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Slovo úvodem
Milí spoluobčané!
Připadá mi, že to bylo včera, kdy jsem
se snažil z pohledu obce objektivně
zhodnotit rok 2012. Další rok utekl
jako voda a je to opět zde, obracím se
za rokem 2013. Ve stručnosti se chci
zmínit o tom, co se v roce 2013 podařilo, pochopitelně ne vše tak, jaká byla
představa. Doufám, že můj pohled na
realitu je správný, i když vím, že názory
na jednu věc mohou být různé.
Asi nejpodstatnějšími změnami
v chodu naší obce byla přestavba části
obecního objektu Kamenný Přívoz čp.
285 (pošta) na obecní úřad a přestavba
obecního úřadu čp.10 na mateřskou
školu. Toto vše proběhlo v potřebných
termínech
pokračování na str. 3
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ROZVOJ OBCE
Obecní rada zasedala ve čtvrtém čtvrtletí 2013 celkem pětkrát, bylo mimo jiné projednáno:
	Žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz o finanční pří-

spěvek na zajištění oslav 150. výročí od založení této školy a na mikuláškou nadílku dětem.
	Žádost ředitelky školy o navýšení příspěvku obce v rozpočtu vzhledem k nárůstu počtu dětí.
	Pronájem levého břehu Sázavy v Kamenném Přívoze o.s.
Náplava Sázavy na pořádání adventního trhu 7. 12. 2013.
	Parkové úpravy obecního pozemku p.č. 161/1 v Kamenném Přívoze u zdravotního střediska, které proběhnou
v příštím roce za pomoci občanů.
	Pronájem tělocvičny na cvičení jógy paní Lindě Maškové
na pondělky od 18. do 19.hod.
	Pronájem tělocvičny mladým hasičům z SDH Kamenný
Újezdec ve volných termínech.
	Poskytnutí dotace na prvotní náklady a nezbytná opatření při řešení krizové situace po povodních ve výši 250 tis.
Kč od Středočeského kraje.

 Informace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na

odstraňování škod způsobených povodněmi v červnu
2013 – dotace 1 mil. 3 tisíce Kč byla poskytnuta ministerstvem dopravy až koncem listopadu 2013, podána žádost o prodloužení jejího čerpání do konce roku 2014.
 Informace o dopravní obslužnosti obce: provoz linky
č. 332 přes naší obec zůstane zachován bez podstatných
změn, podobně i linka E54.
	Odsouhlasena presentace obce kamenný Přívoz v knize
Česká republika – města a obce (vyd. Proxima Bohemia) 1 strana A4, úhrada 10 tis. Kč.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách obce
www.kamennyprivoz.cz.
Pavel Pála, místostarosta

Kamenný Přívoz pohledem Policie ČR
Vážení přátelé,
po krátké odmlce se opět potkáváme na
stránkách Přívozského čtvrtletníku a věřte, že je toho mnoho, co mám na srdci.
Předně Vás chci informovat o tom, že poté,
co se uskutečnily dvě úspěšné přednášky
pro naše nejmenší, bude následovat bezpečnostní přednáška pro seniory. V rámci
ní budou senioři obeznámeni s nejnovějšími bezpečnostními trendy, ale i riziky
a poskytneme jim návod, jak jim čelit. To
vše proběhne zajímavou a poutavou formou dne 15. 1. 2014 od 16.00 hod. v přívozské škole. Těšíme se na setkání i na
vaše dotazy a podněty. V rámci přednášky
proběhne také sondáž zájmu o kurz se-

beobrany pro seniory, který jsme rovněž
schopni realizovat.
Od posledního příspěvku bylo v Kamenném Přívoze z policejního hlediska velmi
„živo“. Řešili jsme 22 trestných činů, převážně majetkového charakteru, 9 z nich
již bylo objasněno. Na území obce došlo
také ke spáchání 19 přestupků a podařilo
se nám vypátrat jednu celostátně hledanou osobu. Muž byl zatčen v chatové osadě Na Losích a k jeho vypátrání přispěli
pozorní občané obce. Když už chválím
místní občany, nelze nezmínit nedávné
zadržení podezřelé osoby, která se pohybovala v Přívoze a kterou zadrželi přímo
občané obce J. D. a P. N. Díky jejich roz-

Děkujeme
Všem trhovcům, kteří za námi pravidelně váží cestu.
Všem návštěvníkům, kteří přicházejí nejen nakoupit, ale i si
popovídat se sousedy.
Všem, kteří nám pomáhají trhy realizovat.
Vstřícnému počasí :)
Do roku 2014 Vám přejeme hodně štěstí,
zdraví a chuti se setkávat.
Těšíme se na sebe, těšíme se na Vás,
Náplava , o.s.

hodnosti se zde tato osoba nedopustila
ničeho protiprávního a mohla být předána do psychiatrické léčebny. Není bez
zajímavosti, že zadržený měl plný trestní
rejstřík, v němž nechyběly ani tak závažné
skutky jako např. loupež. Po obci se pohyboval zmateně a bez koruny v kapse…
Není těžké odhadovat, co zde asi hledal...
Za Policii České republiky Vám všem přeji klidné prožití vánočních svátků a nového roku, děkuji za ohlasy a spolupráci, bez
Vás pozorných a nelhostejných by se naše
práce dělala jen velmi těžko.
npor. PhDr. Radek Vokál,
Místní oddělení policie
Jílové u Prahy
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pokračování ze str. 1

a snad ke spokojenosti obyvatel. Pro
informaci uvádím, že samotné přestavby objektů nejsou velkým problémem,
nejedná se o velké či složité stavby.
Problémem byl čas. A to jednak zajistit
v termínech vyjádření dotčených orgánů
(hasiči, hygiena, min.školství apod.) potřebná pro stavební povolení a dále to, že
v případě stavebních prací ve výši nad 0,5
mil Kč bez DPH se jedná o malé veřejné
zakázky, jejichž realizace musí proběhnout ve smyslu zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
Z dalších, na první pohled viditelných
věcí, které se změnily v průběhu roku
2013 lze jmenovat úpravu míst na stání
odpadových kontejnerů v Hostěradicích
na návsi a u požární nádrže a v Kamenném Újezdci pod památníkem. V příštím
roce chceme pokračovat s těmito úpravami v Kamenném Přívoze. Problémem
zůstává umístění místa pro odpadové
kontejnery z toho důvodu, že obec nemá
vhodné obecní pozemky na toto použití.
Některé odpadové kontejnery jsou na cizích pozemcích. Obdobným a těžko řešitelným problémem je umístění sběrného
dvora obce. Obec na tuto stavbu nemá
odpovídající pozemek, a tudíž nemůže
dostat žádnou dotaci na vybudování
sběrného dvora.
Dalším nepřehlédnutelnou změnou je
stavební úprava kapličky a okolí včetně
oplocení (zídky) v Hostěradicích a již ne
tak na první pohled viditelnou opravu
oplocení památníku v Kamenném jezdci.
V rámci plánu obce byla provedena generální oprava místní komunikace při železniční trati na Zastávce.
Velkým negativním zásahem do plnění
plánovaných úprav obce v roce 2013 byly
začátkem června 2013 povodně, které se
naší obce dotkly podstatným způsobem.
Obec byla ihned nucena provést opatření k odstranění havarijních škod k zajištění funkce obce (bezpečný průjezd

