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SLOVO ÚVODEM

Přívozský      3
ČTVRTLETNÍK

Vážení sousedé,
Dovolte mi, abych poděkoval vám 

všem, kteří se dobře staráte nejen o 
svůj dům a zahradu, ale také o jejich 
bezprostřední či vzdálenější okolí. 

Jistě si mnozí z vás všimli, jak za ně-
kolik posledních let naše obec změni-
la svůj vzhled k lepšímu. Mnoho domů 
v původní staré zástavbě dostalo no-
vou střechu a fasádu, nová výstavba 
většinou citlivě zapadá do charakteru 
venkovského sídla. Malebný pohled 
na krajinu s řekou Sázavou obklope-
nou zalesněnými stráněmi s barevnou 
mozaikou jednotlivých domů a cha-
lup dokresluje upravené okolí domů. 
Vysekané meze podél cest v blízkos-
ti vašich domů svědčí nejen o snaze a 
povinnosti obecního úřadu starat se o 
své pozemky, ale především také o va-
šem přístupu ke svému okolí.

Vím, že každý nemá tu možnost udr-
žovat svůj dům, zahradu a prostory za 
plotem v dokonalém stavu ať už z dů-
vodů stáří, nemoci nebo nedostatku 
peněz. Těžko ale chápu, když je zahra-
da jako anglický park a za plotem lebe-
da nebo kopřivy. Měli bychom přispět 
každý, kdo může, aby vzhled obce byl 
ještě krásnější než dosud. Za obecní 
úřad vám slibuji, že se pokusíme pro 
to udělat vše, co bude v našich silách.

Za obec krásnější a voňavější
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ROZVOJ OBCE

3.změna ÚPSÚ (územního plánu sídelního útvaru) Ka-
menný Přívoz a možná 4. změna ÚPSÚ ( lokalita Úlehličky ).

Dohoda se starosty obcí Jílové u Prahy a Krhanice na úhra-
dě prodloužení večerní autobusové linky 332 z Jílového do 
Prosečnice a zpět na zkušební dobu 6 měsíců od 12. 6. 2011.

Převod hospodářského výsledku školy za rok 2010 do 
roku 2011.

Věcná břemena vedení potrubí a vodoměrné šachty.
Problematika Základní a mateřské školy v Kamenném Přívoze.
Odprodeje, výměny a pronájem části obecních pozemků.
Odsouhlasena výměna oken ve sportovních kabinách na 

hřišti – vybrán dodavatel s nejvýhodnější nabídkou.
Rozpuštění redakční rady Přívozského čtvrtletníku, kterou 

dočasně nahradí rada obce.
Schválena hudební produkce na fotbalovém hřišti ve 

dnech 2. 7. a 27. 8. 2011.
Prominutí poplatků za svoz komunálního odpadu trvale 

hlášeným osobám, které doložily, že za odpad platí jinde, 
mají průkazy ZTP apod.

Čerpání rozpočtu obce za období leden až květen 2011. 
Zpráva auditora za rok 2010 (audit hospodaření obce,kon-

trola účetní evidence příspěvkové organizace Základní a 
mateřská škola Kamenný Přívoz ).

Schválena 3. změna územního plánu obce Kamenný Přívoz.
Schváleno usnesení o změně č. 4 územního plánu obce 

Kamenný Přívoz pro oblast Úlehličky.
Informace o možnosti nahradit stávající zásobník pitné 

vody u obecního úřadu veřejně dostupným zdrojem vody 
z Posázavského vodovodu s mnohem levnějším provozem 
pro občany i pro obec, která zásobník dotuje poměrně vy-
sokou finanční částkou.

Schváleny odprodeje a pronájem částí obecních pozemků.
Zamítnut odprodej části obecních pozemků pč. 161/1 a 

st. 15/1 naproti zdravotnímu středisku.
Generální opravy státních silnic č. 105 a 106, vedoucích 

přes Kamenný Přívoz  v srpnu 2011.
Opravy místních komunikací v celé obci dle finančních 

možností.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva bylo zveřejněno na úřední desce a na webových stránkách obce  
www.kamennyprivoz.cz.
 Ing. Pavel Pála, místostarosta

Obecní rada zasedala v období 
od 14. 3. do 30. 6. 2011 celkem 
 sedmkrát. Bylo projednáno:

 Zastupitelstvo obce  ve druhém 
čtvrtletí 2011 zasedalo dne 27. 6.  
Bylo projednáno:

Nyní k té vůni. Každý z nás mimo ko-
munálního odpadu produkuje také od-
pad biologický tj. odpad z kuchyně, za-
hrady a z toho, co projde naším trávícím 
traktem. O tom posledním bych se rád 
zmínil. 

Pouze malá část obyvatel Kamenné-
ho Přívozu měla a má možnost se při-
pojit na veřejný vodovod a kanalizaci. 
Postupně se situace zlepšuje, ale je to 
dáno finančními možnostmi obce, do-
tacemi apod. Ne všechny části obce bu-
dou mít výhledově kanalizaci nebo vo-
dovod. Ve stráních nad řekou jsou chaty 
se suchými záchody, další stovky chat 
a domů mají sice splachovací záchody, 
ale z mnohých mizí odpad z jímek v tra-
tivodech, přepadech, povrchové kanali-
zaci, na poli, v potoce, řece apod. 

Někteří z vás mají domovní čističky. 
Podobné je to se septiky osazenými 

zemním filtrem. Je to jistě nemalá in-
vestice, každý si je nemůže dovolit. Ne-
lze uznat za čističku nebo septik kutilský 
výrobek, který si někdo bez homologa-
ce zabuduje a považuje věc za vyříze-
nou. K vypouštění vody z těchto zařízení 
je nutné povolení vodoprávního úřadu. 
Stejně tak nelze uznat vypouštění vody 

Za obec krásnější a voňavější (pokračování z titulní strany)

při chemické neutralizaci tabletami.
Protože se objevilo na obecním úřadě 

několik stížností na vypouštění fekálií, 
považuji za důležité upozornit každého, 
že může obecní úřad požadovat na zá-
kladě Zákona o vodách č. 254/2001 do-
klady o pravidelném vyvážení žumpy, 
nebo povolení o vypouštění vod od vo-
doprávního úřadu, případně potvrzení, 
že je připojen na veřejnou kanalizaci.

Prosím všechny, kteří porušují zákon 
ve snaze ušetřit peníze, aby zjedna-
li rychle nápravu. Máme přece všichni 
společný zájem, aby voda, kterou pije-
me, byla pitná, aby vzduch, který dýchá-
me,byl dýchatelný, aby naše oči, uši a 
nos vnímaly spíše hezké situace než ty 
ošklivé.

Přeji všem krásné léto.
Ing. Pavel Pála, místostarosta 



Papír – modrý kontejner
POZOR, dětské pleny opravdu nejsou z 
papíru! Proto nepatří do kontejneru na 
papír, ale do popelnice!
ANO - Vhodit sem můžeme například 
časopisy, noviny, sešity, krabice, papíro-
vé obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. 
Obálky s fóliovými okénky sem můžete 
také vhazovat, Nevadí ani papír s kance-
lářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi 
umí poradit. Bublinkové obálky vhazuje-
me pouze bez plastového vnitřku!
NE - Do modrého kontejneru nepatří celé 
svazky knih (vhazujte pouze bez vazby, ve 
větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlo-
vý, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. 
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.

Nápojové kartony – oranžové kontejnery
Známé jako „krabice“.
ANO - Patří sem krabice od džusů, vína, 
mléka a mléčných výrobků, které je po-
třeba před vhozením do kontejneru řád-
ně sešlápnout.
NE - Nepatří sem „měkké“ sáčky, napří-
klad od kávy a různých potravin v prášku. 
Neodhazujte sem ani nápojové kartony 
obsahující zbytky nápojů a potravin.

Přeji Vám hezké léto
Za odpadovou komisi Kateřina Langley
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Vzhledem k neutěšené situaci u stano-
višť s tříděným odpadem zavádíme od 
1. července 2011 zkušební provoz , při 
kterém se zdvojnásobí frekvence svozu 
plastů a nápojových kartonů.

