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Vážení spoluobčané,
konec roku 2015 se kvapem blíží a mně proto přísluší
zanechat starosti i radosti starého roku za sebou a hledět
vstříc letem novým. Co by v nich měla obec podniknout a
co je v plánu v právě nadcházejícím roce 2016, se Vám
dnes pokusím přiblížit.
Prioritním úkolem bude přestavba místní základní školy. Již několikrát jsem zmiňoval situaci, která vyžaduje
řešit problém neprodlouženého pronájmu budovy, ve které po dlouhá desetiletí byla školní jídelna, kuchyň i tělocvična sloužící jak dětem školy, tak i školky. Na konci tohoto školního roku pronájem definitivně končí a budovu si
přebírají její majitelé. Proto při přestavbě školy bude první
nadzemní podlaží přestavěno na jídelnu základní školy,
kuchyň, šatnu a další sociální zařízení a dnešní půdní
prostor bude přestavěn na dvě plnohodnotné třídy. Při
této přestavbě se též vyřeší dlouholetý problém, který není viditelný na první pohled, ale nesmí se
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ROZVOJ OBCE
ROZVOJ OBCE
Informace o jednání rady a zastupitelstva obce
 Obecní rada zasedala ve čtvrtém kvartálu 2015 do uzávěrky
tohoto vydání čtvrtletníku celkem čtyřikrát. Bylo mimo jiné projednáno:
 Posouzena a schválena žádost kulturní komise týkající se bezplatného pronájmu bývalého skladu ve druhém podlaží budovy
obecního úřadu Mateřskému centru Převozníček a kulturní
komisi obce, který bude po úpravách sloužit jako klubovna pro
různé akce.
 Schváleno vyjádření rady obce jako zástupce zřizovatele ZŠ a
MŠ Kamenný Přívoz k závěrům šetření České školní inspekce, které bylo ve škole provedeno na základě stížnosti rodičů
bývalého žáka této školy.
 Pronájem náplavky na levém břehu Sázavy pro konání Přívozského mikulášského trhu na den 5.12.2015 o.s. Náplava Sázavy
 Žádost paní Veroniky Černé o odprodej dlouhodobě připloceného pozemku KN 227/43 u nemovitosti č.p. 41 v Kamenném
Přívoze – V Důle doporučena zastupitelstvu ke schválení za
standardních podmínek. Zároveň rada doporučila prověřit stav
připlocení sousedních obecních pozemků KN 227/42 u č.p. 82
a 227/41 u č.p. 79.
 Rada obce schválila nové ceny pronájmů obecních pozemků,
převážně u rekreačních objektů – zastavěná plocha 24,- Kč/
m2/rok, užívaná plocha 12,- Kč/m2/rok. U nově uzavíraných
nájemních smluv s platností od 1.1.2016, ostatní současně
platné smlouvy budou přepracovány v průběhu roku 2016

s platností nových cen od 1.1.2017.
 Rada obce schválila nájemní smlouvu na prostory kadeřnictví
v Kamenném Přívoze č.p. 37 (budova zdravotního střediska)
s paní Terezou Trojánkovou od 1.11.2015.
 Rada souhlasí s bezplatnou instalací informačního boxu CityPortals - nabídek práce v regionu na webové stránky obce Kamenný
Přívoz.
 Schválena Smlouva č. 152421124 o poskytnutí podpory ze státního rozpočtu fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rada obce pověřuje starostu k podpisu
této smlouvy. Jedná se o poskytnutí dotace Státním fondem životního prostředí České republiky, použitelnou pouze na akci
„Svážíme bioodpad z obce Kamenný Přívoz“.
 Rozhodnuto o prodeji nepotřebné obecní mechanizace (traktor
včetně čelního nakladače a traktorového přívěsu) na základě inzerátu uveřejněného v PČ 3/2015 a na webu obce. Vybrána nejvyšší
nabídka tj. 70.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce – veřejné zasedání zastupitelstva je plánováno
na 16.12.2015. Obsah projednávaných bodů bude zveřejněn
v příštím vydání čtvrtletníku.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce a
webových stránkách obce www.kamennyprivoz.cz
Pavel Pála, místostarosta obce