Sbor dobrovolných hasičů Kamenný
Újezdec
Místní sbor dobrovolných hasičů vykazuje stabilně velice dobrou činnost.
V letošním roce mimo jiné odvedli místní
hasiči velký kus práce při červnových povodních i při jiných nestandardních situacích. Za mého působení se ještě nestalo,
že by hasiči “nemohli“!!
Je známo, že v roce 2014 místní hasiči
oslaví 100 let založení. Obec přeje bezproblémové zajištění oslav 100 let založení hasičského sboru a dle možnosti bude
nápomocna.
TJ Tatran
Fotbal se v obci hraje již od roku 1931.
Po několika letech byl obnoven mládežnický fotbal těch nejmenších. Toto je nutno kvitovat a sport musí obec podporovat, aby se mládež neorientovala nejen
vysedávání u televize, počítačů (v tom
lepším případě), ale aby se v oblasti zájmové činnosti mohla orientovat na sport
a své zdraví a fyzickou odolnost utužovat.
Dále se ještě musím zmínit o kulturním, Zde patří pochvala hlavně těm odrostspolečenském a sportovním životě v obci. lým, tatínkům a dědečkům, kteří toto vše
zajišťují.
OKAP (ochotníci Kamenného Přívozu) a Převozníček (mateřské centrum)
a Náplava Sázavy o.s.
Tyto relativně mladé spolky (ochotnické
divadlo mělo v obci vždy v minulosti svou
váhu) vykazují dobrou činnost a všichni si
přejí, aby v této činnosti pokračovaly.
Okrašlovací spolek
Okrašlovací spolek svou činnost vykazuje v objemu možností. Chybí lidé, kteří
by chtěli přiložit ruce k dílu.
obcí po krajské komunikaci, průjezd pro
vozy „popelářů“, zjištění průjezdu vozidel
v trvalé zástavbě apod.). Toto bylo v potřebném rozsahu provedeno, vyčerpalo
to část rozpočtu obce a tudíž některé aktivity byly utlumeny. Obec pochopitelně
požádala o dotaci na odstraňování škod
způsobených povodněmi. I přes námi
častou urgenci na ministerstvu dopravy
o vyrozumění zda obec Kamenný Přívoz
dotaci obdrží, jsme vyrozumění o přidělení dotace obdrželi až 21. 11. 2013 s tím,
že je nutno dotaci vyčerpat do konce roku
2013. Toto k datu již není možné, proto
obec žádá o přesunutí na rok 2014.
Vím, že mnohé z nás znepokojuje stav
silnice mezi Borkem a Jílovém poškozené červnovými povodněmi, někoho stav
silnice z Borku na Žampach. Jedná se o
krajské komunikace spravované SÚS Středočeského kraje a obec K. Přívoz nemůže
podstatným způsobem ovlivnit čas a způsob opravy.

Nakonec chci všem obyvatelům obce,
Místní škola
chatařům i rekreantům popřát zdraví,
V letošním roce proběhly důstojné osla- klid, pohodu a spokojený život v roce
vy 150 let založení místní školy. Tímto příštím a i těch létech dalších.
obec děkuje vedení a zaměstnankyním
školy i dalším zúčastněným za jejich příProkop Mašek,
pravu.
starosta obce

Obnova vesnice – to není jen fráze
Vážení čtenáři!
Blíží se konec roku a před námi jsou svátky vánoční. Asi každý z nás se v této době
zamýšlí, jaký byl rok 2013, co se nám povedlo dotáhnout do konce a co nás čeká
v příštím roce. Nezáleží na tom, zda hodnotíme situaci ve firmě, v zaměstnání,
v obci nebo v rodině. Každá starost ale
i radost má svoji váhu.
Dění v obci bilancuje ve svém článku
pan starosta Prokop Mašek. Já bych se rád

zmínil o návratu obyvatel i do okrajových
částí, o obnově tradic a o společenských
aktivitách v naší malebné vesnici.
Ať už jste rodáky, nebo se do Kamenného Přívozu vaše rodina přistěhovala,
případně zde pobýváte pouze rekreačně,
nelze jinak, než si tento kouzelný kout
v údolí Sázavy zamilovat. Velice mě těší,
že zde chce žít mnoho mladých rodin. To
bylo vidět při vítání občánků začátkem
roku. Rozšíření školky a školy bylo jen

nutným důsledkem zvyšování počtu obyvatel. Pryč jsou ty doby, kdy mladé rodiny
utíkaly do města a vesnice se vylidňovaly.
Některé rekreační chaty a chalupy jsou
opět trvale obydleny lidmi v důchodovém věku ale i mladými rodinami. Pokud
se objekty nacházejí v místech s dobrým
přístupem pro osobní, případně nákladní
automobily, stávají se atraktivními i pro
realitní kanceláře. Bydlení u nás je prostě
terno. Příkladem návratu obyvatel jsou
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původní trvale obydlené osady a samoty Rakousy, Ovčín, Smrčí, Šejtovka a Losy.
Lidé trvale žijí také v rekreačních osadách
Bílov a nad řekou od Rakous a Hostěradic
až po Kamenný Újezdec. Chtěl bych apelovat na ty, kteří zde celoročně pobývají na
chatách nebo chalupách, aby se přihlásili
na obecním úřadě k trvalému pobytu. Pro
obec to bude znamenat vyšší příjem v rozpočtu a tím také možnost udržovat cesty
a investovat do rozvoje i v těchto částech,
případně změnit charakteristiku lokality
v územním plánu z čistě rekreační na smíšenou zástavbu a z toho vyplývající možnosti přestaveb a rozšiřování objektů pro
obyvatele.
Pokud se týká tradic a kulturního a společenského vyžití, jistě si zaslouží pozornost
obnovení činnosti ochotnických divadelních spolků před několika lety a to především spolku Okap s vlastním obecním
divadélkem. Nemalé aktivity projevuje
sdružení maminek a jejich dětí Převozníček. Činnost sportovního oddílu Tatran,
cvičení žen a další sportovní aktivity na hřišti a v tělocvičně je tradiční po mnoho let,
stejně jako kulturní a záchranná činnost
spolku dobrovolných hasičů z Kamenného Újezdce. Velké poděkování si zaslouží
také občanské sdružení Náplava Sázavy za
pořádání přívozských trhů a také okrašlovací spolek za zlepšování vzhledu naší ves-

