvapeny. Když jsme objednávaly
termín a jediný vhodný a volný
byl druhý týden v březnu, očekavaly jsme Šumavu pod vládou
hluboké zimy. Ale díky letošní
zvláštní zimě dopadlo všechno
jinak.
Jaro se probudilo i na horách
neskutečně brzy a navíc měla
naše výprava štěstí na neuvěřitelně krásné dny, plné slunce
a teplé pohody, které nejsou na
Šumavě vždy běžné ani v létě.
Přivezený Slabikář a knihy zůstaly nedotčeny, protože jarní
sluníčko lákalo ven. Venku jsme
strávili prakticky všechny dny pobytu.
Podívali jsme se do blízkého okolí, prostě tam, kam nás naše nohy a nožičky
byly schopné donést. Pohybovali jsme se

pod vedením místních pracovníků Střediska enviromentální výchovy. Programoví vedoucí nám dělali nejen průvodce krajinou, ale velmi citlivě a odborně
seznamovali děti se specifiky šumavské
přírody, připravovali pro ně poznávací
a zážitkové hry a činnosti. Umožnili jim

poznat typické obyvatele šumavské přírody. Některé mohly děti samy zahlédnout, jiné rozpoznávaly podle typických
pobytových znaků. Neobyčejným zážit-

kem bylo množství nakvetených rostlin
děvětsilu.
Nejvíce devětsilů zahlédly při celodenním výletu na blízkou Stožeckou skálu se
zrekonstruovanou kaplí. I nejmenší děti
výlet statečně zvládly a ještě cestou hrály zábavné hry a radostně sledovaly okolí
s určovacím klíčem k živočichům
a rostlinám v ruce.
	Svačinky na pasece či na kládě
v lese dětem chutnaly více než
ve školních lavicích.
	Stesk po rodičích se občas u některých dětí objevil, ale vzhledem k nabitému celodennímu
programu na vše pozapomněly
a veškerých činností a her si báječně užily. Čas nevyplněný programem SEV si děti mohly užít
dle svých přání, např. fotbalem,
stavěním domečků z přírodnin
v lese, na dětském hřišti a jinak.
Konečně si více užily některých
stolních her, na které není běžně
ve škole ani v družině dost času.
A hlavně strávily příjemný čas
se svými kamarády-spolužáky
a učitelkami.
	Cesta domů proběhla až na
malé zpoždění bez komplikací a v dobré
náladě. Doufáme, že si děti přivezly jen
příjemné zážitky.
Kolektiv učitelek

STOŽEC – očima dětí
Minulý týden – tj. 10. března jsme byli
v ekologickém centru ve Stožci na Šumavě. První den jsme se ubytovali a seznámili se s instruktory a obcí Stožec.
Druhý den jsme vyrazili na celodenní výlet ke Stožecké kapli. Po celou dobu jsme
poznávali přírodu a živočichy Šumavy.
Ve volném čase jsme hráli fotbal na místním hřišti. Také mi tam chutnalo jídlo. Jíst
jsme chodili do restaurace U Pstruha.
Ze všeho nejvíc se mi líbily procházky do
lesa. Každý večer jsme zpívali při kytaře
a naučili jsme se nové písničky.
Moc se mi tam líbilo a chtěl bych se tam
ještě podívat .
Miroslav Šeda,
žák 4. třídy

jsme se převlíkli a vydali se do lesa, kde
nás čekala další hra – ta se jmenovala
STRÁŽCE. Po návratu z lesa jsme dokončili vybalování, vybalili si věci a šli jsme
na večeři. Před večerkou jsme v herně
hráli společenské hry.
Další dny vždy po snídani následoval výukový program. Pod vedením instruktorů Jirky, Vládi a Veroniky jsme se
dozvěděli o životě šelem, ptáků, jelenů
a srnců žijících na Šumavě.
Poslední den v pátek jsme si zabalili
věci a před obědem jsme ještě navštívili infocentrum. Tam jsme zjistili mnoho
zajímavého, nakoupili dárky, pohlednice,
poznávací klíče a samolepky. Nakonec
pro nás přijel autobus a jeli jsme spokojeni domů. Celý týden nám přálo počasí
V pondělí 10. března jsme se školou a pobyt se vydařil.
jeli na týdenní pobyt na Šumavě. Cílem
Kristýna Sládková,
naší trasy byla vesnice Stožec. Když jsme
žákyně 4. ročníku
dorazili na místo, odnesli jsme si věci do
budovy a šli na oběd. Po návratu jsme V pondělí 10. března jsme my žáci ZŠ
udělali kruh a hráli hru OPAKOVANÁ. Pak Kamenný Přívoz jeli na pobyt do Stožce