V tomto období se budeme snažit na 
všech stanovištích kontrolovat aktuální 
stav a jakékoliv problémy operativně ře-
šit s firmou AVE. Pokud se navýšení svo-
zu osvědčí, budeme v něm pokračovat i 
nadále.

Nově se v červenci a srpnu  
bude tříděný odpad vyvážet  
takto:

PLAST: úterý a pátek
PAPÍR: čtvrtek
NÁPOJOVÉ KARTONY: pátek
SKLO: úterý či čtvrtek 1x za 14 dní, nebo 
na požádání 

Dále jsme s firmou AVE dohodli výmě-
nu stávajících kovových kontejnerů na 
plast za kontejnery plastové. Stávající ko-
vové kontejnery jdou těžko otevírat, a 
proto jsou mnozí lidé nuceni nechávat 
tašky plné plastu vedle, i když je v kon-
tejneru stále místo.

A konečně, jednáme a firmou AVE o 
rozšíření počtu stanovišť o 2 místa, a to v 
Rakousích u hospody a na Bílově u velko-
objemového kontejneru. Umístění kon-
tejnerů na tříděný odpad závisí zejmé-
na na tom, zda se ke stanovišti dostane 
svozový vůz. Místní šetření se zástupcem 
firmy AVE má proběhnout začátkem čer-
vence.

Co do kontejnerů 
patří a co ne:
Sklo – zelený kontejner
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude 
se dále třídit! Díky svým vlastnostem se 
dá skleněný odpad recyklovat do neko-
nečna.
ANO - Do kontejneru můžeme vhazovat 
lahve od vína, alkoholických i nealkoho-
lických nápojů, sklenice od kečupů, mar-
melád či zavařenin a rozbité skleničky. 
Vhodit do kontejneru můžete také tabu-
lové sklo z oken a ze dveří.
NE - Do těchto nádob nepatří keramika 
a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zr-
cadla nebo třeba drátované sklo, zlacená 
a pokovená skla. Vratné zálohované sklo 
vracejte zpět do obchodu.

Plast – žlutý kontejner
Prosím, nezapomeňte plastové lahve 
předem sešlápnout. Celé lahve jsou ob-
jemné a prodražují tím přepravu, kom-
plikují manipulaci a recyklace je pak ná-
kladnější.
ANO - Do kontejnerů na plasty patří fó-
lie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET 
láhve, obaly od pracích, čistících a kos-
metických přípravků, kelímky od jogur-
tů (není třeba je vymývat), mléčných vý-
robků, balící fólie od spotřebního zboží, 
obaly od CD disků a další výrobky z plas-
tů. Pěnový polystyren sem vhazujte jen v 
menších kusech.
NE - Naopak sem nepatří mastné oba-
ly (například nevymyté plastové lahve 
od oleje), dále obaly se zbytky potravin 
nebo čistících přípravků, obaly od žíra-
vin, barev a jiných nebezpečných látek, 
podlahové krytiny či novodurové trubky.

JAK TO VYPADÁ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM

Seznam stávajících stanovišť 
tříděného odpadu:
1. Kamenný Přívoz u pošty – plast, papír, sklo
2. Kamenný Přívoz u Vemenáče – plast, papír,  
 sklo, kartony
3. Kamenný Přívoz u „Jednoty“ – plast, papír,  
 sklo, kartony
4. Kamenný Újezdec na návsi – plast, papír,  
 sklo, kartony
5. Hostěradice na návsi – plast, papír, sklo,  
 kartony

Okolí kontejnerů v červnu 2011



V měsíci červnu byla obecním zastu-
pitelstvem odsouhlasena zpracovaná 
změna č. 3 Územního plánu obce, kte-
rá prošla úspěšně celým schvalovacím 
procesem. 

Za předpokladu, že bude v plné výši 
provedená úhrada doplatku nákladů 
na její pořízení ze strany majitelů řeše-
ných pozemků vstoupí tato změna v 
platnost 30. 7. 2011.

Na základě požadavku sdružení sta-
vebníků v lokalitě Úlehličky je zapo-
čato s přípravou změny č. 4 ÚPN obce, 
která se bude týkat výhradně daného 
území a jejím předmětem bude roz-
šíření hranice zastavitelného území a 
definování základní dopravně komu-
nikační osnovy v  řešeném území. Tato 
změna bude plně hrazena sdružením 
vlastníků a nijak neovlivní přípravu a 
průběh zpracování nového územního 
plánu obce.

Obecní zastupitelstvo započne na 
podzim tohoto roku s přípravou nové-
ho Územního plánu obce v souladu s 
povinností mít nový ÚPN, který bude 
vytvořen ve shodě s nadřazenou legis-
lativou (tj. zejména stavebním záko-
nem) nejpozději do r. 2015.

Jako první krok při přípravě zadání 
nového ÚPN budou shromážděny a  
zpracovány podněty k Plánu obnovy 
vesnice / POV / ze kterých mohou vze-
jít podněty a důležité impulsy, které by 
měly být v novém ÚPN zohledněny.

POV a nový ÚPN obce pak budou 
vznikat současně s tím, že předpoklad 
vydání POV je v průběhu příštího roku 
2012.

 Ivo Bartoněk

Co vás zajímá?

ÚZEMNÍ PLÁN
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CESTOU NECESTOU
Vážení spoluobčané!
Ve svých příspěvcích Vás nebudu infor-

movat jen o tom pěkném, hezkém a bez-
problémovém, i když by to bylo příjemné, 
spíše se však zaměřím na problémy, které 
se v naší obci vyskytují, jako je nedosta-
tečná infrastruktura – tj. kanalizace, voda, 
plyn, parkovací místa, odpady apod. 

V tomto čísle čtvrtletníku se zaměřím 
na dva současné ožehavé problémy což 
jsou, dle mého názoru, silnice, místní ko-
munikace.

Začnu příznivější zprávou, a to že v rám-
ci dokončování okruhu kolem Prahy do-
chází k úpravám krajských silnic na ten-
to okruh navazujících. V našem případě 
dojde po mnoha letech k úpravě silnic 
II/105 Dolní Jirčany – Kamenný Přívoz (k 
mostu) a II/106 Kamenný Přívoz – Pro-
sečnice a dále bude pokračovat oprava 
až do Benešova.

Oprava bude probíhat od 15. 7. 2011 
prvním úsekem Dolní Jirčany – Psáry, 
zde bude oprava  probíhat po polovině 
vozovky s vyloučením nákladní dopravy. 
Druhým úsekem je silnice z Psár ke kři-
žovatce „U Ručiček“ pod Radlíkem. Zde 
bude úplná uzávěrka, která bude řešena 
objezdem. Úsek od křižovatky „U Ruči-
ček“ do Kamenného Přívozu k zastávce 
autobusů „U Křížku“ bude opravován po 
polovinách vozovky s dopravou řízenou 
pověřenými osobami. Oprava se nebu-
de týkat centra města Jílového, náměstí 
a části vozovky pod a nad náměstím, a to 
z důvodu zachování kamenné dlažby bez 
asfaltového povrchu.

Nás nejvíce zajímá oprava této silni-
ce přes obec Kamenný Přívoz. V našich 
kopcovitých podmínkách s domky nale-
penými k silnici bude práce náročnější a 
s ohledem na šíři vozovky a šíři strojů ně-
kde nelze opravovat po polovině vozov-
ky, proto některé úseky budou uzavřeny 
a objížďky vyznačeny již v Jílovém, Krha-
nicích či u mostu.

 První etapou oprav bude část od au-
tobusové zastávky „U Křížku“ k  restau-
raci „U Vemenáče“ - zde je nutná uzavír-
ka silnice. 

 Druhá etapa od restaurace „U Veme-
náče“ k mostu – oprava bude probíhat 
po polovinách vozovky. 

 Třetí etapa od mostu ke konci chod-
níku nad kostelem (cca 200 m) – úplná 
uzavírka silnice. 

 Poslední etapou bude část silni-
ce přes Kamenný Újezdec k  Prosečnici 
– po polovinách silnice. Předpokláda-
ný termín začátku těchto prací na ka-
tastru naší obce cca 10. 8. 2011 a bude 

upřesněn s ohledem na počasí při realiza-
ci předchozích částí oprav silnice (při deš-
ti nelze pokládat živičnou vrstvu). O ter-
mínech nástupu bude obec informována 
včetně všech dopravně inženýrských 
opatření s potřebným předstihem a ob-
ratem o tom budou informováni obča-
né na vývěskách, webových stránkách 
obce a obecním rozhlasem.