Úvodník
opomíjet, a to je statika stropu nad
druhým nadzemním podlažím a
střecha objektu. Pozitivní zprávou
tedy je, že budova školy projde
přestavbou, která výrazně zlepší
stav objektu místní základní školy , avšak za vynaložení vysokých
finančních nákladů, které budou
přesahovat 10 mil. Kč. Abychom
snížili zátěž obecního rozpočtu, zajišťujeme v současné době
adekvátní dotační titul ve spolupráci s Posázavím o.p.s.
Z této situaci ovšem vyplývá, že
obec nebude moci v roce 2016 realizovat jiné potřebné plánované
akce nutné ke svému dalšímu rozvoji. To je například propojení jednotlivých částí obce chodníky. Projektová dokumentace na chodníky
z Přívoza do Újezdce, od obecního
úřadu
k Hostěradicím
a
v Hostěradicích
od
návsi
k bytovkám je již hotová. Bohužel

realizace je momentálně možná
pouze za předpokladu získání odpovídajícího dotačního titulu. Další
podmínkou je získání pozemků,
kudy mají chodníky vést. Majitelé
jsou nejen soukromé osoby, ale
také stát a kraj.
Na další finance jsou také samozřejmě vázány úpravy silnice
pod školou, úprava zastávek autobusů včetně vybudování přechodu
a obnovy starých schodů na náplavku v Kamenném Přívoze.
Hledím-li do vzdálenější budoucnosti, doufám, že nás v ní čeká zlepšení infrastruktury obce a to
zejména rozšíření pokrytí obce kanalizací a veřejným vodovodem.
V současné době se dokončuje
studie o posouzení stavu místní
čističky odpadních vod a možnosti
jejího rozšíření, aby bylo reálné
napojení většiny obce na místní
splaškovou kanalizaci a nové vý-

stavby rodinných domků.
Musím také znovu připomenout blížící se absenci tělocvičny,
která je hojně využívána nejen školou a školkou, ale také místními
občany, ať hrají stolní tenis, cvičí
aerobic či jógu, či se schází
s dětmi na Převozníčku apod.
Stavba tělocvičny by měla být spojená i s vytvořením většího prostoru pro konání větších společenských a kulturních akcí, která
v obci chybí dlouhodobě. Realizace této stavby není možná
v nejbližším období, ale měla by
být součástí dalších cílů obce.
I při finanční zátěži spojené
s přestavbou školy se pustíme do
dalších menších snadněji a finančně méně nákladně realizovatelných
záležitostí. Například dobudování
odpovídajících stanovišť odpadových nádob, vybudování parkovacích míst v obci, zlepšování celko-

vého vzhledu obce, apod. Výsledný efekt těchto aktivit může podpořit každý obyvatel naší vesnice,
stačí, když se někdy podívá i za
svůj plot. Kdyby posekaná tráva a
ořezané větve nekončily v lesíku,
pod cestou a podobně, ale na
vlastním kompostu, bude okolí vy-

padat hned daleko lépe. A že nahrabané spadané listí, či ořezané
větve končí v kontejnerech komunálního odpadu i nyní, kdy je možné bioodpad odvézt na shromaždiště, to je bohužel smutná pravda.
Nakonec Vám všem obyvatelům
obce Kamenný Přívoz, chatařům a

Rozsvícení vánočního stromu
Letošní rozsvícení vánočního stromu opět proběhlo na prostranství
před ochotnickým divadlem Okap.
Úvodním proslovem místostarosty
naší obce kulturní program započal
a byl skutečně rozmanitý. Převozníček překvapil veselou divadelní
scénkou, která se našim nejmenším a jejich maminkám opravdu
povedla. Nemohu opomenout ocenění za nápaditý scénář. Děti z
mateřské školy a děti ze základní
školy měly své vystoupení připraveno společně. Slyšeli jsme písničky i říkanky, které byly prokládány
hudebním doprovodem. Z hudebního doprovodu to byly jmenovitě
flétny, klávesy, xylofon a bubny.
Program byl zakončen tanečním
vystoupením step pod vedením
lektorky Andrei Myslivečkové. Mohli jsme vidět dvě stepová "čísla", a
to děti, které se učí step 3 měsíce ří pomohli, abychom se mohli spoa děti, které stepují 1 rok a 3 měsí- lečně všichni setkat.
ce. I když nás trošku "zlobila technika" a hudba přestala během tan- Miroslava Pešlová
ce hrát, určitě to nebylo příliš rušivé a na škodu a děti ukázaly, že
jim boty "klapou" a že je to zábava.
S prostranstvím před Okapem
jsme se rozloučili adventním průvodem a se svíčkou v ruce jsme se
náplavkou prošli k obecnímu úřadu. Symbolickým odpočítáváním
jsme se dostali až ke slavnostnímu
rozsvícení vánočního stromu, který
ve tmě jen zářil.
Snad všechny potěšilo cukroví,
které bylo připraveno k ochutnání a
věřím, že teplý čaj, svařené víno a
punč rovněž přispěly nejen k zahřátí, ale i k příjemně strávenému
podvečeru, který je tradičním započetím adventního času. I když v
průběhu trochu pršelo, tak ke konci
déšť ustával a při průvodu "spadla
sem tam kapka".
Za kulturní komisi děkuji všem, kte-

spřízněným duším přeji krásné a
spokojené prožití letošních svátků
vánočních a mnoho zdraví, štěstí a
spokojenosti do roku 2016 i těch
let dalších.
Prokop Mašek - starosta

Kronikář by neměl zapisovat
jen současnost , ale měl by nahlédnout i do historie. Mladší generace musí vědět a nezapomenout,
že naše vesnice má kořeny do jedenáctého století. Písemné záznamy máme od poloviny devatenáctého století. Na úřadě jsme tuto
dávnou historii nenašli a proto
jsme se jednoho listopadového
rána vydali s místostarostou do
Středočeského archivu v Dobřichovicích, kde chceme pátrat po
písemných záznamech minulosti
naší obce!