na Šumavě. Ráno v půl osmé jsme se sešli
ve škole a v osm hodin jsme zamávali rodičům a vyrazili směr Šumava. Cesta byla
dlouhá.
Po příjezdu na místo jsme se hned ubytovali, vybalili věci a šli na oběd. Odpoledne jsme hráli poznávací hry. Den rychle
uběhl a my se pomalu uložili k spánku.
Druhý den jsme vyrazili ke Stožecké
kapli. Měli jsme s sebou průvodce a cestou jsme se seznamovali se šumavskou
přírodou.
Ve středu a ve čtvrtek jsme hráli hry –
např. na vydru, jelena a vlky. Už ve čtvrtek večer se nám začalo stýskat a těšili
jsme se na rodiče.
V pátek ráno jsme se sbalili, šli na snídani a celé dopoledne jsme strávili v infocentru. Získali jsme poslední informace,
nakoupili suvenýry a dárečky, chutně
jsme poobědvali a vyrazili k domovu.
Moc se mi tam líbilo.
Julie Svobodová,
žákyně 5. ročníku
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SPORT
FOTBAL
Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra
Přípravu na fotbalové jaro jsme začali
prvním letošním tréninkem 18. 1. 2014.
Trénovali jsme až do 23. 2. To jsme sehráli první přípravný zápas s mužstvem
TJ Skol Lešany, které jsme vyhráli 2:1
brankami: v 17. min. M. Hošta a 70. min.
I. Plop.
Druhý přípravný zápas jsme sehráli následující neděli 23. 2. 2014 s fotbalisty
z TJ Okrouhlo. Tady jsme soupeři nadělili
prohru 6:0. Postupně se do listiny střelců zapsali: 10. min. a 17. min. J. Vojáček,
19. min. I. Plop, 38. min. M. Brož, 67. min.
M. Balda a 69. min. M. Grössl.
Ke třetímu přípravnému zápasu jsme
si pozvali mužstvo z SK Olimpie Dolní Břežany. Z tohoto duelu jsme odešli
smírně 1:1. Branku ve 25. min. vstřelil M.
Hroník. Břežanští vyrovnali ve 33. minutě, chybou našeho brankaře, když mu
vypadl míč z ruky.
Na čtvrté přípravné utkání, které se
hrálo 9. 3. 2014, jsme si nechali fotbalisty z Jawa Pecerady. I tady to skončilo
nerozhodným výsledkem 1:1. Soupeř
nám dal první gól v 71. min. z penalty.
Z následujícího protiútoku M. Fehér,

prostřelil míč do soupeřovi sítě a bylo
vyrovnáno na 1:1. Tento stav se do konce už nezměnil.
Všechna tato utkání se hrála na hřišti
s umělou trávou na Šeberově.
K prvnímu mistrovskému zápasu, jsme
se vypravili do Vraného nad/Vltavou,
kde na nás čekali místní fotbalisté. Tady
jsme si mysleli, že nám to půjde samo,
protože jsme už v 18. min. vedli brankami v 6. a v 18. min. M. Hroníka 0:2. Jenže
skutečnost byla trochu jiná. Ve 33. min.
soupeř snížil na 1:2. Ve druhé půli jsme
během 5 minut dostali tři góly (jeden
z penalty). V 53. min. už to bylo 4:2 pro
domácí. Když běžela 64. min. tak A. Kačer ještě snížil na rozdíl jedné branky
4:3. Jenže domácí nám dali ještě v 65.
min. a v 87. min. dva góly a konečný stav
zápasu byl 6:3.
Druhý mistrovský zápas jsme sehráli v sobotu 29. 3. 2014 od 15,00 hodin
s naším rivalem AFK Radlík. Obě mužstva se na tento mač připravovala a na
dálku se i hecovala. My jsme museli
kvůli několika nemocným hráčům pozměnit sestavu. A z důvodu rychlých

soupeřových útočníku i pozměnit hráče na jistých postech. Průběh utkání nám dal za pravdu, že jsme udělali
dobře. Utkání bylo vyrovnané a ve druhé půli jsme Radlík přehrávali. První gól
jsme dali my v 6. min. M. Doutnáč zúročil přihrávku na hranici velkého vápna
a dal pěkný gól 1:0. Bohužel z vedení
jsme se dlouho neradovali, protože v 9.
min. rozhodčí nařídil dost nešťastný
pokutový kop. Při sražení našeho hráče ve velkém vápně a následném pádu
tohoto hráče došlo ke kontaktu ruky
hráče s míčem. Pokutový kop soupeř
proměnil a vyrovnal na 1:1. Radlické
mužstvo, které hraje o postup do druhé třídy, jsme dost zaskočili.
V nadcházející jarní části nás čeká
hodně práce, protože máme jediný cíl
- udržet v naší obci tuto soutěž, tj. třetí
třídu i pro příští roky. Rozlosování jarní
části je na jiném místě.
Závěrem chci poděkovat sponzorům,
kteří nám pomáhají jak finančně, tak
i materiálně za jejich přízeň a divákům,
kteří chodí na naše zápasy, přeji příjemně prožité chvíle.
Václav Charvát

Rozlosování jaro 2014, okres Praha-západ – 3.třída, oddělení „A“
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

22.03.2014
29.03.2014
06.04.2014
12.04.2014
19.04.2014
26.04.2014
03.05.2014
10.05.2014
17.05.2014
25.05.2014
31.05.2014
07.06.2014
14.06.2014

sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota

15:00 hod	Vrané
15:00 hod	K.Přívoz
16:30 hod	Zvole „B“
16:30 hod	K.Přívoz
17:00 hod	Vestec
17:00 hod	K.Přívoz
17:00 hod	Slapy
17:00 hod	K.Přívoz
17:00 hod	Libeř
17:00 hod	Jesenice „B“
17:00 hod	K.Přívoz
17:00 hod	Davle
17:00 hod	K.Přívoz

-	K.Přívoz
-	Radlík
-	K.Přívoz
-	Zlatníky
-	K.Přívoz
-	D.Jirčany
-	K.Přívoz
-	Bojanovice
-	K.Přívoz
-	K.Přívoz
-	Jíloviště „B“
-	K.Přívoz
-	Hvozdnice „B“
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Naše přípravky opět na hřišti v Kamenném Přívoze
Po ukončení podzimní
části soutěží mladší a starší
přípravky jsme se od začátku listopadu 2013 do konce března 2014 přesunuli k
zimní přípravě do tělocvičny v ZŠ Jílové u Prahy a na
školní hřiště s umělou trávou. Během zimní přípravy
sehrála mužstva mladší,
starší přípravky a předpřípravky cca dvacetpět zimních halových turnajů. Na
začátku prosince se uskutečnila Mikulášská besídka
v Těptíně, která měla velký
úspěch jak u zúčastněných
dětí, tak i u ostatních účastníků besídky. V posledním týdnu ledna
proběhlo týdenní zimní soustředění v Krkonoších.
A co nás čeká nyní. Mimo tréninků na
našem hřišti, které se konají třikrát týdně, začínají od 26. 4. 2014 mistrovské
zápasy mladší přípravky a od 5. 4. 2014

také hledáme trenéry i tatínky, kteří by byli ochotni nám pomoci s tréninky
dětí. Podrobnosti naleznete
na www.TJ Tatran Kamenný Přívoz-fotbal

mistrovské zápasy starší přípravky okresního přeboru Praha západ. Pro nejmenší
budeme i nadále sjednávat přátelské zápasy s mužstvy z okolních klubů. V době
tréninků i nadále provádíme nábor
dětí, které mají zájem o fotbal. Vzhledem
k tomu, že již máme více jak padesát dětí,