www.kamennyprivoz.cz
nice. Tradičně v obci také funguje knihovna, nyní v budově nad poštou. Občané
zde mají volný přístup k internetu a také
si občas mohou prohlédnout příležitostné výstavy obrázků. Obec bohužel nemá
v současné době k dispozici velký sál pro
pořádání tanečních zábav nebo koncertů.
Věřím, že v budoucnu se i v tomto situace
změní, možná se jednou tanečníci navrátí
na parket do původní plavecké hospody U
Horů, která má soukromého majitele.
Obnova památek v naší obci byla započata již před několika lety předchozím vedením obce. Kostel sv. Ludmily má novou
fasádu. Jeho krása na skále nad řekou vynikne i díky nočnímu osvětlení. Ve zvonici
kostela se opět rozezněl zvon s elektrickým pohonem. Podobně kaplička na návsi
v Hostěradicích již několik let oživuje svým
zvoněním poklidnou atmosféru vesnice,
letos na podzim se jí dostalo nového kabátu. V Rakousích byla v říjnu tohoto roku
po více než padesáti letech obnovena
dřevěná zvonička, také tady se v poledne
a večer rozeznívá zvon. Děkuji všem hodným lidem, kteří pomohli zvoničku postavit a zprovoznit. Jsou to Jaroslav Komínek
– přívozský truhlář, který vyrobil stříšku
zvoničky - dále jílovští umělečtí kováři
KovBoys, kteří darovali zvonu nové srdce
- Daniel Hyťha, který sponzorsky poskytl
bagr na postavení zvoničky a nakonec

Prokop Mašek a rakouští občané a přátelé,
kteří asistovali při transportu hotové zvoničky ode mě ze dvora na její místo.
S obnovou dalších památek se počítá
v příštích letech. Věříme, že to bude ke
spokojenosti vás občanů Kamenného Přívozu a přidružených částí a že Kamenný
Přívoz bude pro všechny krásným místem
pro život.
Přeji všem hezké Vánoce a do nového
roku 2014 zdraví, štěstí a pohodu.
Pavel Pála,
místostarosta

Uctili jsme i období dušiček - v podvečer 28. 10. se sešly celé rodiny, vydlabaly
si dýňová strašidla a uvařily dýňovou polévku na ohníčku.
Listopad už byl ve znamení blížícího se
adventu – vrhli jsme se do organizování
rozsvěcení vánočního stromku a na tuto
příležitost jsme si také připravili pásmo

básniček a písniček s adventní tématikou.
Krásný stromeček se rozsvítil 1.prosince
před obecním úřadem, vystoupily i děti ze
školky a bylo to velice milé a příjemné setkání – tak, jak to má v době adventní být!
V tomto svátečním období nás čekal
ještě Mikuláš, čert a anděl, ti přišli do Převozníčka, tělocvična praskala ve švech, ale
naštěstí nikdo z početného davu dětí ani
rodičů nezmizel, asi jsme byli všichni letos
hodní.
Konečně je třeba zmínit adventní trh,
kterého se účastníme již po sedmé. Tentokrát maminky zapojily do prodeje i manžely a tatínky a i díky jejich snaze jsme
prodali téměř vše a vydělali si 5.159,- Kč.
Tyto peníze užijeme částečně na chod
mateřského centra a z větší části na plánované úpravy obecního pozemku, na které
se vrhneme hned brzy zjara.
Máte-li jakékoliv dotazy, chcete-li se
k nám přidat, neváhejte, podívejte se na
www.prevoznicek.webnode.cz a kontaktujte nás.

Vánočně naladěni
V posledním čtvrtletí jsme s Převozníčkem stihli mnoho akcí, i když nám vše
komplikovalo podzimní chřipkové období. I tak jsme si obohatili pravidelné středeční schůzky změnou prostředí a podzimní dny jsme trávili hrami venku a poté
jsme se ohřáli u krbu v klubovně fotbalového Tatranu – děkujeme za „půjčení“.

Mateřské centrum Převozníček Vám přeje krásné Vánoce a v roce 2014 spoustu
zábavy!
Linda Mašková
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ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Oslava 150. výročí založení ZŠ v Kamenném Přívoze
V pátek 18. října konečně nastal tolik očekávaný
den – OSLAVA 150. VÝROČÍ založení Základní školy
v Kamenném Přívoze.
Celé akci předcházela velká příprava. Dopoledne
jsme ještě nacvičovali na vystoupení, které jsme si
připravili. Po příchodu hostů, a hlavně našich rodičů,
zahájila paní ředitelka oslavu. Po ní promluvil pan
starosta. Konečně jsme předvedli naše vystoupení,
které jsme si pečlivě nacvičili. Asi se to líbilo, protože
všichni tleskali a bavili se. Pak se celé shromáždění
odebralo do školy. Tady byla uspořádaná výstavka
fotografií, k nahlédnutí byly i třídní výkazy, kroniky
a různé dokumenty z minulých let. V jedné místnosti
se promítal i film, který ukazoval současné akce.
Nechybělo ani pěkné pohoštění, káva a čaj. Všichni
se náramně bavili a užívali si sváteční atmosféry. Myslíme si, že se celá akce zdařila.
žáci ZŠ