Pro většinu z nás je problematičtější stav 
místních komunikací. A to se týká nejen 
motoristů, cyklistů, ale též některých ob-
čanů, kteří při těchto komunikacích byd-
lí. Pro ně je nepříjemný nadměrný hluk, 
v době sucha prach a v době dešťů kalu-
že, písek a bahno. Provést opravu jakéko-
liv komunikace technicky není pochopi-
telně problém. Problémem jsou finance. 

V rozpočtu obce na letošní rok je na 
údržbu komunikací vyčleněna částka ne-
celého milionu korun. Na opravu páteřní 
místní komunikace obce od školy k čistič-
ce, dále kolem bývalého obchodu na Za-
stávce k trati, podél tratě k Tekazu  a od 
Tekazu k hlavní silnici v K.Újezdci, jsem 
nechal udělat nabídku na opravu. Tato 
oprava by stála cca 3 mil. Kč. Poptávka na 
provedení oprav komunikací v obci byla 
podána u čtyř firem, které si prohlédly a 
prošly celou trasu, cena u všech firem je 
přibližně stejná. Dále má obec jednot-
kové ceny za opravy od dalších firem. 
Tyto jednotkové ceny se o mnoho neli-
ší. Po posouzení bylo rozhodnuto pro-
vést opravu výtluků silnice z Kamenného 
Újezdce na Zastávku, zde dále opravu ko-
munikace podél trati a část cesty od zrca-
dla u tratě k bývalému obchodu-Jednota. 

Nejbolestnějším místem je část komu-
nikace od školy k opravené cestě pod čis-
tičkou. Vzhledem k finanční náročnosti 
této opravy kolem 1 mil. Kč , tj. odstra-
nit narušený kryt  stávající živice, odstra-
nit podklad na potřebnou nivelitu s ohle-
dem na instalaci armatur vody a toho, že 
v některých částech již nyní je komunika-
ce nad úrovní chodníků či prahů suteré-
nů domů, terén je nutno zhutnit, někde 
navézt podklad ze štěrkodrti, upravit a 
položit podkladní a krycí živičnou vrst-
vu.. V letošním roce dojde pouze k úpra-
vě stávající komunikace. Tj. odstranění 
současného podkladu v potřebných mís-
tech, závozem štěrkodrtí, srovnání a vi-
bračního zhutnění. V příštím roce bude 
tato část cesty opravena do konečné po-
doby. Na tuto akci se budeme snažit zís-
kat dotaci.

Další místní komunikace budou opra-
vovány dle potřebnosti a finančních 

možností obce.
Přednostně jsou udržovány komunika-

ce v oblastech trvalé zástavby. V chatař-
ských částech je jednou z možností to, 
že obec zajistí materiál a chataři si opra-
ví cesty svépomocí. A není to krok vzad, 
ale prostě nutnost. Dříve se k chatám šla-
palo, dnes se jezdí automobily a cesty na 
to nejsou upraveny. Již v několika přípa-
dech letos k této dohodě mezi chataři a 
obcí došlo.

 Závěrem vám všem přeji krásnou dovo-
lenou, slunné léto a doufám, že všichni 
budeme spokojeni, nebudeme se hádat 
a nadávat, a i nepříjemné věci budeme 
řešit v klidu.

Prokop Mašek, starosta



      Naše obec se již delší dobu potý-
ká s problémem správného fungování 
základní školy. Je to téma nadmíru dů-
ležité, neboť základní škola je neod-
myslitelnou součástí naší obce již přes 
150 let a byla by ostuda, kdyby z ja-
kýchkoliv malicherných důvodů byla 
omezena či ukončena její činnost.

      
Po dlouhém a 
bezproblémo-
vém období, 
kdy školu řídila 
paní Jana Kače-
rová, se překle-
nulo už jedno 
dvouleté obdo-
bí, které by se 
dalo označit za 
krizové z pohle-
du vztahů  mezi 
z a m ě s t n a n c i , 
vedením ško-
ly a rodiči, jež 
vedly ke snižo-
vání počtu dětí, 
které rodiče z 
naší školy houf-
ně odhlašova-
li. Poté, co byla 
krize zdárně za-
žehnána a teh-
dejší ředitelka 
školy Milada Pe-
terková odešla, 
nastoupila na 
místo ředitelka 
současná – Mgr. 
Hana Šmído-
vá. Bohužel po 
třech letech jejího působení v naší ško-
le se v letošním roce objevily obdob-
né neshody mezi ředitelkou, učitelkou 
a některými rodiči, a v druhém pololetí 
tohoto školním roku doslova vygrado-
valy.

      Ukazatelem toho, že vše není v po-
řádku,  byly pro mne časté stížnosti ro-
dičů a to zejména na způsob vedení vý-
uky a komunikaci s rodiči. Rodiče ne 
vždy vidí zpětnou vazbu na práci svých 

dětí, vadí jim někdy sporadická kontro-
la sešitů a domácích úkolů a velmi čas-
to se jim nelíbí až příliš benevolentní 
a svobodomyslný přístup k vyučování. 
Je však těžké výuku hodnotit, neboť v 
současné školní praxi neexistují osnovy, 
kterých se může i laik držet a zkontro-
lovat, co vše má dítě v daném ročníku 

znát. Zajímá-li se rodič o to, co dítě má 
znát, (a to by každý zodpovědný rodič 
měl), má možnost nahlédnout do škol-
ních osnov, které si každá škola sama 
vypracovala na základě vlastního rám-
cového vzdělávacího programu a prů-
běžně kontrolovat jejich dodržování ve 
výuce. Na druhé straně je nutno uvést, 
že dva ze šesti žáků letošního pátého 
ročníku budou příští šk. rok pokračo-
vat ve studiu na víceletých gymnáziích 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA KŘIŽOVATCE?
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ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ

ŠKOLA

v Praze, kam museli skládat velmi těžké 
přijímací zkoušky a prokázat četné vě-
domosti. Já jim k tomuto úspěchu tímto 
gratuluji a přeji si, aby podobné úspě-
chy naši žáci vykazovalI i v budoucnu.

 Obec, jako zřizovatel školy, hledá ta-
kové možnosti, které povedou k opětné 
stabilizaci a rozkvětu školy. Proto jsem 

koncem školní-
ho roku a také za-
čátkem prázdnin 
pořádal, a budu 
pořádat, se vše-
mi zúčastněnými 
stranami otevře-
ný dialog, který 
bude mít, a vě-
řím, že již má, na 
situaci ve škole 
pozitivní dopad. 
Rodiče již nemlu-
ví o přemístě-
ní svých dětí do 
jiné školy a peda-
gogický sbor též 
chápe, že některé 
změny v přístupu 
k vyučování a vů-
bec systém fun-
gování a vzájem-
né komunikace a 
spolupráce mezi 
pedagogy školy 
jsou prostě nut-
ností.   

Zdůrazňuji, že 
pro mě je zásadní 
co nejvyšší kvali-
ta výuky a spoko-
jenost dětí i jejich 

rodičů s místní školou. Dále musí být 
spokojen zřizovatel a v neposlední řadě 
také zaměstnanci školy. 

Věřím, že všechna opatření a dohody, 
které jsme s pedagogickým sborem za-
čátkem tohoto léta společně nastavi-
li, povedou tím správným směrem. Vel-
mi se na Vás -  rodiče, ale především na 
vaše děti, těším 1. září ve škole.

Prokop Mašek, starosta
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K úvahám, jak zvýšit kapacitu mateřské 
školy nás vedly  výsledky jarního zápisu. 
Výsledky byly ještě tristnější než loni. Le-
tos jsme museli odmítat i děti, které při-
šly k zápisu podruhé, čímž se nám řady 
odmítnutých dětí opět zmnožily a dá 
se předpokládat, že další školní rok jich 
bude zase o to více. Z 26 zapsaných dětí 
jsme mohli přijmout jen devět!