A nyní to nejdůležitější.
Dne 7. 6. 2014 opět
uspořádáme „Sportovní
den“ na našem hřišti. Opět
budou připraveny dovednostní soutěže jak pro děti
tak pro dospělé. Celé odpoledne bude zakončeno
celkovým vyhodnocením
dosažených výsledků s předáním cen. Občestvení pro
děti i dospělé bude zajištěno.
Ve druhé polovině měsíce června
opět uspořádáme „Posázavský turnaj
přípravek“.
Tímto Vás všechny srdečně zveme.
trenéři a výbor
TJ Tatran Kamenný Přívoz

G1B - Okresní přebor starších přípravek skupiny B - jaro 2014
Kolo

Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

10

5. 4. 2014

sobota

14:00

Vestec

K. Přívoz

11

12. 4. 2014

sobota

10:00

D. Jirčany

K. Přívoz

12

20. 4. 2014

neděle

10:00

K. Přívoz

Průhonice

13

26. 4. 2014

sobota

10:00

Zvole

K. Přívoz

14

4. 5. 2014

neděle

10:00

K. Přívoz

Hradištko

15

11. 5. 2014

16

18. 5. 2014

neděle

10:00

K. Přívoz

D. Břežany

17

25. 5. 2014

neděle

13:00

Psáry

K. Přívoz

18

1. 6. 2014

neděle

10:00

K. Přívoz

Zlatníky

VOLNO

I1B – Okresní přebor mladších přípravek skupina B – jaro 2014
Kolo

Datum

Den

Hřiště

6

26. 4. 2014

Sobota

Hradištko

7

3. 5. 2014

Sobota

K. Přívoz

8

17. 5. 2014

Sobota

Štěchovice

9

24. 5. 2014

Sobota

Zvole

10

31. 5. 2014

Sobota

Davle
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HASIČSKÉ
STŘÍPKY

Valná hromada hasičů Kamenný Újezdec
1. 3. 2014 od 15,00 hodin se uskutečnila Vyznamenání:
ČU KSH bylo uděleno p. Hroníkovi Fr.;
v klubovně fotbalistů na hřišti v Kamenném Přívoze valná hromada hasičů KaMZZ OSH bylo uděleno
menný Újezdec.
pp. Cirmanovi Vl., Charvátovi V.,
Přítomno bylo 36 členů SDH a 11 hostů.
Na začátku jednání byla uctěna minutou 	Kadeřábekovi J. a Ondrákovi J.;
ticha památka členům, kteří v minulém
MPP OSH bylo uděleno p. Kadeřábkové
roce odešli do hasičského nebe a sledují
nás z nebeských výšin. Byli to Miroslav J., Skružnýmu M. (nepřítomen);
Havelka, Václav Schůt, Václav Jirák a JoČU OSH bylo uděleno p. Zahrádkovi M.;
sef Jakubův.
Členové SDH schválili program jednání.
Za 60 let u hasičů
byl vyznamenán p. Ursta I.;
1/ Zahájení, schválení programu a volba
zapisovatele
Za 50 let u hasičů byl vyznamenán
2/ Volba návrhové komise
p. Skružný M. (nepřítomen);
3/ Zpráva o činnosti za rok 2014
4/ Zpráva pokladní za rok 2013
Za 20 let u hasičů byli vyznamenáni
5/ Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2013
pp. Adamec M., Buriánek P., Ondrák J.,
6/ Zpráva revizní za rok 2013
	Zdobnický K., Patera J. a Souček J.
7/ Vyznamenání členů
(nepřítomen).
8/ Diskuse
9/ Schválení rozpočtu na rok 2014
Jako další bod následovala diskuse, ve
10/ Schválení plánu hlavních úkolů
které vystoupili starosta obce Kamenný
na rok 2014-03-16
11/ Schválení usnesení z valné hromady Přívoz, jednotliví zástupci hostujících
SDH a členové našeho sboru. Návrh
12/ Závěr valné hromady
13/ Občerstvení a volná zábava

•
•
•
•
•
•
•

rozpočtu na rok 2014, který byl také
schválen, přednesl p. Hrdlička. Plán hlavních úkolů a usnesení z valné hromady
účastníkům jednání přednesl p. Charvát.
V následném hlasování i tyto body byly
schváleny. Posledními body byly závěr,
občerstvení a volná zábava.
Po dobrém gulášku, pivečku a i něčem
proti bacilům jsme si všichni dobře popovídali. Také jsme si vyměnili nějaké
zkušenosti a domlouvali další rozvoj spolupráce na 12tém okrsku okresu Praha-západ, která dobře funguje již řadu let.
S dobrými pocity jsme se rozešli a pospíchali domů za svým i nejbližšími.
Závěrem chci touto cestou poděkovat
jménem svým i jménem SDH Kamenný
Újezdec, TJ Tatranu Kamenný Přívoz za
to, že nám bylo umožněno již poněkolikáté tuto akci udělat v jejich pěkné klubovně. Veliké poděkování patří i kamarádům - pp. R. Rajskému a P. Novotnému
za perfektní obsluhu a p. P. Radonskému,
který nám uvařil špičkový gulášek (ještě
doma druhý den se zúčastnění olizovali).
Ještě jednou všem velký dík.
Václav Charvát

Po schválení zapisovatelky pí. Mošničkové a volby návrhové komise, následovala zpráva o činnosti sboru, kterou
přednesl starosta SDH p. Hrdlička. Se
zprávou pokladní seznámil přítomné p.
Hartman ml. Zprávu o čerpání rozpočtu
za rok 2013 přednesl p. Hrdlička. Se zprávou revizní seznámila přítomné pí. Mošničková.
Výbor SDH navrhl vyšším orgánům vyznamenat některé členy sboru a tím ocenit jejich dlouholetou práci. Naše návrhy
byly schváleny. Předání provedli pp. Hrdlička a Charvát.