Poděkování
18. 10. 2013 jsme uspořádali školní
slavnost při příležitosti 150.výročí od
otevření ZŠ v Kamenném Přívoze
Děkujeme všem, kteří svěřili pracovnicím školy své vzácné fotografie a artefakty a umožnili jejich vystavení, a tak
ozvláštnili a doplnili naši výstavu.
Také děkujeme za finanční příspěvek
a spolupráci při zajištění technických
prácí pracovníkům Obecního úřadu Kamenný Přívoz. Také sponzorům. Pí. Smejkalové za květinovou výzdobu. Pí. Nielsen a sl. Koutné za návrhy a realizaci
plakátů. P. Němci za ozvučení vystoupení. Muzikantům sl. Šmídové a p. Snížkovi
za hudební doprovod.
Především ze srdce děkujeme pracovníkům Státního okresního archivu Praha-západ v Dobřichovicích pod vedením
pana ředitele PhDr. Jaroslava Šulce. S nevšední vstřícností a trpělivostí poskytli
k nahlédnutí a posléze zapůjčili archiválie, které jste si mohli v rámci výstavy prohlédnout. Pan Bc. Tomáš Krákora PhDr.
Pavel Buchtele aktivně oslovili školu, aby
nabídli služby archivu k této příležitosti. Poté s námi ochotně spolupracovali
a pan Krákora vytvořil chybějící sezna-

my bývalých žáků, které jste si mohli
také v rámci výstavy projít a případně se
podepsat ke svému jménu. Mnozí této
možnosti využili. Velmi zajímavé bylo
studovat staré školní kroniky.
Největší díl práce samozřejmě odvedly pracovnice školy. Bez jejich nadšení,
osobního nasazení a ochoty překonávat
překážky by se akce neuskutečnila. Touto cestou děkuji všem, kteří dokázali naši
snahu ocenit a především těm, kteří ne-

zapomněli povzbudit i prostým hřejivým
lidským slovem. Koneckonců vše jsme
uspořádali především pro radost druhým. Obvykle se snažíme pro děti. Tentokrát to byla pro nás situace poněkud nezvyklá. Je hezké slyšet, že někomu akce
opravdu radostnou chvilku přivodila, že
naše práce přinesla kýžené ovoce.
Za školu Mgr. Hana Šmídová,
ředitelka
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Vzdělávání v čase
Po přečtení názvu tohoto článku by jistě
mnoho z Vás očekávalo seznámení s tím,
jakými změnami prošla vzdělávací soustava v průběhu let minulých. Čtení by to
bylo jistě poučné, ale dějin pedagogiky se
nyní nedočkáte. Těm, kteří by byli zklamáni, mohu nabídnout účast na exkurzi do
Pedagogického muzea, kam se s dětmi ze
ZŠ chystáme 12. prosince tohoto roku.

Vzdělávání v čase je název celoročního
projektu naší základní a mateřské školy.
V duchu tohoto projektu proběhlo od září
již několik akcí. Dětem se základní školy
přišli o svých školních letech popovídat
naši starší spoluobčané. V říjnu se konala oslava 150. výročí založení naší školy,
která představila historii vzdělávání v Kamenném Přívoze.

Pro děti ze školky si povídání o škole
připravili starší kamarádi, kteří již mají se
školní docházkou své vlastní zkušenosti. Ti starší (ze 3. až 5. třídy) povyprávěly
„mateřáčkům“ o tom, co se dozvěděli
na setkání s místními seniory. Předškolní děti se tak dozvěděly o tom, jak to ve
škole vypadalo dříve, čím děti psali, jak se
ve škole topilo, chválilo, trestalo a spoustu dalších zajímavostí. Mladší školáci naopak ukázali, jak se ve škole učíme dnes.
Prvňáčci předvedli, jak se za prvních pár
týdnů naučili číst, druháci si při vyprávění zopakovali druhy vět a všichni společně si formou hry procvičili poznávání
geometrických tvarů.
Na závěr si všechny děti společně zazpívaly známé lidové písně a jako pozvánku
do základní školy dostaly všechny předškolní děti omalovánku budovy školy,
kterou pro ně vytvořila Matilda Nilsen.
Myslím si, že pro všechny zúčastněné
bylo toto setkání přínosné a možná se
z něj stane nová tradice, jako jsou školní
slavnosti a tvoření.
Martina Šimsová

Srdečně Vás zveme do školy!
Jako každoročně se chystá:

Den otevřených dveří v ZŠ v Kamenném Přívoze
ve středu 8. ledna 2014 od 8.00 do 14.00 hod.
V dopoledních hodinách můžete nahlédnout do výuky
žáků. V odpoledních hodinách se můžete seznámit
s prostory školy, s pedagogy, s dokumenty školy,
nahlédnout do činnosti dětí v družině, podívat se na
video ze školních akcí.
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
v úterý 14. ledna 2014 od 15.00 hod.
Můžete se zeptat na všechno, co vás zajímá v souvislosti
s nástupem Vašeho dítěte do základní školy. Jsou pro Vás
připraveny informace o školní zralosti, což je téma přímo
související s problematikou odkladu školní docházky.
Schůzka je určena všem rodičům, jejichž dítě se kamkoli
chystá vstoupit do základní školy.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
pro školní rok 2014-2015

Zapisujeme ve čtvrtek 6. února 2014 od 14:00 do 17:30,
s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Věříme, že oceníte jedinečnou možnost, kterou Vám tato obec
poskytuje, a zapíšete své dítě do místní školy.
Bez dojíždění, ve známém prostředí, beze strachu z cizích lidí.

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK
2014/2015
a den otevřených dveří
v pátek 7. března 2014 od 9:00 do 14:00,
s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy
budou vyvěšena v prostorách školy a ve
vývěskách školy a obce. Dále na stránkách
školy a mateřské školy (zsmskamennyprivoz.
estranky.cz).
Těšíme se na Vás a hlavně na Vaše děti!!!
Mgr. Hana Šmídová, ředitelka
tel: 241 951 462
e-mail: zskamennyprivoz@seznam.cz
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Ze života mateřské školy
Školní rok je v plném proudu a v obou
třídách plyne čas naplněný různými činnostmi a akcemi. V září proběhlo v mateřské škole loutkové divadelní představení „ Příběhy pejska Kubíka“. V říjnu
se děti fotografovaly a rodiče si mohou
vystavit kalendář na příští rok s fotografií své ratolesti. Listopad byl hodně naplněný. 6. 11. přišly děti ze ZŠ vyprávět
budoucím školákům, jak vypadal život
v základní škole dříve a jak vypadá dnes.
8. 11. se obě třídy vydaly na první le-

tošní výlet do Šestajovic. Navštívili jsme
místní svíčkárnu, kde si děti mohly vyzkoušet ve voňavé dílně, jak se svíčky
barví. Pak si samy naplnily lahvičky vonnými solemi do koupele a všechny svoje
výrobky si odnesly domů jako dárky pro
rodiče. Na zahradě svíčkárny měly děti,
ještě před odjezdem, možnost prohlédnout si malou zoologickou zahradu. Výlet se nám všem líbil.
Na závěr měsíce proběhlo v MŠ další
představení „ Hrajeme si a zpíváme celý