Krátce po zhodnocení výsledků zápisu 
jsme se sešli, ředitelka školy, zastupitelé 
obce p. I. Bartoněk a pí. K. Langley, a při-
pravili v tomto smyslu určité návrhy. Ty 
jsem následně konzultovala  s pí. Švehlo-
vou (KHS), zda jsou z hlediska hygieny re-
álné a s p. starostou s ohledem na finanč-
ní náročnost. Z tohoto ohledu rada obce 
rozhodla o uskutečnění méně finančně 
náročné varianty, která slibuje navýšení 
kapacity o tři děti ve třídě mateřské školy 
„na kopečku“. 

Stavební úpravy byly poměrně ne-
náročné a provedeny téměř okamžitě. 
Schvalovací řízení je naproti tomu zdlou-
havé jako u všech úprav, velkých nebo 
malých (KHS, stavební úřad, krajský úřad, 

změna zápisu v Rejstříku škol).
Teprve po něm může škola přijmout 

další děti do mateřské školy a to musí 
provést na základě dodatečného zápisu. 
Z minulého zápisu je poměrně jasné, kte-
ré děti mají naději na přijetí do mateřské 
školy (k nahlédnutí pořadník z minulého 
zápisu v MŠ) a jejich rodiče žádáme, aby 
se dostavili k tomuto zápisu. Ostatní pro-
síme, aby se nehlásili a nepřipravovali si 
zbytečné zklamání z opětovného odmít-
nutí dítěte a nám práci navíc s vyřizová-
ním jejich žádosti. Pochopitelně, pokud 
se Vám nějak dramaticky změnily rodin-
né podmínky pro přijetí, potom se po-
raďte s pí. uč. Růžičkovou, která má zápis 
na starost. 

Termín zápisu bude uveřejněn po pro-
běhnutí schvalovacího řízení, předpoklá-
dáme jej ve dnech  23. – 30.8. 2011. Bude 
oznámen obvyklou cestou (vývěsky ško-
ly a obce, web.stránky školy a obce).

Děkujeme za spolupráci a těšíme se, že 
naší snahu vyjít Vám vstříc oceníte!

Mgr. Hana Šmídová, ředitelka 

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY 
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vedení obce děkuje manželům Ba-
rešovým z Kamenného Přívozu za do-
dání venkovních laviček do celého 
katastru obce a za dlouholetou, nejen  
finanční, podporu naší MŠ a ZŠ.

Poděkování

Co hezkého prožili naši nejmenší na jaře?

•  Slavnostní předání závěrečného vysvědčení, ZŠ
• Koupání u Barešů, ZŠ
• Pyžamový večírek s noční hrou, MŠ II
• Oslavu Dne dětí výletem do „pohádkového“ skanzenu v Kouřimi,  
 společně ZŠ a MŠ
• Výlet do Vojenského muzea v Lešanech, společně ZŠ a MŠ
• Besedu s pracovníky archivu a příslušníky PČR, ZŠ
• Divadelní představení, společně ZŠ a MŠ
• Oslavu Dne Země jarním úklidem v okolí školy, ZŠ 

S koncem školního roku je již tradič-
ně spojena závěrečná školní slavnost. 
Na téměř celém programu akce se v 
různých podobách odráželo téma ce-
loročního školního projektu – „Promě-
ny stromu“. 

Po úvodní písni „Stromy“ vykouzlily 
úsměv na tváři celého publika naše 
nejmenší děti v roli cvičících mrave-
nečků. Starší předškolní děti se před-
stavily básní a tanečkem na téma Pla-
neta Země. Do světa pohádek diváky 
přenesly děti z první třídy a jejich dra-
matizace Červené Karkulky. Nechy-
běly  též ukázky z činnosti zájmových 
kroužků. Děti, kterým se celý rok v 
rámci hudebního kroužku věnovala 
p. Žáková, si připravily muzikál O Bu-
dulínkovi. Svou mrštnost a obratnost 
prezentovali pod vedením p. Maško-
vé školáci navštěvující kroužek gym-
nastiky.

Novinkou v programu byly prezen-
tace žáků pátého ročníku. Interpre-
ti vybírali svá představení tak, aby je 
co nejvýstižněji charakterizovala. Po-
hádku s názvem Rozum a stěstí za-
hráli starší školáci. Na závěr programu 
jsme se rozloučili s našimi předškolá-
ky. Téměř všechny z nich opět přivítá-
me v září ve školních lavicích naší ZŠ. 
Smutnější bylo loučení s dětmi z pá-
tého ročníku, které se rozutečou na 
další cestě za vzděláním do vzdále-
nějších míst. Tímto jim všem přejeme 
hodně úspěchů a spokojenosti v další 
cestě životem! 

Martina Šimsová

Závěrečná školní slavnost
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PÁŤÁCI Z KAMEŇÁKU
2011

Jaký byl za těch pět let tvůj nejoblí-
benější předmět a proč? 
• Petr Bareš (Péťa): Přírodověda, moc 
mě zajímají rostliny, zvířata, kameny a 
planeta Země. 
• Matěj Ševčík (Matěj): Výtvarná vý-
chova, protože to je pro mě zábava. 
• Karolína Žáková (Kája): Čeština, hlav-
ně mě baví slohy a psaní na určité 
téma. 
• Bohouš Padevět (BoB): Přírodově-
da, protože při ní se dá odpočívat.

 
Co se ti na naši škole líbilo? 
• Péťa: Líbilo se mi, že je malá a uvnitř 
hezká a útulná a také, že tamje málo 
žáků a hodné paní učitelky. 
• Matěj: Líbila se mi hlavně skála se za-
hradou. Na zahradu jsme chodili o vel-
ké přestávce. 
• Kája: Líbilo se mi, že jsme se všichni 
znali a byli jsme mezi sebou kamarádi. 
• Bob: Líbila se mi paní učitelka Líba. 

Co bys na naši škole zlepšil/a? 
• Péťa: Opravil bych střechu a omítku, ta 
se nelíbí nikomu. 
• Matěj: Já bych také opravil omítku, 
hlavně vzadu za školou, abychom moh-
li lézt na skálu a ještě bych změnil jednu 
paní učitelku. 
• Kája: Zlepšila bych školu tak, aby měla 
více žáků a hlavně, aby se nerušila. 
• Bob: Zvětšil bych školu a udělal bych z 
půdy třídu a nepotřebné věci bych vy-
házel. 
 
Kam se chystáš od září a jak plánuješ 
svoji budoucnost, čím bys chtěl/a být? 
• Péťa: Chci být geologem a budu mít 
továrnu na těžení a výrobu kamenů. 
Od září jdu na gymnázium do Prahy do 
Modřan. 
• Matěj: Půjdu do školy do Krhanic a čím 
budu ještě nevím – na to mám čas do 
osmičky. 
• Kája: Od září se chystám na gymnázi-

JAK TO VIDÍ NAŠE MLADÁ GENERACE
S naší školou se letos rozloučilo šest žáků 5. ročníku, kteří budou od září pokračovat ve svých studijních úspěších již v 
jiných školách. S některými z nich přinášíme exkluzivní rozhovor :-)

um do Prahy a jednou bych chtěla být 
spisovatelkou a hudebnicí. Chtěla bych 
hudbu i učit. 
• Bob: Půjdu určitě do školy do Kr-
hanic a chci být řidičem taxíku.

 
Co budeš dělat o prázdninách? 
• Péťa: Všechno, hlavně trénovat na 
lyže a pojedu na geologický tábor. 
• Matěj: Budu u moře, u babičky, na tá-
boře i doma. 
• Kája: Pojedu na tábor a s rodiči na do-
volenou. 
• Bob: Ležet!

 
Přijdeš se do školy v „Kameňáku“ ně-
kdy podívat na mladší spolužáky a na 
paní učitelky? 
• Péťa: Určitě ano a především navští-
vím jídelnu, kde mi moc chutnalo. 
• Matěj: Tak to ještě nevím. 
• Kája: Určitě ano! 
• Bob: Asi ano.