100 let

sdh kamenný újezdec letos slaví
100 let od založení
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NÁVRH NA USNESENÍ z výroční valné hromady SDH Kamenný Újezdec
konané dne 1. 3. 2014 na hřišti TATRANU Kamenný Přívoz
Výroční valná hromada navrhuje po
dnešním jednání přijmout následující
usnesení:
Valná hromada schvaluje zprávy za
rok 2013 a to: zprávu o činnosti; zprávu
pokladní; zprávu revizní; zprávu o čerpání rozpočtu
Valná hromada schvaluje pro rok
2014: plán hlavních úkolů; rozpočet
sboru; zahájení sbírky pro zakoupení
nového praporu od r. 2014 a to od členů

a dalších občanů; členy výboru jako de- 3/ Pokračovat v přípravách oslav 100.
legáty na okrskovou VH dne 28. 3. 2014 výročí sboru
v Jílovém; předložené usnesení
4/Zabezpečit celoroční akceschopnost
Valná hromada ukládá výboru sboru: zásahové jednotky
1/ Vyhodnotit závěry z diskuse na valné
hromadě a případně je zapracovat do Valná hromada ukládá členům sboru:
plánu práce
Aktivně se podílet na přípravě a průběhu oslav 100. Výročí založení sboru.
2/ Rozdělit zodpovědnosti za jednotlivé úkoly z plánu práce a zajistit jejich
V Kamenném Újezdci
plnění
dne 1. 3. 2014

plán hlavních úkolů na rok 2014
Na základě návrhu výboru plánujeme v roce 2014 zajistit následující úkoly:
Do okrskové soutěže zapojíme: 1 družstvo mužů a 1 družstvo žen
Do memoriálu Jar. Štíbra zapojíme: 1 družstvo mužů a 1 družstvo žen
Do hry Plamen zapojíme: 1 kolektiv mladých hasičů
Do soutěže PO očima dětí se zapojí: 5 mladých hasičů
Součástí tohoto plánu bude i detailní brigádnický plán práce, který bude
předložen na výboru dne 20. 3. 2014 k projednání termínů a zodpovědnosti
za jendotlivé akce.

e:
V průběhu roku uspořádám

obci
19. 4. sběr železného šrotu v
30. 4. čarodejnice
ve Velvarech
24. 5. zájezd na oslavy 150 let
sboru
2. 8. oslavy 100 let založení
16. 8. turnaj v minikopané
27. 9.	Memoriál Jar. Štíbra
- zimní
27. 12. vycházka pro dospělé
výlet/vycházka pro děti

hasičské Preventivní okénko
V dnešním preventivním, okénkem se
podíváme co dělat v případě požáru

nepokoušejte požár zlikvidovat za
každou cenu sami.

Co dělat v případě požáru.
Když přece jednou dojde k požáru,
snažte se v prvé řadě zachovat klid
a nepodlehnout panice. Nejdříve
chraňte život a zdraví, teprve potom
majetek. Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho šíření. Využijte hasicí přístroj, hydranty na chodbě, kusy látek
(z umělých vláken)a pod. Dávejte si
přitom pozor, aby vám oheň nezatarasil únikovou cestu. Pozor na elektrické
přístroje či věci připojené do elektřiny.
Pokud k tomu dojde, musí se nejprve
vypnout proud a teprve pak je možné
hasit. Pamatujte přitom, že zařízení,
které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem.

2. Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky
150 nebo 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu
došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak
zkomplikovat zásah záchranářům.
Poté uviďte své jméno a přímí kontakt na sebe. Důsledně se řiďte
pokyny operátora z tísňové linky.

1. Pamatujte, že lidské zdraví je vždy
cennější než majetek a rozhodně se

4. Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor,

3. Pokud se v hořícím
objektu nachází více
osob, varujte je a
snažte se jim pomoci (zejména, dětem a
starým a nemohoucím osobám).