den“. Program plný písniček, povídání,
soutěží a smíchu všechny děti pobavil.
Tradiční společné tvoření se školou
a s rodiči proběhlo 28. 11. na půdě ZŠ.
Tato akce je vždy plná pohody a veselí.
V prosinci nás čekají další akce jako
Mikulášská nadílka, vánoční vystoupení
dětí pro rodiče a divadelní představení
s názvem „Gloria“.
Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný
nový rok.
Soňa Růžičková

inzerce

ÚVT
Blesk A

10 Mbps/2Mbps

Kč
za měsíc

350,-

Cena instalace
u všech tarifů 1440,-

ÚVT
Blesk A+

20 Mbps/5Mbps

TELE

TELEFON
INTERNET
VIZE

Kč
za měsíc

ÚVT
Blesk A++

Kč
za měsíc

720,-

internet.uvt.cz

11/28/13 4:49 PM

30 Mbps/10Mbps

480,-

Připojení
k internetu
ve vaší obci

INFOLINKA 840 100 406

UVT/MF A5 čb.indd 1
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SPORT
FOTBAL
Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra
Naše mistrovské zápasy pokračovaly:
13. 10. 2013 jsme jeli sehrát 8. kolo
do Bojanovic s místím Sokolem. Po velmi vyrovnaném výkonu jsme zde uhráli
remízu 1:1. Po první půli jsme prohrávali 1:0. V 55. minutě vyrovnával A. Kačer
po přesném pase od M. Hošty.
19. 10. 2013 kdy se hrálo 9. kolo,
k nám na domácí hřiště přijel Meteor
Libeř. Libeřtí měli s naším celkem dost
velikou práci a vůbec to nevypadalo na
to, že hrají na předních místech v tabulce. Bohužel jsme s nimi prohráli 2:3.
Branky za náš team dali: ve 28. minutě
M. Gössl a v 58. minutě J. Vojáček proměnil penaltu.
V sobotu 26. 10. 2013 10. kolo. Opět
na svém hřišti v Kamenném Přívoze
jsme sehráli další zápas o mistrovské
body. Tentokrát s mužstvem SK Slavia
Jesenice. Konečně po dobrém výkonu
celého mužstva jsme si nechali doma tři
body za vítězství. Vyhráli jsme 5:2. Brankami se na výsledku podíleli: v 6. minutě M. Doutnáč, ve 23. a 36. minutě J.
Vojáček, ve 28. minutě D. Barták a v 88.
minutě M. Hošta. Konečný výsledek 5:2.
1. 11. 2013 jelo naše mužstvo již k 11.
mistrovskému utkání do Jíloviště, pro

nás v dost nevhodnou dobu (hráli jsme
v pátek od 18,00 hodin). V 17. minutě
jsme prohrávali již 2:0. Pak, jsme se do
toho obuli a výsledek se dostavil. V 55.
minutě jsme vedli 2:3. Tady jsme odehráli doposud nejlepší zápas podzimu.
I když jsme uhráli nerozhodný výsledek
3:3. Jeden bod za tento výsledek, který
jsme si odvezli, měl cenu zlata. Sestava
byla dost slepená (nemoc a zaměstnání
bránili některým našim hráčům v účasti), ale předvedený výkon byl super.
Branky: ve 30. a 40. minutě A. Kačer,
v 56. minutě M. Hošta.
9. 1. 2013 Na 12. kolo k nám přijeli
fotbalisté ze Slavoje Davle. Dostali jsme
příděl v podobě 4 gólů. Toto utkání,
že nebude žádná procházka růžovým
sadem, jsme věděli ještě před zápasem. Vždyť mají ve své středu Antonína
Mlejnského (hrál za Spartu Prah a za
Viktorii Žižkov). U nás byl problém se
sestavou. Měli jsme tři hráče zraněné
a dva byli v práci. Na víc nám rozhodčí
ve 40. minutě vyloučil A. Kačera (dostal
druhou žlutou kartu, po které musí následovat červená karta). Musím ale říct,
že právem. A. Kačer byl po celou dobu
nedisciplinovaný. Další dva hráči se

Konečná tabulka po podzimu A2A - III. třída - skupina A
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Vestec
Zlatníky
Radlík
Hvozdnice B
Slapy
Davle
Zvole B
Jíloviště B
Libeř
Vrané
Jesenice B
D. Jirčany
K. Přívoz
Bojanovice

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
11
8
8
7
6
5
6
5
5
3
3
3
2
2

0
1
4
2
1
2
4
1
3
2
4
2
2
3
3

1
1
3
5
5
4
6
5
6
6
8
8
8
8

Skóre
57: 18
37: 18
27: 12
29: 21
29: 27
20: 20
28: 37
33: 32
21: 25
14: 33
27: 33
22: 32
19: 31
15: 39

Body PK
34		
28		
26		
22		
20		
19		
19		
18		
17		
13		
11		
11		
9		
9		

(Prav)
(13)
(7)
(8)
(4)
(-1)
(-2)
(1)
(-6)
(-1)
(13)
(-13)
(-13)
(-12)
(-15)

zranili během zápasu a dohrávali jsme
prakticky jen s osmi hráči. A na výsledku se to ukázalo.
Poslední mistrovské utkání jsme jeli
odehrát 17. 11. 2013 do Hvozdnice.
Tady jsme byli opět se slepenou sestavou. Nastoupit museli dva zranění z posledního utkání. Bylo nás akorát 12 hráčů (jeden ještě na střídání). V 9. minutě
jeden musel kvůli zranění odstoupit.
Na lavičce už nebyl nikdo. V 73. minutě
jsme prohrávali 2:0. V 76. minutě snížil
na 2:1 M. Grössl. Bylo dobré, že už skončila podzimní část, protože bychom
kvůli marodce, neměli s kým hrát.
Závěrem jen chci říct, že v této třídě je mezi mužstvy rozdíl mezi vrchní
a spodní částí tabulky. My musíme držet krok s tou spodní částí a snažit se,
aby se od nás nejbližší mužstva neodlepila. Jaro bude těžké, ale já věřím, že to
pro nás dopadne dobře a že se zachráníme. Vždyť je mezi námi minimální bodový rozdíl.
Jarní část, bychom měli začít
22. 3. 2014 od 15. 00 hodin ve Vraném.
Ale vše záleží na jarním počasí.
Zpracoval trenér Václav Charvát