Dne 28. 6. 2011 uspořádala naše škola sportovní dopoledne, 
na nějž pozvala jako soupeře sousední lešanskou školu. Po 
vzájemném pozdravení, uvítání a občerstvení ( žáci ZŠ Lešany 
přišli pěšky, takže následná chvilka odpočinku byla nutností) 
nastaly běhy na 50 metrů. Běhalo se po ročnících a atletické 
discipliny pěkně ubíhaly. Poté se žáci vydali na běh kolem ce-
lého hřiště, pro neznalé - běh na 300 metrů. Závodilo se ve 
dvou skupinách-mladší a starší žáci. Naši žáci se umístili na 
velmi dobrých místech a získali nemalý počet medailí. A to už 
byli všichni natěšeni na hlavní bod celého dopoledne- přátel-
ské utkání ve vybíjené. I když jsme nevyhráli, umístnili jsme 
se na krásném druhém místě, nic nám dobrou náladu z hezky 
prožitého dne nepokazilo. Doufáme, že se příští rok opět se 
ZŠ Lešany sejdeme a už teď se těšíme.

Libuše Filipová

Sportovní dopoledne  
se ZŠ Lešany



nás. Bohužel z protiútoku ve 3. minutě po chybě našeho branka-
ře soupeř vyrovnal na 1 : 1. V nastaveném čase prvního poločasu 
ve 46. minutě se soupeři podařilo dát další branku do naší sítě 
a vedl 1: 2 Ve druhém poločase jsme soupeře deklasovali třemi 
brankami. Ve 49. minutě Mirek Hroník po přihrávce od Václava 
Drábka 2 : 2. V 50. minutě Adam Kačer po důrazu v malém vápně 
prostřelil jejich brankaře a vedli jsme 3 : 2. Svojí poslední branku 
v tomto utkání dal Adam Kačer v 72. minutě. Stav se do konce 
utkání nezměnil. Vyhráli jsme 4 : 2. Co jsme si řekli před začát-
kem utkání, jsme splnili a 3 body byly doma.  
24. kolo - K dalšímu zápasu o mistrovské body jsme jeli 5. 6. 
2011do Jílového, kde jsme se od 17.00 hodin utkali s místním 
„ C „ mužstvem. V tomto zápase jsme nic neponechali náho-
dě a soupeře k ničemu nepustili. Postupně jsme jim nasázeli 7 
branek. Mirek Hroník 4 (ve 2.,16.,69. a 78. min.) a Adam Kačer 3 
(ve14.,42. a 73. min.). Domácím se podařilo ve druhém poločase 
náhodnou brankou snížit na 6 : 1. Utkání jsme vyhráli 7 : 1 (4 : 0).
25. kolo - Poslední mistrovské utkání v této sezóně na domácí 
půdě jsme sehráli v neděli 12.6.2011od 17.00 hodin s fotbalisty z 
AFK Radlík. I když šlo v tomto utkání o hodně, rozešli jsme se za ne-
rozhodného stavu 3 : 3. Utkání bylo naprosto vyrovnané. Za naše 
mužstvo postupně rozvlnili síť v soupeřově bráně: ve 23. minutě 
se nádherně uvolnil Tomáš Dalibába a zavěsil 1 : 0; ve 23. minutě 
Jakub Vojáček s přehledem proměnil penaltu 2 : 0. Když běžela 40. 
Minuta, soupeř snížil na 2 : 1. V 50. minutě se soupeři podařilo po 
chybě v naší obraně vyrovnat na 2 : 2. Opět jsme šli do vedení v 53. 
minutě; po krásné akci Mirka Hroníka 3 : 2. Naše vedení trvalo až 
do 71. minuty, kdy soupeř srovnal skóre na 3 : 3. Druhou penaltu, 
kterou kopal Jakub Vojáček v 80. minutě, už se mu proměnit nepo-
dařilo. V závěru utkání v 90. minutě měl velkou šanci Vašek Drábek, 
ale jeho střela přistála jen na břevně soupeřovy branky.
26. kolo - Za posledním utkáním o mistrovské body v této sezó-
ně jsme jeli do Štěchovic 18. 6. 2011, od 17.00 hodin na nás čekalo 
jejich „ B „mužstvo. Bohužel se na naší sestavě projevila marodka 
a někteří hráči museli za pracovními povinnostmi. Proto jsme na-
stoupili v 10 ti hráčích. To se odrazilo i na konečném výsledku. Pro-
hráli jsme 4 : 1. Branky: ve 3. minutě soupeř vedl 1 : 0, ve 22. minu-
tě Jakub Vojáček vyrovnal na 1 : 1, když běžela, 23. minuta,soupeř 
se opět ujal vedení 2 : 1, v průběhu 51. minuty jsme prohrávali, 3 
: 1. Skóre se uzavřelo v 89. minutě, kdy jsme inkasovali poslední 
branku. Utkání skončilo výhrou domácích 4 : 1.  
Tuto sezónu jsme zakončili v sobotu 25. 6. 2011 od 14.00 ho-
din, kdy jsme sehráli přátelské utkání se Starou gardou Tatra-
nu. Po tomto zápase následovalo zhodnocení sezóny, občerst-
vení a volná diskuse.
Střelci branek Tatranu Kamenný Přívoz: Hroník Miroslav 20, Ka-
čer Adam 20, Vojáček Jakub 11, Dalibába Tomáš 6, Kumpošt 
Václav 3, Novotný František ml. 1, Novotný František st. 1, Brož 
Michal 1, Šulek Ladislav 1.

Program pro letní přestávku: 23. 7. 2011 od 10.00 hodin tur-
naj v Krhanicích, 13. 8. 2011 od 9. 00 hodin turnaj v malé ko-
pané v Kamenném Přívoze (každoročně ho pořádají hasiči z 
Kamenného Újezdce). 

Václav Charvát
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Přípravná utkání v před startovním období - jaro 2011
19. 3. 2011 Kam.Přívoz - Krhanice 3 : 5 (0 : 3)
26. 3. 2011 Kam.Přívoz - Pecerady 9 : 4 (1 : 2)
5. 3.   2011 Kam.Přívoz - Netvořice 5 : 3 (3 : 2)
13. 3. 2011 Kam.Přívoz - Týnec n/Sáz. 7 : 5 (3 : 5)