aby, jste se nenadýchali toxických
zplodin z hoření, držte se při zemi a
dýchací cesty si chraňte navlhčenou
rouškou z textilie (stačí kapesník).
5. Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné
vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím hasičům.
Václav Charvát
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KULTURA
Pozvání do knihovny
Vážení a milí čtenáři a čtenářky,
ještě jsme si ani neužili zimu a už máme
krásné jarní dny. Ráda bych vás informovala o nových knihách, které si můžete
půjčit v naší knihovně. Krásná knížka pro
všechny věkové kategorie O líné babičce,
vás pohladí, rozesměje. Víte jaká je líná
babička? Není úplně líná, jen si řekne, že
už se za celý život dost nauklízela, navařila
a nahlídala vnoučat. Proto se rozhodne na
"stará kolena" plnit si své sny a přání, které
si celý život pečlivě ukládala do škapulíře.
A co vy? Máte už nějaký škapulíř na svá
přání? I když do důchodu daleko, asi si
nějaký zavedu. Až mě tedy uvidíte, jak si
budu v dešti tančit a skákat z jedné louže
do druhé, nezbláznila jsem se, jen si plním
své dětské sny. Pro nečtenáře mohu nabídnout nové představení Divadla v Dlouhé pod stejnojmenným názvem, které má
velmi pozitivní recenze jak od diváků, tak
i kritiků.
Málokdo asi neslyšel o osudu nejčtenějšího spisovatele - sázavského rodáka
M. Viewegha. Jeho poslední kniha Můj
život po životě odkrývá boj s depresemi,
ztrátou paměti, bolesti z neschopnosti
krátkodobé paměti. Čtenáře naší knihovny jistě potěší osobní věnování napsané
samotným autorem.
Pro odlehčení, zamyšlení se nad svým
životem - manželstvím, nabízí kniha Manželka 22. Kniha potěší všechny ženy,
které jsou již několik let pod čepcem
a možná se jim jejich partner už nejeví
jako ten princ z pohádky. Kniha se stala
bestsellerem v několika zemích. Malou
ochutnávku knihy si přečtěte v následujícím úryvku: "Manželství je někdy jako bludiště, ve kterém ztratíme jeden druhého.
A možná i sami sebe. Možná to způsobilo
těch pár kil, které jsem přibrala. Možná to
bylo tím, že jsme si po téměř dvaceti letech manželství přestali mít co říct. Měla
jsem zkrátka pocit, že ztrácím sama sebe,
přestože mě čeká ještě celá druhá půlka
života… Co si s ní počnu? A pak se v mojí
mailové schránce objevila výzva k účasti
na anonymním internetovém průzkumu
Manželství v 21. století… Ani ve snu by
mě nenapadlo, jak zásadně to změní můj
život. Předtím jsem byla Alice Buckleo-

vá, manželka a matka, učitelka dramatu
a nadšená uživatelka Facebooku, který
byl pro mě víceméně jediným spojením
se světem mimo rodinu a práci. Teď je ale
ze mě účastnice průzkumu s přezdívkou
Manželka 22. A nějak se stalo, že moje
korespondence s Tazatelem 101 nabrala
nečekaně osobní tón. Brzy se budu muset rozhodnout – a to rozhodnutí zásadně
ovlivní moji rodinu i manželství, celý můj
život. Ale teď ještě ne, teď musím odpovídat na další otázky. Zjistila jsem totiž, že
když se někomu opravdu upřímně svěříte,
může to být nečekaně účinné afrodiziakum..." Knihu vydalo nakladatelství Domino v edici Inteligentní romány pro inteligentní ženy. Většinu knih si u nás můžete
zapůjčit, všechny stojí za přečtení.
Milovníky historických románů potěší
kniha Žítkovské bohyně spisovatelky
Kateřiny Tučkové. Kniha získala mnoho
cen, např. Cenu Josefa Škvoreckého 2102;
Český bestseller 2012; Magnesia Litera
2013 aj. Román vypráví příběh o fascinující ženské duši a magii. Vysoko v kopcích
Bílých Karpat žily odedávna ženy obdařené výjimečnými schopnostmi. Uměly léčit
a pomáhat s kdejakým trápením, uměly
poradit v nesnázích a také prý viděly do
budoucnosti. Říkalo se jim bohyně a své
umění si předávaly z generace na generaci. Dora Idesová patří k posledním z rodu
žítkovských bohyní. V knize se dozvíte,
jaký osud měly bohyně v různých dobách.
Nezklame vás ani její román Vyhnání
Gerty Schnirch. Obě knihy si můžete zapůjčit v knihovně.
Můj dědeček vždycky říkával, že máme
myslet na ducha a ne na tělo. V knize Deník Dity P. se nasytí duch i tělo. Možná jste
viděli stejnojmenný pořad v České televizi. Kniha je plná báječných receptů, které
doprovází autorčino milé osobní vyprávění. Jen pozor, již při pročítání jdou kilogramy nahoru. Všechny recepty jsou velmi
dobře popsány a lákají k vyzkoušení. Vyzkoušejte je a staňte se bohyní v kuchyni.
Malé čtenáře určitě potěší edice první
čtení z nakladatelství Albatros, děti si mohou vybrat z široké nabídky uznávaného
spisovatele A. Lobela např. Kvak a Žbluňk
jsou kamarádi aj.