VSTŘELENÉ BRANKY
VE III. TŘÍDĚ PODZIM 2013
KONEČNÉ SKÓRE
1. Hošta
2. Kačer
3. Vojáček
4. Barták
5. Grössl
6. Brož T.
7. Brož M.
8. Doutnáč
9. Hroník
10. Kahoun
CELKEM

19 : 31
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
19

pořadí v mužstvu podle
vstřelených branek

4/2013 | STRANA 9

www.kamennyprivoz.cz

Zhodnocení podzimní části činnosti oddílu mládeže
Před odjezdem na letní soustředění ve
dnech 17. 8. - 24. 8. 2013 a před zahájením podzimní části mládežnických soutěží jsme absolvovali v Netvořících turnaj
mladších přípravek „ o Posvícenský koláč“,
na kterém jsme obsadili druhé místo. Toto
umístění bylo ohodnoceno krásným pohárem a velkým množstvím cukrovinek.
Po vyhlášení výsledků se všichni účastníci
soustředění přesunuli do penzionu OAZA
v Pilníkově - místa letního soustředění.
Tohoto soustředění se zúčastnilo dvacet
tři dětí. Soustředění proběhlo v krásném
prostředí Podkrkonoší. Děti měly k dispozici pro relaxaci po trénincích v areálu
penzionu bazén, venkovní gril, dětské
hřiště. Soustředění proběhlo na místním
fotbalovém hřišti a v kryté hale. V průběhu
soustředění sehrály naše naděje dvě přátelské utkání s místním týmem mládeže.
V polovině soustředění sehráli přátelské
utkání s fotbalovou přípravkou v Trutnově
na krásném místním stadionu, což byl pro
děti velký fotbalový zážitek.
Po příjezdu ze soustředění naše předpřípravka sehrála dne 31. 8. 2013 v rámci oslav
založení fotbalového klubu AFK Radlík přátelský zápas s mužstvem Sparty Praha.
V prvním týdnu měsíce září vstoupila
naše mladší a starší přípravka do soutěží
okresního přeboru Prahy západ.
Mladší přípravka sehrála první turnaj na

vlastním hřišti v Kamenném Přívoze, kde
po jedné výhře nad mužstvem Hradištka,
jedné remíze s mužstvem Zvole a dvou
prohrách s mužstvy Štěchovic a Povltavské fotb. akademie obsadili se čtyřmi body
čtvrté místo v turnaji.
Druhý turnaj byl odehrán na hřišti Slovanu Hradištko. Po dvou výhrách nad místním Hradištkem a Štěchovicemi a dvou
prohrách s Povltavskou fotb. akademií a se
Zvolí jsme obsadili se ziskem šesti bodů
třetí místo.
Třetí turnaj se odehrál na hřišti Štěchovic.
Po nešťastné prohře s Povltavskou fotb.
akademií 2:3, kdy jsme inkasovali třetí gól
v posledních vteřinách zápasu. Zbývající tři
utkání jsme vyhráli a se ziskem devíti bodů
jsme obsadili druhé místo v turnaji.
Čtvrtý turnaj okresního přeboru byl se-

hrán na hřišti Zvole plně v naší režii. Po
vítězství ve všech čtyřech utkáních a se ziskem dvanácti bodů naše mužstvo obsadilo první místo. Tím jsme zaznamenali velký
úspěch.
Pátý a poslední turnaj podzimu jsme
odehráli na hřišti PFA v Davli. Naši mladí
opět třikrát zvítězili a prohráli pouze s domácí PFA a obsadili druhé místo v turnaji se
ziskem devíti bodů.
Po ukončení podzimní části soutěže
okresního přeboru Prahy západ se umístila
ml. přípravka se ziskem 40 bodů na druhém místě za PFA a před mužstvy Zvole,
Štěchovic a Hradištka.
BLAHOPŘEJEME a přejeme další úspěchy.
Starší přípravka po odehrané podzimní
části skončila na předposledním místě se
ziskem šesti bodů. Doufáme, že zvýšeným
úsilím v trénincích a zápasech se začnou
také prosazovat jako naši nejmladší ve své
soutěži.
Od jara letošního roku jsme založili pro
nejmenší děti (do šesti let) fotbalovou
předpřípravku, která již sehrála jeden turnaj v Jesenici a několik přátelských utkání.
Více informací je možno nalézt na internetu po zadání ve vyhledávači tj tatran
kamenny privoz.
Fotogalerii naleznete na:
http//tjtatranprivoz.rajce.idnes.cz
Martin Doutnáč

PODZIMNÍTABULKA OP ML. PŘÍPRAVEK 2013/2014
Rk. Tým
1. Povltavská FA
2.	K. Přívoz
3. Zvole
4. Štěchovice
5. Hradištko

Záp
20
20
20
20
20

+
16
13
10
7
0

0
1
1
2
2
2

3
6
8
11
18

Skóre
104: 45
77: 53
76: 59
58: 68
24:114

Body PK (Prav)
49		 (19)
40		 (25)
32		
(2)
23		
(-7)
2		 (-43)

PODZIMNÍ TABULKA OP ST. PŘÍPRAVEK 2013/2014
Rk. Tým
1. Průhonice
2. Vestec
3. D. Břežany
4. Hradištko
5. Psáry
6. D. Jirčany
7. Zvole
8. Zlatníky
9.	K. Přívoz
10. Vrané

Záp
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
9
8
6
5
3
3
3
1
2
0

0
0
0
0
0
2
1
1
3
0
3

0
1
3
4
4
5
5
5
7
6

Skóre
98: 22
114:18
68: 33
46: 42
42: 69
58: 61
65: 90
37: 76
33: 93
15: 72

Body PK (Prav)
27		
(12)
24		
(12)
18		
(3)
15		
(0)
12 1
(-1)
11 1
(-8)
10		
(-8)
6		
(-9)
6		
(-9)
4
1
(3)

S letošním fotbalem se definitivně rozloučíme jako každoročně na Silvestra, přesně v poledne
(ve 12.hod.) na našem hřišti v Kamenném Přívoze.
TJ Tatran Kamenný Přívoz přeje široké veřejnosti krásné prožití vánoční svátků a hodně pohody
v novém roce. A sportovcům ty lepší výsledky.
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HASIČSKÉ
STŘÍPKY

Střípky od hasičů z Kamenného Újezdce
Vzhledem k tomu, že poslední uzávěrka
do minulého Čtvrtletníku, byla na začátku října, tak toho do dnešního dne moc
nebylo.
Co bylo:
7. 10. oprava střechy na boudě na bývalém hokejovém hřišti v Kamenném Újezdci.
12. 10. oprava brzd u cisterny T 148.
13. a 14. 10. jsme začali s přípravou na
oslavy 100 let založení sboru, které se budou konat v příštím roce.