MISTROVSKÁ UTKÁNÍ JARO 2011 
14. kolo - Hrálo se v neděli 27. 3. 2011 od 15.00 hodin v Libni. 
Start našemu mužstvu nevyšel. Prohrálo s SK Libeň 4 : 1 (2 : 1). 
Branku za Tatran Kamenný Přívoz vstřelil ve 13. minutě Miroslav 
Hroník, po krásném centru z pravé strany od Adama Kačera.
15. kolo - 3. 4. 2011 od 16.30 hodin se hrálo na hřišti v Kamenném 
Přívoze s fotbalisty z SK Vrané n. Vltavou. Ani toto utkání se domá-
cím nepovedlo tak, jak by chtěli a prohráli 1:3 (1:1). Za domácí ve 
34. minutě dorazil míč do soupeřovy sítě Miroslav Hroník.
16. kolo - S fotbalisty ze Sokola Zlatníky jsme hráli na jejich hřišti 
v sobotu 9. 4. 2011 od 16.30 hodin. Vyhráli jsme 0 : 2 (0 : 0). Bran-
ky vstřelil: v 52. minutě po přihrávce od Václava Drábka a v 84. 
minutě po centru od Adama Kačera, Miroslav Hroník.
17. koko - Další utkání o mistrovské body se hrálo v neděli 17. 4. 
2011 od 17.00 hod. na domácí půdě s mužstvem z SK Dolní Jirčany. 
I toto utkání jsme vyhráli. Tentokrát 2 : 1. Branky: v 74. min. se poda-
řilo hostům ze skrumáže prostřelit našeho brankaře - 0 : 1. Když bě-
žela 75. minuta vyrovnal Mirek Hroník na 1 : 1. V průběhu 78. min. 
z trestného kopu Jakub Vojáček pojistil naše vítězné tažení na 2 : 1.
18. kolo - volno
19. kolo - I v tomto utkání o mistrovské body jsme fotbalisty z 
Rapidu Psáry porazili 3 : 0 (1 : 0). Do jejich sítě se postupně trefili: 
v 9. min. Tomáš Dalibába, v 66. minutě z penalty Jakub Vojáček 
a v 88. minutě opět Tomáš Dalibába. Ještě musím zmínit, že v 60 
min. náš brankař Tomáš Brož chytil penaltu.
20.kolo - Utkání, které se hrálo 8. 5. 2011 v Okrouhle. V napros-
to vyrovnaném utkání jsme bohužel prohráli 0 : 1 (0 : 1). Nešťast-
nou branku nám soupeř vstřelil ve 36. minutě. Ve druhém polo-
čase měli naši hráči čtyři vyložené šance. Ale za brankovou čáru 
se nám nepodařilo dostat žádný míč.
21. kolo - 15. 5. 2011 od 17.00 hodin se hrálo další utkání o mi-
strovské body doma se Sokolem Okrouhlo. Zápas nám vyšel 
opravdu tak, jak jsme chtěli. V 16. minutě se perfektně trefil Mirek 
Hroník 1 : 0. Když běžela 40. min. Láďa Šulek zahrával trestný kop 
a ten skončil v síti 2 : 0. V průběhu 60. min. Adam Kačer navýšil 
naše skóre na 3 : 0. V 70. minutě se soupeři podařilo snížit na 3 : 1.
22. kolo - V neděli 22. 5. 2011 od 10.30 hodin jsme hráli v Libři. K 
tomuto mistrovskému zápasu jsme zajížděli do Libře, kde nás če-
kalo jejich „B“ mužstvo. Moji svěřenci museli dotahovat náskok, 
který domácím vystřelil ve 13. minutě Martin Vondráček. Jejich zá-
ložník se trefil přesně do naší sítě. Ještě v prvním poločase ve 24. 
minutě vyrovnal po krásném centru od Mirka Hroníka Adam Ka-
čer. Ještě jednou se v tomto poločase ve 37. minutě trefil Adam Ka-
čer a bylo to 1 : 2 pro nás. Ve druhém poločase jsme byli aktivnější 
a soupeři jsme nasázeli ještě tři branky. V 66. minutě a v 71. minutě 
Mirek Hroník. V 75. minutě se ještě trefil do černého opět Adam Ka-
čer. Do konce utkání se výsledek nezměnil a my vyhráli 1 : 5 (1 : 2). 
23. kolo - Zápas se pro nás vyvíjel dobře. Brzy jsme se dostali do 
vedení. Adam Kačer poprvé vystřelil v 1. minutě a dal na 1 : 0 pro 

SPORT
FOTBAL
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SDH z Kamenného Újezdce

Výsledky fotbalové sezóny 
Okresní soutěž IV. třída - skupina A

Co bylo: 
26. 3. Byli naši členové na školení roz-
hodčích.
2. 4. Členové SDH provedli v celé obci 
sběr železného šrotu.  
9. 4. Se uskutečnil „3. ročník splutí Sá-
zavy hasičskými hlídkami“. Od nás se 
účastnila jedna   hlídka na raftu.
16. 4. Se příslušníci zásahového druž-
stva zúčastnili školení na dýchací pří-
stroje.
27. 4. Jsme byli přítomni v Psárech na 
okrskové schůzi.
30. 4. Se jako každý rok v Kamenném 
Újezdci pálili „Čarodějnice“.  
7. 5. Naše dvě družstva mužů se účastni-
lia Okrskové soutěže v hasičském spor-
tu ve Psárech. 
18. 5. Náš dlouholetý a stále aktivní člen 
SDH p. Ursta Ivan oslavil významné ži-
votní jubileum 80 let. K tomu jsme mu 
přišli popřát, předali dárek a pomohli 

mu s likvidací nějakých zásob.
21. 5. Byli naši zástupci na oslavách „Ha-
sičského dne“ na Konopišti.
21. 5. Byli naši mladí hasiči na okresní 
soutěži „Plamen“.

25. 5. Družstvo dorostenek bylo na sou-
těži v Třebotovicích.  
4. 6. Se uskutečnila noční soutěž ve Slou-
pu. Od nás se zúčastnilo jedno družstvo.
7. 6. Tři naši starší členové pp. Hrdlička, 

Ursta a Chroust byli na setkání „Zaslou-
žilých hasičů“ na Orlíku.
10. 6. Byla od nás jedna dívka (Voláko-
vá V.) na vyhodnocení soutěže „Požární 
ochrana očima dětí“ v Jílovém.
11. 6. Jelo jedno naše družstvo na Okres-
ní kolo v požárním sportu do Zlatník.
17. 6. Jsme doprovodili na jeho poslední 
cestě p. J. Boháčka z Hostěradic.
18. 6. Jsme pořádali na hřišti v Kamen-
ném Přívoze „Dětské odpoledne s Hasiči“.
9. 7. Je náš SDH pozván do Luk pod 
Medníkem na oslavy založení místního 
SDH.

Co bude:
13. 8. Pořádáme na fotbalovém hřišti 
v Kamenném Přívoze již 15. ročník tur-
naje v mini kopané „O Putovní pohár 
SDH Kamenný Újezdec“.

Zpracoval: Václav Charvát

HASIČSKÉ 
STŘÍPKY

A3A - IV. třída - skupina A

 Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Radlík 24 17 3 4 74: 27 54
2. Libeň 24 16 4 4 75: 37 52
3. K. Přívoz 24 15 3 6 64: 36 48
4. Štěchovice B 24 15 2 7 72: 26 47
5. D. Jirčany 24 13 5 6 65: 30 44
6. Okrouhlo 24 11 2 11 57: 45 35
7. D. Břežany B 24 10 3 11 58: 67 33
8. Jílové C 24 9 4 11 46: 75 31
9. Zlatníky 24 8 5 11 48: 49 29
10. Vrané B 24 8 4 12 51: 59 28
11. Průhonice B 24 5 4 15 43: 80 19
12. Libeř B 24 3 4 17 28: 71 13
13. Psáry B 24 2 5 17 24:103 11

Zpracoval trenér: Václav Charvát
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• září - Zahrada Čech –  zájezd do Lito-
měřic na výstavu Zahradu Čech - pro-
síme případné zájemce, aby se nahlási-
li v knihovně nebo na obecním úřadě 
(předpokládaný termín sobota 17.9. 
nebo 24.9.2011)

Významná životní jubilea našich spo-
luobčanů budou nadále uveřejňována 
prostřednictvím Přívozského čtvrtletní-
ku. Při příležitosti životního výročí (80, 
85 a potom každý další rok) se uskuteč-
ní osobní návštěva člena KK, který osla-
venci předá gratulaci a dárkový balíček 
od obecního úřadu.

Ludmila Faltová

Plánované akce:

Další činností kulturní komise 
(KK) jsou životní jubilea

V pátek 28. 1. 2011 se prostory zaseda-
cí místnosti obecního úřadu proměnily 
k nepoznání. Místo moudrých, přemýš-
livých výrazů našich zastupitelů se pro-
story zaplnily roztomilými bezbrannými 

Mark Twain napsal: „Dej každému dni 
příležitost, aby se stal nejkrásnějším 
dnem tvého života.“ Jedním z těch-
to dnů byl pro mě a jistě i pro ostatní, 
kteří měli příležitost zúčastnit se krás-
né sousedské oslavy „16“ K. Povolné-
ho. O příjemnou atmosféru se posta-
rala rodina Langley a sám oslavenec, 
který nám hrál k tanci i poslechu. Váže-
ný pane Povolný, přejeme Vám hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti, protože: 
„Když zachráníš jeden život, zachráníš 
svět“(Talmud) Ať Váš hrdinský čin za II. 
světové války je morálním příkladem 
pro další generace.

Jana Kozlová

V sobotu 5. března se nám naskytla 
jedinečná možnost nakouknout do ta-
jemství EX LIBRIS. Přeložením z latiny 
dostaneme slovo z knih, pokud tedy v 
knize najdeme ex libris pana …, dozví-
me se, že se jedná o svazek patřící do 
soukromé knihovny dané osoby. Zjed-
nodušeně můžeme tedy napsat, že se 
jedná o oznámení, které označuje vlast-
nický vztah určité osoby k dané knize. 
Na besedě jsme viděli EX LIBRIS Václa-
va IV., Jiřího z Poděbrad a mnoha sou-
časných českých grafiků. Poznali jsme 
různé techniky a dostali jsme návod 
jak si vyrobit vlastní EX LIBRIS s pomo-
cí moderní techniky. Zajímavou besedu 

a usměvavými nejmladšími občánky naší 
obce. Ne, že by na naše zastupitele ne-
platila jedna z uvedených vlastností. 