Po přestěhování jsme se opět zapojili do
projektu Knížka pro prvňáčka, žáci prvního ročníku se zúčastnili besedy v knihovně, dostali přihlášky a můžou se těšit na
originální knížku, která vzniká v rámci
projektu.
Knihovna se letos přidala k mezinárodní
akci Daruj knihu aneb jak slavit Valentýn.
Děkujeme pí Jaroslavě Pazderové za dar
400,- Kč, díky jejímu příspěvku přibudou
do knihovny dvě knihy Stanislava Motla. Moje dcera Anežka věnovala při této
příležitosti dvě dětmi velmi čtené knihy:
Babičku Drsňačku a Deník malého poseroutky.
Čtenáři, těším se na vás každou středu v knihovně (16.00 - 18.00 hod). Zeptala jsem se několika čtenářů, proč chodí do knihovny. Několik odpovědí si zde
můžete přečíst. "Knihovna je velmi dobře
zásobená. Oproti větším knihovnám se
novinek dočkám dříve a bez rezervace."
"Ráda si chodím popovídat, navíc velmi ráda čtu. Vždycky mi dobře poradíte."
"Knihy jsou dneska drahé, v knihovně je
velmi dobrý výběr." "Příjemné prostředí,
schází se zde milí a inteligentní lidé a hlavně výborné knížky."
Ráda bych se ještě zmínila o akci Večer
s Andersenem. Každý rok jsme pořádali
Noc s Andersenem, využívali tělocvičnu,
zasedací sál obecního úřadu, kuchyňku.
Po přestěhování jsme přemýšleli, jak dále
pokračovat. Letos jsme tedy poprvé pozvali děti na Večer s Andersenem. Formou
dramatické výchovy děti prožily pohádkový příběh Největší poklad. Společne
jsme malovali, vstupovali do různých postav a zažili hodně dobrodružství.
Příjemné jarní dny s knihou vám přeje
Jana Kozlová
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Převozníček a Okrašlovací spolek bojují za čistou obec
Jednou z prvních jarních akcí
stav. My v Převozníčkovi se o to
Převozníčka se letos stal úklid po
budeme rozhodně snažit.
obou stranách řeky v centru obce.
Na toto jaro plánujeme mimo praStejně jako loňský rok jsme i letos
videlné středeční schůzky ještě dvě
při této akci spolupracovali s místvzájemně propojené akce: 30. dubním Okrašlovacím spolkem, který
na se v 17.00 sejdeme v místní
vede Blanka Mašková. Ta za nás
knihovně a paní knihovnice Jana
vyřídila potřebné formality, a tak
Kozlová nám na míru našim dětem
jsme od obce dostali pytle na odpřipraví program pro nečtenáře
pad a dřevo připravené na závě– zároveň se některé děti (a možrečný táborák.
ná i maminky) poprvé ocitnou
Proto jste možná ve středu
v těchto prostorách. Po hodince
2. dubna dopoledne viděli maminv knihovně se přemístíme na obecky s dětmi, které v rukavicích sbíraní pozemek u lékařského střediska,
ly plasty, sklo, nedopalky od cigaret
kde už bude čekat připravená čaatd. Může se zdát, že jsou to místa
rodějnice k upálení a samozřejmě
téměř čistá, avšak zdání opravdu
i něco dobrého k upečení.
klame – stačí se podívat trošku
Chcete-li se k nám přidat, nevázblízka a máte plných pět velkých
hejte, podívejte se na web
pytlů. Možná by stálo za zamyšlení,
www.prevoznicek.webnode.
proč se musí řeka Sázava a její okolí každé procházce sehnout pro pár odpadků a „ cz, kde najdete mnohem více informací
jaro programově čistit. Nebudeme-li vše Čistá řeka Sázava“ by nebyla jen jednorá- a kontaktujte nás.
házet na vodáky, stačilo by se občas při zová (i když bohulibá) akce, ale setrvalý
Linda Mašková

Akce kulturní komise:
25. 4. v 16.00 h. vítání občánků v divadelním sále
30. 4. v 16.00 h. dílna pro děti a jejich rodiče: Čteme s nečtenáři (Ukázkové čtení, které vás seznámí s technikami,
které lze používat při čtení s nečtenáři k rozvoji čtenářské gramotnosti), po dílně se společně vypravíme na pálení
čarodějnic (na obecní pozemek před divadelním sálem). Akci pro vás připravují: Místní lidová knihovna Kamenný
Přívoz, Převozníček, kulturní komise
Těšíme se na vás.

pozvánka na Sportovní odpoledne v Kameňáku
Fotbalový klub TJ Tatran Kamenný Přívoz organizuje v sobotu 7. 6. 2014 sportovní odpoledne na hřišti v Kameňáku od 11h.
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. Po té nás čekají tradiční fotbalové zápasy
mladší přípravky proti maminkám, starší přípravky proti tatínkům a na závěr se představí naši nejmenší proti stejně starým
borcům z FC Jílového. Zveme tímto všechny příznivce fotbalu
a dobré nálady a zejména děti až po ty později narozené. Velmi
rádi přivítáme borce do naší fotbalové školičky, kterou společně provozujeme prvním rokem (ročníky narození 2008-2009).
Fotbalová školička je připravena pro děti od 4-6let. 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. Po skončení proběhne volná zábava všech dospěláků.
Tímto jste všichni srdečně zváni.
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z redakční pošty
Zase ty odpady…
Určitě se najde víc z vás, kteří řešíte
obdobný problém - díky tomu, že se
loni ještě vyměňovaly zbylé pásky na
odvoz popelnic, nám letos zbylo 30
kusů. Zpočátku jsem byla naštvaná,
že třídíme, nevytváříme zbytečný odpad, a přesto platíme za odvoz odpadu stejnou částku, jako ti, kteří netřídí.
Začala jsem se tedy pídit po tom, zda
by nešlo třeba příští rok zaplatit za
odpady méně, když necháváme vyvážet popelnici průměrně jednou za
tři týdny až měsíc. Bylo mi vysvětleno,
že cena není jen za vývoz popelnice,
ale zahrnuje také částku za odvoz
tříděného odpadu. Sice nenaplníme
naší popelnici, ale je fakt, že i tříděný
odpad se musí vyvážet a zaplatit za
to. A kromě toho chápu třídění jako
službu nám všem, nejen své vlastní
peněžence.
Přestože třídění odpadu nám nepřináší žádné finanční benefity (pokud
tedy nemusíme dokupovat visačky
navíc), ráda bych upozornila na důležitost třídění odpadů. Vyhodit odpad
do toho správného kontejneru nám
nezabere víc, než pár okamžiků. Podle
výzkumů společnosti Eko-kom bylo
loni díky třídění odpadu ušetřeno
23km2 přírody a 1 800 000 stromů.
Nejvhodnější je ovšem zbytečně
odpad nevytvářet. Nekupovat nápoje v PET lahvích, ale používat vodu
z vodovodu (pokud máme kvalitní).
Igelitové tašky nahradit látkovými,
igelitové pytlíky používat opakovaně,
případně je používat minimálně (zelenina se nemusí dávat každá do zvlášt-

Den otevřených dveří
K návštěvě školy při příležitosti Dne
otevřených dveří mě vedlo hned několik důvodů. První byl ten, že mám
dítě předškoláka a budu se jako rodič
rozhodovat do které školy ho zapsat.
Druhým důvodem byl článek z minulého roku, který se týkal právě tématu Dne otevřených dveří a který mě
zaujal. Třetím neméně důležitým důvodem byl fakt "historického" vývoje
školy z období posledních let, který
ve mně vyvolával rozpaky a otázky,
co si o škole jako takové myslet.
Byla jsem účastna 2. vyučovací ho-