2. 11. jsme na požádání pana starosty
odjeli a pročistili kanalizaci před obecním
úřadem v Kamenném Přívoze.
4. - 8. 11. přípravy výročí.
9. 11. příprava vozového parku na zimu.
10. 11. se pracovalo na bývalém hokejovém hřišti v Kamenném Újezdci, (které
navštívilo stádo divokých prasat).
16. 11. proběhla schůze starostů sborů
SDH.
20. 11. jsme byli na technické prohlídce
s autem W-č. 2

23. 11. na tento den jsme dostali pozvánku do muzea v Jílovém.
Co bude:
3. 12. se bude konat výborová schůze.
13. 12. se uskuteční pravidelné členská
schůze.
17. 12. mladí hasiči se rozloučí se starým
rokem.
28. 12. jak už jsem předeslal v minulém
čísle, na tento den plánujeme každoroční
vánoční vycházku. Trase bude upřesněna.
Václav Charvát

hasičské Preventivní okénko
Dnešním preventivním okénkem
se podíváme na používání hlásičů
ohně – požární siréna v bytě spustí
- HOŘÍ!!!
Hlásiče kouře nejsou povinné všude,
ale…
Podle vyhlášky Ministerstva vnitra
č.23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb, která
nabyla účinnosti 1. 7. 2008, by měly
být vybaveny hlásiči požáru nově
postavené rodinné domy, byty další
vymezené typy staveb, určené pro
ubytování, nebo pobyt osob (např.
stavby ubytovacích zařízení, stavby
sociální péče atd.)
Tato podmínka se však vztahuje pouze na nové stavby, o jejichž
umístění bylo rozhodnuto v územním řízení, nebo byl vydán územní
souhlas podle stavebního zákona.
Dále se vztahuje na stavby, u kterých
bylo vydáno souhlasné stanoviska
k projektové dokumentaci dle zákona o požární ochraně přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy

před 1. 7. 2008. Uživatelé stávajících bytů a domů si podle vyhlášky
požární hlásiče pořizovat nemusí.
Tvrzení opaku je záměrným matením veřejnost. Současné objekty rodinných domků a bytových domů,
postavených před 1. 8. 2008, budou
muset být vybaveny požárními hlásiči pouze tehdy, pokud stavba či její
část projde v budoucnu významnými
stavebními úpravami.
Ovšem: i když se povinné vybavení požárními hlásiči týká pouze
nových staveb, přesto hasiči doporučují všem občanům, aby si
s ohledem na alarmující případy
bytových požárů požární hlásiče
do domácností pořídili. Představují vyzkoušený, efektivní a na údržbu nenáročný a finančně dostupný
prostředek prevence, který zajišťuje
včasné zjištění požáru v kteroukoliv
denní i noční hodinu. V některých
vyspělých jsou naprosto běžným vybavením domácností. Ze zkušenosti
záchranářů plyne, že právě včasné

zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů. Požární hlásiče, které dovedou požár včas detektovat a upozornit na něj uživatele
domácnosti, zvyšují tak výrazně šance na přežití. Nebezpečí hrozí zejména v noci, kdy lidé spí, a není nikoho,
kdo by požáru včas všimnul a zalarmoval ohrožené osoby. I malý požár
dokáže po pár minutách zaplnit byt
zplodinami, které již při několika
vdechnutích způsobují smrt člověka.
Hlásiče likvidují každý den v průměru
sedm požárů domácností. Při požárech je jinak denně zraněn alespoň
jeden člověk a průměrně jednou za
pět dní si požáry v českých domácnostech vyžádají smrt člověka. Pokud budou domácnosti vybaveny
prostředky rychlé detekce, které včas
na nebezpečí vznikajícího požáru
upozorní, významně to omezí riziko
zranění či dokonce úmrtí při případném požáru.
Zpracoval člen zásahové jednotky
Václav Charvát

SDH v Kamenném Újezdci přeje všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků
a příjemné nakročení do nového roku 2014,
a aby náší pomoc potřebovali co možná nejméně.
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z redakční pošty
Příspěvky uveřejněné v této rubrice vyjadřují názory pisatelů a jsou uveřejněny v podobě, ve které byly zaslány do redakce. Redakce neodpovídá ze jejich obsah.

O školce v Kamenném Přívoze se toho nadiskutovalo a napsalo již mnoho. Sám jsem
byl přítomen diskusi na zastupitelstvu o daném problému a mohu říci, že to bylo poslední veřejné zasedání, kterého jsem se zúčastnil. Bylo velmi neradostné dívat se na to, jak
na základě silně emočně zabarvených projevů několika žen zastupitelstvo nezohlednilo
dlouhodobou perspektivu obce a přistoupilo
na stávající řešení, s nímž jsme všichni seznámeni. Ano, i správa obecních věcí se dá dělat
stylem po nás potopa, ale není to moudré.
V rámci demokratického způsobu vlády
jsem ochoten, byť s jistou dávkou hořkosti,
akceptovat skutečnost, že mateřská školka
s velkou mírou pravděpodobnosti nebude
mít od 1. 1. 2015 zahradu a že škola základní
příjde o tělocvičnu a jídelnu. Co však akceptovat nemohu, jsou neobjektivní a zcela zavádějící informace uvedené v příspěvku otištěném v Přívozském čtvrtletníku č. 3/2013. Ty
považuji když ne za hanebné, tak zcela jistě
za nespravedlivé.
V příspěvku paní Martincové je zásadní skutečnost, která je prezentována zcela v rozporu s realitou. Tak předně autorka textu naznačuje, že starosta obce měl snad údajně bránit
navýšení kapacity místní školky!!? Byl to ale

právě pan Ing. Mašek, který prosazoval variantu výstavby školky zcela nové, s novou tělocvičnou, kuchyní a jídelnou, nezávislou na
náladách majitele objektů stávajících. Zcela
nový objekt by kompletně pokryl potřebu
rodičů na úmístění dětí do školky a ne jen
částečnou – jak se stalo při letošním srpnovém zápisu do školky. Také by vznikl prostor
pro sport v době nepříznivých klimatických
podmínek. Na to, co se stane se školou, až
skončí nájem budovy tělocvičny a jídelny,
neodpověděl ze zastupitelů, ani na jednání
přítomných matek nikdo. Je zde varianta –
a není nepravděpodobná – že může po 150
letech dojít k uzavření základní školy, a to jen
proto, že jsme v tomto školním roce narychlo
nepatrně zvětšili kapacitu školky nesystémovým řešením.
Nevím také, zda by paní Martincová měla
být opravdu tolik nadšena skutečností, že se
její dítě do školky tak těší, protože obvykle je
normální dítě raději s rodiči a do školky se mu
příliš nechce. (I když tady velmi záleží na atmosféře v rodině – odchod do školky může
být únikem dítěte z nepříznivého rodinného prostředí, a pak se tam děti skutečně těší
a byly zaznamenány případy, že odmítají
i odejít domů.)