Rozzářené a právem pyšné rodiče při-
vítal místostarosta obce Pavel Pála, který 

ve svém projevu popřál rodičům k nej-
většímu daru, kterým děti jsou a vyjá-
dřil přání, aby prožily krásné dětství v 
Kamenném Přívoze. Za vedení obce při-
slíbil, že nejen on, 

ale i všichni zastupitelé se budou sna-
žit vytvořit ty nejlepší podmínky. Děti z 

Vítání 
občánků

Gratulujeme „16“ (88=8+8=16) let 
oslavil Karel Povolný 

Beseda EX LIBRIS
s projekcí si pro nás připravil doc. RNDr. 
J. Chalupský ze Spolku sběratelů a přá-
tel exlibris. Každý z návštěvníků dostal 
časopis Knižní značka a EX LIBRIS k no-
vému roku, které nám autor podepsal. 
Trošku mě mrzí, že se nás nesešlo víc, 
už proto že šlo o opravdu jedinečné se-
tkání s úžasnou osobností plnou život-
ního elánu, optimismu a dobrého srdce. 
Celou besedu včetně dopravy pro naši 
obec udělal doc. RNDr. J. Chalupský bez 
nároku na honorář.

Krása má tolik významů jako člověk 
nálad. Je symbolem symbolů. (Oscar 
Wilde)

Jana Kozlová

KULTURA

MŠ a ZŠ Kamenný Přívoz měly připrave-
ný hudebně – dramatický program pod 
vedením paní učitelky Lucky Kyptové. 
O jeho kvalitě vypovídala všechna malá 
očka, která z dětí nespustila pohled a ne-
byl slyšet žádný dětský pláč. Noví občán-
ci byli zapsáni do obecní matriky, vyfoce-
ni v  dřevěné kolébce a společně jsme si 
přiťukli na jejich štěstí a zdraví.

Vychovávání je největší a nejtěžší pro-
blém, který je možno člověku uložit. (Im-
manuel Kant)

Jana Kozlová
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Jak jistě víte, v naší obci již šestým rokem 
působí ochotnický divadelní spolek OKAP, 
který navazuje na více než 110 let starou 
tradici. Proto mi dovolte na závěr divadel-
ní sezony 2010/2011 malé ohlédnutí. V 
loňském roce jsme za velké finanční pod-
pory obce zbudovali domovskou scénu 
a 20. srpna 2010 jsme zde slavnostně za-
hájili sezónu hrou Limonádový JOE. Jen o 
den později jsme s velkým úspěchem za-
hráli stejný kus na festi-
valu ochotnických diva-
del v Týnci nad Sázavou. 
V listopadu jsme se s Li-
monádovým JOE před-
stavili na domovské 
scéně divadla SKLEP – v 
divadle Na Dobešce a v 
Regionálním Muzeu v Jílovém u Prahy. V 
předvánočním čase 17. prosince jsme ve 
stejném muzeu oprášili Dívčí Válku a zdej-
ší publikum nás odměnilo velikým ohla-
sem. Po malé zimní přestávce, během kte-
ré si náš soubor prošel malou krizí, jsme 
v březnu a dubnu zahráli Limonádového 
JOE znovu

v Jílovém u Prahy a v Nebušicích. Sezo-
nu jsme ukončili v květnu s Dívčí válkou 
v Kamenném Přívoze a v Jílovém u Prahy. 
Momentálně náš soubor pracuje na dvou 
nových představeních, která uvedeme na 

Přátelé ochotnického divadla

Dne 1. 4. 2011 se již tradičně konala v 
naší knihovně Noc s Andersenem. Le-
tos nás celým večerem provázela kni-
ha Dobrodružství Toma Sawyera od 
Marka Twaina. Děti vstupovaly do rolí 
obou hlavních postav a prožily celý 
příběh na vlastní kůži. Někdy to bylo i 
těžké, například taková cesta na hřbi-
tov, kde byly svědky vraždy dokto-
ra, prokázaly velkou odvahu. Velký 
úspěch měly plné stoly všemožných 
dobrot od šikovných maminek. Za 
plné stoly dobrot děkujeme všem ro-
dičům. Velké díky patří i všem, kteří se 
na této akci podíleli (Blance Maškové, 
Veronice Musilové, Honzovi Ševčíko-
vi, Petru Kadeřábkovi, Adéle Peškové, 
Elišce Hoštové, Filipu Peškovi, Veronice 
Volákové a Tláčovi).

Jana Kozlová

NOC S ANDERSENEM 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Místní lidová knihovna Kamenný Pří-
voz vyhlásila na začátku školního roku 
2010/2011 projekt Čteme každý den, kte-
rý obstál v celorepublikovém klání Národ-
ní pedagogické knihovny. Do projektu se 
zapojila první třída ZŠ Kamenný Přívoz 
spolu s přípravnou a první třídou z Krha-
nic. Po celý rok si děti za pomoci rodičů 
zaznamenávaly četbu do notýsků, kte-
ré obdržely na základě přihlášky. V rámci 

projektu vyšla neprodejná publikace kni-
hy pro prvňáčky základních škol Zmizelá 
škola, kterou děti obdržely při pasování 
na čtenáře. 

Slavnostní ukončení projektu připravila 
Kulturní komise Kamenný Přívoz na neděli 
19.6. Pasování a předávání knih se ujal sám 
král země Písmenkov a malí čtenáři museli 
svým podpisem slíbit, že budou pilně číst, 
vážit si knih a chovat se k nim s úctou. 

Celou akci odstartovala hlavní aktér-
ka Jana Kozlová spolu se starostou obce 
Prokopem Maškem. Sestry Eliška a Julin-
ka Svobodovy zahrály na flétny, poté se 
představily mažoretky pod vedením Lu-
cie Kolorosové a soubor MyŠi z Okapu 
zahrál veselou pohádku. Po slavnostním 
přípitku a odměnění nejpilnějších čtená-
řů pokračoval program na zahradě MŠ. U 
ohniště zazpívali prvňáčci z Krhanic dvě 
písničky s vlastním doprovodem na flét-
ničky, Danka Dudková nám zahrála na ky-
taru. Pochopitelně že nechyběly špekáč-
ky, koláčky a mnoho dalších dobrot.

Smyslem projektu bylo podpořit zájem 
o četbu, což se v uplynulém roce podaři-
lo. Proto knihovnice J.Kozlová připravuje 
na příští školní rok obdobný projekt Čtu 
a vím, o kterém budete včas informováni 
prostřednictvím webových stránek, pla-
kátů a letáčků.

Vážíme si účasti známého ilustrátora Jiří-
ho Fixla, který v říjnu akci zahájil besedou 
nad knihami a pozvání na ukončení pro-
jektu přijal se slovy, že do Kamenného Pří-
vozu jezdí vždycky rád.

Poděkování patří organizátorům, firmě 
Flora Jílové a především společnosti DO-
BET s.r.o., která akci sponzorsky zaštítila.

Lída Faltová

podzim tohoto roku.
Na samém konci sezóny jsme postřeh-

li první, mimochodem velmi nápadité, 
dětské představení dalšího ochotnického 
sdružení. Tento spolek má však s Ochot-
nickým spolkem Kamenného Přívozu 
OKAP společné pouze jeho 3 bývalé členy 
a část názvu. Je to k nevíře, že v tak malé 
obci se o přízeň diváků uchází hned spol-
ky dva. Konkurence je však zdravá a proto 

přejeme zdar.
Když jsem v našem 

ochotnickém spolku 
začínal jako nápově-
da, neměl jsem ani tu-
šení kolik úsilí všech 
jeho členů stojí za 
jeho životem. Lidí se 

všedními (někdy i nevšedními) rodinný-
mi a pracovními starostmi, kteří jsou pře-
sto a nebo právě proto ochotni věnovat 
svůj čas a práci spolku. Rád bych podě-
koval všem členům souboru za práci, kte-
rou pro divadlo udělali a dělají. Děkuji ale 
především vám, našim divákům za přízeň, 
kterou jste nám doposud projevili.