Příspěvky uveřejněné v této rubrice vyjadřují názory pisatelů a jsou uveřejněny v podobě, ve které byly
zaslány do redakce. Redakce neodpovídá ze jejich obsah.

ního igelitového pytlíku, můžeme si
jí nechat zvážit a pak dát dohromady do jedné, k tomu určené látkové
tašky, chléb uskladňovat ve lněných
pytlících – což je i výhodné z hlediska plísní). Hygienické potřeby se dají
sehnat v pratelné či kompostovatelné
podobě.
Jak správně třídit? Možná už jste
to četli mnohokrát, ale opakování je
matka moudrosti.
Plasty – do žlutých kontejnerů na
plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
PET láhve, obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků, kelímky od
jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů.Důležité
je sešlápnutí či zmačkání obalů před
vyhozením. Obaly nemusíme vymývat, ale odstraníme zbytky potravin
či čistících prostředků. NEpatří sem
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny
či novodurové trubky.
Sklo – do zeleného kontejneru patří
barevné sklo, do bílého sklo čiré, pokud je k dispozici jen jeden kontejner,
pak do něj dávejte sklo bez ohledu
na barvu. Do zeleného kontejneru
můžete také vyhazovat tabulové sklo
z oken a ze dveří.Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat
do nekonečna. Do těchto nádob NEpatří keramika a porcelán, autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo,
zlacená a pokovená skla.
Papír – do modrého kontejneru vhazujte časopisy, noviny, sešity, krabice
(rozložené), papírové obaly, cokoliv
z lepenky, obálky s fóliovými okénky,

knihy (bez vazby), papír (i s kancelářskými sponkami). Bublinkové obálky
vhazujeme bez plastového vnitřku!
NEpatřísem uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Pozor, použité
dětské pleny nepatří do kontejneru
na papír (ani na plasty), ale do popelnice!
Nápojové kartony – do oranžových kontejnerů patříkrabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků,
které je potřeba před vhozením do
kontejneru řádně sešlápnout. NEpatří
sem „měkké" sáčky, například od kávy
a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.
Bioodpad – velkou část odpadu domácnosti tvoří bioodpad. Každá zahrada by měla mít svůj kompost (na
vesnici je to jednoduché, ale i bytě
se dá kompostovat, existují speciální minikompostéry). V případě bioodpadu možná pro životní prostření
děláme nejvíce. Bioodpad se totiž na
skládkách nerozkládá na humus, ale
na hromadách bez přístupu vzduchu
hnije, při tom vzniká mnoho skleníkových plynů a nepříjemný zápach.
Na správně založeném kompostu bioodpad z domácnosti tleje a během
několika měsíců z něj máme kvalitní
hnojivo. Na kompost patří veškeré
rostlinné zbytky (ne tepelně upravené
– ty hnijí a lákají potkany). I vzhledem
k tomu, že ubývá orné půdy, bychom
se nad tříděním bioodpadu měli zamyslet. Jeden centimetr ornice totiž
vzniká zhruba 100 let.

diny ve třídě paní učitelky Šimsové,
kde jsou ve společné třídě spojeni
žáci první a druhé třídy. Stejně jako
mé předchůdkyně z minulého roku
jsem byla překvapena výbavou třídy,
která zahrnovala i interaktivní tabuli
a prostor počítačů. Třída je rozdělena na část, kde jsou umístěny lavice
a přibližně stejně velký prostor, kde
je na zemi koberec. Tento je využíván nejen o přestávkách jako možnost protažení se pro děti, ale bohatě
i v průběhu hodin, o čemž jsem se
mohla přesvědčit. Na rozvrhu druhé
vyučovací hodiny byla výuka jazyka
českého, kdy jsem mohla pozorovat

samostatnou práci žáků. Dodatečně
mě mrzelo, že jsem nebyla ve třídě již
od 1. vyučovací hodiny, která probíhala formou práce ve skupinkách, jak
jsem se posléze dozvěděla.
Přiznám se, že jsem příznivcem nespojených tříd, a to zejména díky
mému předpokladu, že pro dítě
v 1. třídě je podstatná nerozdělená
pozornost učitele, která za situace
třídy spojené, není možná. Nerozdělená pozornost proto, poněvadž spíše
podporuje koncentraci pozornosti dítěte na učivo, než rozdělená. O to větší překvapení se mi naskytlo, když mi
"prvňáčci" i "druháčci" předvedli svou

Veronika Nezbedová
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z redakční pošty
samostatnou práci a při ní schopnost soustředit se, a to i děti živější.
Skladba hodiny probíhala tak, že byla
dětem z jednoho ročníku zadána samostatná činnost a s dětmi z druhého
ročníku pracovala paní učitelka aktivně – např. ve smyslu vysvětlování
učiva. Uvedený způsob práce s dětmi
se během vyučovací hodiny pravidelně měnil. Uspořádání žáků ve třídě
je následující: v prvních lavicích sedí
žáci první třídy, v zadních žáci druhé
třídy. Když vycházím z popisu umístění žáků v lavicích, stojí za zmínku, že
před lavicemi nevévodí katedra. Má
své místo vzadu u dveří. A to jednoduše proto, že jí tam není třeba. Paní
učitelka se totiž stále v průběhu hodiny pohybuje mezi lavice a je v nepřetržitém i fyzickém kontaktu s dětmi.
Zmínila jsem se o koberci, uvedu jeden příklad za všechny. Básničku, kterou se žáci učili v lavicích, si následně
předvedli ve volném prostoru. Tato
kombinace učení za spluúčasti více
smyslů - tedy zraku, sluchu, hmatu
a právě i doplněna pohybem, podporuje vštípivost učené látce v řadě
první a v řadě druhé se učené stává
i hrou, což je pro děti nesmírně stimulující. Teď zpátky k oné schopnosti soustředění. Žáci první třídy byli
schopni soustředěné samostatné práce, a to za situace probíhající výuky

www.kamennyprivoz.cz
Příspěvky uveřejněné v této rubrice vyjadřují názory pisatelů a jsou uveřejněny v podobě, ve které byly
zaslány do redakce. Redakce neodpovídá ze jejich obsah.