Ano, letos matkám gratuluji, že rozhodly:
chceme školku! A doufám, že jim budu moci
pogratulovat i 1. 1. 2015, až se rozhodnou:
Chceme školu! A k té zařídí nezbytné příslušenství, jako je tělocvična, kuchyň a jídelna.
Držím jim v tom palce.
Domnívám se, že jsme cestou našich volených zástupců upřednostnili polovičaté řešení, které bylo ovšem pohodlnější, levnější,
a hlavně TEĎ HNED, před sice náročnějším,
dlouhodobějším, ale
systémovějším řešením, které by poskytlo
služby a zázemí VŠEM rodičům v Kamenném
Přívoze. Když už k takovému (podle mého
názoru chybnému) rozhodnutí došlo, nedělejme prosím laciná gesta. Chceme-li se
k těmto našim chybám vracet, buďme objektivní a korektní. Kdo jaké řešení prosazoval je,
doufám, zřejmé všem, kteří se zasedání zastupitelstva dne 26. 9. 2012 účastnili. A kdo přítomen nebyl, může nahládnout na obecním
úřadě do zápisu pořízeného podle zákona
o obcích a doufat, že je zde uvedeno jmenovitě, kdo jak hlasoval, aby někteří zastupitelé
své postoje před příštími volbami zázračně
nepřehodnotili nebo nepozapoměli...

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto, rády bychom Vám poděkovaly
za úsilí, které jste vynaložili při rozšiřování
mateřské školy a přestavbě a stěhování OÚ,
ačkoliv jste této variantě nebyli nakloněni.
Málokdo si asi dokáže představit, jak náročné je stěhovat a rekonstruovat tak velký
projekt při šibeničním termínu, který se Vám
přesto podařilo dodržet. Jsme si vědomi, že
pokud byste jen trošku chtěli, dokázali byste
rozšíření školky pozdržet tak, aby v letošním
roce žádná červánková třída nebyla.

Vzhledem k tomu, že jsme na rodičovské
dovolené s mladšími dětmi, tak nás až tolik
rozšíření MŠ netrápilo, přesto jsme rády, že
se tam naše děti dostaly. Hlavně kvůli tomu,
aby se dostaly do kolektivu (s kým by si také
naše děti hrály, když všichni jejich vrstevníci
jsou celý týden ve školce) a my se můžeme
plně věnovat jejich mladším sourozencům,
práci či koníčkům. Neočekáváme ale od školky, aby jim suplovala rodinu – vychovat a naučit své děti něčemu je hlavně práce rodičů.
Současně nás mrzí, že díky tomuto řešení

naše mladší děti, které budou muset pravděpodobně mateřskou školku navštěvovat
celodenně, budou venku pobývat pouze na
betonovém plácku, případně krátkou procházkou po okolí.
Jsme rády, že vedení naší obce je natolik
schopné a transparentní, že jediné co se zde
neustále přetřásá jak na veřejných zasedáních, tak v obecním čtvrtletníku, je školka.
S pozdravem,
Veronika Nezbedová
Lucie Valentová

Radek Vokál

Poděkování, které se nekonalo
Naše děti mají novou mateřskou školu,
obec má nový obecní úřad. Je to velký kus
práce, který byl vykonán.
Bylo mi však smutno z toho, když jsem si
přečetla náš poslední čtvrtletník. Poděkováno bylo za celé úsilí pracovnicím školy .
Nikdo nedokázal napsat jednou větou.
Starosto děkujeme za Tvoje úsilí, a volný

čas, který jsi tomu všemu věnoval, aby se
otevíralo v termínu. Nebylo to jednoduché.
Výběrová řízení, projektové dokumentace,
vyjádření všech institucí. Za běžného postupu by se v tak krátkém termínu nemohlo všechno stihnout. Tak vzal starosta auto
a objížděl jednotlivé úřady, popoháněl.
O víkendech, když jsme my si užívali

volna, on dohlížel, aby se stavělo a aby se
všechno stihlo. Vím, že učitelky a personál
kolem odvedly také záslužnou práci. Ale
nebýt toho našeho starosty asi by to v září
všechno nebylo. Tak tedy já dodatečně:
„Starosto dík za všechny.“

zasáhla sklep a příjezdovou cestu.
Kromě toho bych chtěla poděkovat také
panu Martinu Šulcovi, který sice není členem Převozníčka, ale dělá pro něj a pro
děti Kamenného Přívozu mnoho. Kromě

jiného se z velké části zasloužil o realizaci
dětského hřiště u fotbalu – kdyby nebylo
jeho fyzických sil, věnovaného času a roježděného benzinu, hřišťátko asi ještě nestojí.
Eva Hejlová

Božena Splavcová

Poděkování
Děkuji všem maminkám MC Převozníček za to, že naší tříčlenné rodině věnovaly část financí vydělaných na jarním
přívozském trhu. Tyto peníze jsme využili
na likvidaci škod po povodni, která nám
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Seznam jubilantů
Hofmanová Božena
Kačer Josef
Kadeřábek Jaroslav
Herold Pavel
Hňupová Zdeňka
Jirsa Bohumil
Dastychová Marie

nově narození
spoluobčané
Vlček Dominik
Srdečně gratulujeme všem jubilantům

zemřelí
Sládková Miloslava
Mašata Rudolf
Schut Václav
Všem pozůstalým tímto
vyjadřujeme hlubokou soustrast

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: 31. 3. 2014
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.

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 kresby se nevracejí.
Neoznačené fotografie archiv redakce.

[Znění tajenky: cesta od úmyslu k činu je dlouhá]

křížovKA Přívozského čtvrtletníku

Molière: "Člověk nevykoná všecko, co si umíní a..."