Tomáš Ptáček
místopředseda občanského sdružení
Ochotnický spolek Kamenného Přívozu - 
OKAP, www.divadlookap.cz
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S příchodem jara tu máme novou 
sezónu klíšťat. Ačkoliv tráva dosta-
tečně nevyrostla, klíšťata jsou opět 
aktivní. Dokazuje to zvýšený počet 
klíšťat na lidských tělech. Bohužel, 
jsou mezi nimi i klíšťata pozitivní na 
některou z vyšetřovaných infekčních 
chorob. Jako v každém roce je tedy 
nutno brát riziko onemocnění po 
kousnutí klíštětem vážně. Proti těm-
to nemocem je možné se chránit ně-
kolika způsoby.

Očkováním – proti viru klíšťové en-
cifalitidy. Na ostatní nemoci, jako je 
borelióza nebo ehrlichióza, doposud 
účinná látka neexistuje.

PREVENTIVNÍ OKÉNKO

Dnešním preventivním okénkem se podíváme na klíšťata
Nebo se řídit několika zásadami 

proti přisátí klíšťat:

1. Nejsnadnějším způsobem, jak se 
vyhnout nakažení od infikovaného 
klíštěte, je vyhnout se přisátí klíštěte. 

2. Při pohybu v přírodě noste vhod-
né oblečení a pevné boty, dlouhé kal-
hoty s gumou přes kotníkovou botu 
nebo nohavice zasunuté do ponožek. 
Po hladkém materiálu klíšťata, hůře vy-
lezou a na světlém oblečení jsou lépe 
vidět.

3. Používejte repelent. Repelenty ob-
sahující „PERMETHRIN se aplikují pouze 
na oblečení. Nepoužívejte je na pokož-
ku. Ošetřené oblečení nejprve nechte 
oschnout. „PERMETHRIN“ je toxický pro 
kočky, proto zabraňte styku kočky s na-
stříkaným oděvem. Repelenty, které se 
aplikují přímo na pokožku, rychle vypr-
chají a je nutné je používat opakovaně.

4. Noste s sebou kartu na odstranění 
klíštěte – můžete ji zakoupit v lékárně.

5. Vyhněte se pohybu v hustém po-
rostu smíšených lesů.

6. Ošetřete také pelechy domácích 
zvířat vhodným druhem repelentů.

7. Po návratu z vycházky psa důklad-
ně vyčešte.

8. Svrchní oblečení svlékněte ještě 
před vstupem do domu a řádně vy-
klepejte.

9. Po návratu domů se důkladně 
prohlédněte a požádejte jinou osobu, 
aby vám prohlédla místa, která sami 
nemůžete zkontrolovat.

10. Pro bezpečné odstranění již při-
sátých klíšťat je možné použít IXO-
DERM nebo KARTU na odstranění 
klíšťat. Vše je možné zakoupit v lékár-
nách. Nejbezpečnější likvidace klíšťat 
je spláchnout do WC.

Zpracoval: Václav Charvát

TRH U ŘEKY SE LÍBIL
Občanské sdružení Náplava Sáza-

vy má za sebou již několik úspěšných 
akcí. 

Letošní prozatím největší akcí byl 1. 
Přívozský trh, konaný na břehu řeky 
Sázavy během sobotního dopoledne 
11. června . 

O d l i š n o s -
tí našeho 
trhu bylo a 
do budouc-
na i bude, že 
zde nalezne-
te převážně 
lokálně vy-
p ě s t o v a n é 
nebo vyrobe-
né produk-
ty.  Ať už se jedná o čerstvou zeleninu 
z domácích farem, vejce z Kamenné-
ho Přívozu, živé ryby z Chotouně, med 
z Hostěradic, poctivé domácí koláče, 
placky a dřevěné hračky z Újezdce a  
další a další. 

Za pomoc s organizací červnového 
trhu děkujeme obci Kamenný Přívoz a 
zejména pak Elišce Svobodové, která 

byla naším spojencem od zrodu celé 
myšlenky.Velký dík patří rovněž ne-
jmenovanému dobroději, který se ne-
zištně postaral o nádherné počasí, se 
kterým si slušela sklenka šampaňské-
ho s jahodou i dobře vychlazené pivo/

limo.
Z průběhu akce měli radost snad úpl-

ně všichni. Prodejcům se po jejich kva-
litním zboží jen zaprášilo a na návštěv-
nících, kterých se dostavilo nespočet, 
byla znát spokojenost. Na „náplavce“ 
v Přívozu panovala velmi příjemná, 
uvolněná atmosféra a lidé se shodli, 
že „něco takového tu přesně chybělo“. 

Vyzýváme proto další prodejce či pří-
mo výrobce kvalitních domácích pro-
duktů, aby se v případě zájmu přihlá-
sili na tel. 728 921 151 

Hledáme rovněž harmonikáře s přilé-
havým repertoárem. 

Máte-li sami 
nápady,o kte-
ré se chcete s 
námi podělit 
pište na www.
naplava.com.

„ N á p l a v a “ 
totiž  nespí 
a  na 17. 9. 
chystá další 
Přívozský trh, 
tentokrát u 

příležitosti pouti sv. Ludmily. Součás-
tí trhu bude i dopolední představení 
pro děti v podání místního ochotnic-
kého spolku OKAP.

Přijďte příjemně strávit další dopo-
ledne u Sázavy.Těšíme se na sebe - tě-
šíme se na Vás! Vaše „Náplava“. 

Věra Weinerová
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SEZNAM JUBILANTŮ

Měsíc duben:
Škrdalntová Alena
Kadeřábková Zuzana
Poláček Jiří

Měsíc Květen:
Richtrová Blanka
Papírníková Květuše
Ursta Ivan
Povolná Marie

Měsíc Červen:
Kukla Jan
Erban Zdeněk
Palečková Květa
Čech Miloslav
Černý Karel
Syrovátka František
Husáková Vlasta

Srdečně gratulujeme všem jubilantům

NOVĚ NAROZENÍ

Papírníková Monika
Brabcová Jana
Steidelová Eliška
Mašková Andrea
Škvrnová Adéla

ZEMŘELÍ SPOLUOBČANÉ

Landa Josef
Bechně Vladimír
Šantlová Alena
Boháček Josef

Všem pozůstalým tímto vyjadřujeme
 hlubokou soustrast

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vážení čtenáři,
zajímá nás to, co zajímá vás. Své ná-
měty 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: 15. 11. 2011

Výzva pro zasílání článků

Tiráž

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 kres-
by se nevracejí.

Program akcí v regionálním muzeu v Jílovém u Prahy
Od 4. 6. do 28. 8. Členská výstava 2011 Středočeského sdružení výtvarníků
Do 4. 9. Turistické sběratelské přeměty, turistické známky a štítky
Do 11. 9. Kovářské řemeslo – minulost a současnost jílovských kovářů
Do 18. 9. Snídaně v trávě – vaříme v přírodě
Do 6. 11. Páni kluci – pohled do světa hraček, her a dobrodružství
Od 3. 9. do 30. 10. 30 let Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje
Od 11. 9. do 12.1 1. Minerály sběratele Davida Drahuského z cyklu výstav AD HOC
Od 24. 9. do 20. 11.  Obrazy Tomáše Tesaříka z cyklu výstav AD HOC
Od 7. 11. do 1. 12. Grafika – výstava grafických listů ze sbírky tiskaře Petra Kábrta
Od 19. 11. do 3. 12. 120 let jílovského muzea
Od 26. 11. do 1. 12. Hrady, zámky a historické stavby Centra papírových modelů

Doprovodný program ve 2. pololetí 2011

9.7. (14-20 hod.) Muzejní potlach – setkání přátel trampské písničky                    
3.9. (od 10 hod.) Den s Hasičským záchranným sborem ke 30. výročí založení
28.10. Den kraje 
26.11. (9-16 hod.) I. vánoční předváděcí den
10.12. ( 9-16 hod.) II. Vánoční předváděcí den

Na druhé pololetí připravujeme několik přednášek, besed, divadelních představení a další kulturní program, který budeme po-
stupně doplňovat a upřesňovat.          Pavel Borský
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Křížovka Přívozského čtvrtletníku
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