druhé třídy. Zajímavý byl např. i úsek
čtení, když paní učitelka s prvňáčky
četla a stála u lavice právě čtoucího
dítěte, tak žáci druhého ročníku, kteří již dokončili svou zadanou činnost,
se postupně řadili u lavice za účelem
kontroly písemné práce. Je pravdou,
že byla potřeba žáky v řadě lehce
usměrňovat, ale byla jsem překvapena, že právě "lehce " a líbil se mi tento
již navyklý způsob žáků k učení a práci, který podporuje samostatnost
a respekt k prostoru druhého. To, že
učení probíhá modelovým chováním
a druháci ukazují svou samostatnost
a schopnost koncentrace prvňákům,
kteří se jí i takto mohou učit, jistě není
potřeba zmiňovat.
Být pedagogem ve smíšené třídě
je určitě nesmírně náročné, neboť
v průběhu výuky je nutné stále měnit stupně obtížnosti pro jednotlivé
třídy. Podle mě jako pozorovatele to
paní učitelka zvládala přirozeně, líbila
se mi jasná práce s hranicemi a pravidly, kterými vytvářela potřebnou
strukturu.
Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodla o zapsání svého dítěte do zdejší školy, zúčastnila jsem se schůzky
budoucích prvňáčků. Tuto skutečnost zmiňuji proto, poněvadž jsem
byla při té příležitosti obeznámena
paní ředitelkou s koncepcí vedení

školy. V průběhu sledování jednotlivých podbodů týkajících se pozitivních i negativních aspektů koncepce,
jsem si mohla potvrdit předchozí viděné v rámci Dne otevřených dveří.
Kromě jiného mě v koncepci oslovil
prvek vycházející z prostředí školy
a podporující porozumění "z jakých
kořenů vycházím." Zaujal mě zejména proto, že v dnešní ukvapené, na
výkon orientované době, se příliš nezastavujeme. Zastavení ale umožňuje
uvědomění si "z jaké půdy jsem", pak
díky porozumění "toku řeky" mohu
poněkud jistěji "vykročit ven" a hledat, protože "vím, odkud pocházím."
Možná, že můj článek, který je na
proces výuky orientovaný, se bude
jevit jako velmi podrobný. Možná je
také určen pro vytvoření představy
ostatním, kteří možnosti návštěvy
školy nevyužili.
Nevím, zda se mému dítěti bude
ve škole líbit. Jako každá škola, má
i tato své přednosti a slabá místa. Já
za sebe jsem vyhodnotila převahu
pozitivních. Přála bych si, aby "položila nosné základy školního života"
a asi by mi lichotilo, kdyby mi můj syn
při bilancování svých školních začátků řekl:" Dobře jste se, mami, tenkrát
rozhodli, byla to dobrá škola."
Miroslava Pešlová

inzerce

VÝZVA
Výzva pro sedmdesátníky,
kteří v letech 1955 – 1958
navštěvovali II. stupeň ZŠ
v Jílovém u Prahy.
Prosím volejte nebo pošlete
SMS zprávy.
Napište svůj kontakt na
telefon 721 030 790.
V průběhu června 2014
bude sraz spolužáků.
Spolužačka MILADA

soukromé lekce

Angličtiny
nebo

španělštiny
Naučím či doučím španělský nebo

Koupím domek, chalupu,
statek i před opravou
do 800000Kč

anglický jazyk.
Cena dohodou
tel.:721 774 777
email: sara.tylsova@gmail.com

Platím hotově.
tel.: 603 442 474
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Seznam jubilantů
Měsíc leden:
Korotvičková Marie
Brožková Libuše
Hnátek Emil
Jangl Zdeněk
Dlouhá Olga
Urstová Ludmila
Povolný Karel
Švancarová Helena
Měsíc únor:
Dolejšová Jiřina
Vítková Zdeňka
Škropková Věra
Stavinoha Alois
Korotvička František
Čížkovská Hana
Měsíc březen:
Fraňková Jiřenka
Řeháková Bohumila
Brzobohatá Jaroslava
Zimová Albína
Srdečně gratulujeme všem
jubilantům

Měsíc duben:
Vrbovcová Jaroslava
Polívka Svatoslav
Zvelebilová Božena
Kadeřábková Zuzana

nově narození
Fehérová Eliška Sarah
Škrabánková Eliška
Jirásková Tereza

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. 2014
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.

Tiráž

zemřelí
Zdeněk Jirsa
Landová Marie
Čančíková Daniela
Koutná Alena
Dolejšová Věra
Kubásek Václav
Kadeřábková Zuzana
Korotvička František
Všem pozůstalým tímto vyjadřujeme
hlubokou soustrast

Odpovědný redaktor: Prokop Mašek
Registrováno pod č. MK CR E 12542 jako periodický
tisk s názvem Přívozský čtvrtletník.
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.

[Znění tajenky: k senilitě se musíme tvrdě dopracovat]

křížovKA Přívozského čtvrtletníku

Miloslav Švandrlík: "Dětství je zadarmo..."
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Prívozský trh
Náplava Sázavy,o.s., www.naplava.com

v sobotu 14. 6. 2014 od 08:00 do 12:00 hodin
tradicne na ceste podél levého brehu reky Sázavy
(smerem k hostinci U Hastrmana – Druhostranný mlýn)
v Kamenném Prívoze
Prijdte strávit príjemné dopoledne u vody! Nabídnete své
produkty nebo jen prijdte nakoupit.
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!