Jsme na místě. Zvoníme. Otvírá
nám známý archivář pan Buchtele.
S ochotou nás vede do prostor
archivu. Jsem zde poprvé. Je to
úžasné. Úhledně uspořádané a
popsané regály jednotlivých obcí. „
Á, už vidím obec Hostěradice –
Obecná škola od roku 1872 ( obec
Hostěradice se připojila k obci Kamenný Přívoz v roce 1960) a pak i
obec Kamenný Přívoz, tam jsou
také záznamy z poloviny devatenáctého století“
Vybrali jsme si knihy , které nás
zajímají a s pomocí archiváře si je

odnášíme do studovny. První knihu, kterou otvíráme, má na obalu
rok 1872. Má to svoje velké kouzlo. Dopoledne uteče jako voda.
Jsme spokojeni našli jsme víc než
jsme čekali.
Loučíme se s panem Buchtelem. On ještě připomene, že každý může jejich archiv navštívit. Do
prostor archivu se nedostane, ale
ve studovně může studovat vše, co
ho napadne. A věřte, je tam toho
dost. My odcházíme s příslibem,
že nejstarší kronika Hostěradic
„Obecná škola“ z roku 1872 bude

Vážení čtenáři,

Přívoz. Uvítáme též fotografie z vašeho rodinného
archívu.
představujeme vám několik daších fotografií z hisS poděkováním za vaše příspěvky a s přáním
torie a současnosti naší obce.
příjemných chvil při čtení Přívozského čtvrtletníku,
Za poskytnuté fotografie děkujeme Regionálnímu spokojeně prožitých svátků vánočních a šťastný rok
muzeu v Jílovém u Prahy a archívu obce Kamenný 2016
redakce

Hostěradice náves, počátkem 20.století

Přívoz v Kamenném Přívoze před rokem 1900

Hostěradice, náves,2015

Prosinec 2015

Obcí historie obce pro veřejnost. Chys- ce prolistovat.
Kamenný Přívoz ofotografována a táme dny otevřených dveří, kde
pak připravena s dalšími kopiemi budete mít možnost si historii obPo stopách historie obce

Hostěradic. Při tomto typu svozu může
Předposlední listopadovou sobotu být alespoň část recyklována a neproběhl v naší obci již třetí svoz skončí bez užitku ve spalovně.
nebezpečného, objemného odpadu
a elektroodpadu v letošním roce.
Na množství dovezeného odpadu
je vidět, že obyvatelé i rekreanti o
Shromaždišti v Hostěradicích vědí
a naučili se ho využívat. Velmi nás
to těší, protože je vidět, že plní svůj
účel. Svozová firma tentokrát odvezla dva kontejnery o objemu 10
m3 plné objemného odpadu
(nábytek, matrace, koberce apod.),
3 kontejnery o objemu 1000 l nebezpečného odpadu (zbytky barev,
oleje apod.), cca 50 ks pneumatik
a v rámci zpětného odběru asi 50
ks televizorů, 30 lednic, vysavače,
… zkrátka velké množství různého
druhu elektroodpadu. Děkujeme
všem, kdo svůj odpad přivezli do

B. Splavcová,
kronikářka obce

Zuzana Jirková,
předsedkyně Ekologické komise

Firma AVE CZ informuje občany, že svozy komunálního odpadu na konci roku 2015 proběhnou bez ohledu na svátky každý čtvrtek tzn. i na Štědrý den a na Silvestra.
Změna provozních hodin shromaždiště odpadu v Hostěradicích
Upozorňujeme občany, že shromaždiště tříděného odpadu bude
v tomto roce uzavřeno od 20.12.2015 a také během měsíců ledna až
března 2016. Otvíráme opět 2. dubna 2016 – provozní doba čtvrtky a
soboty jako v letošním roce. Pouze v naléhavých případech volejte na
tel. 602666032, kde je možno domluvit výjimečné uložení odpadu mimo uvedené provozní hodiny.
Děkujeme všem, kteří jste v letošním roce využili možnost uložení
odpadu na obecním shromaždišti. Těšíme se na rozšířenou spolupráci obce a občanů v oblasti svozu bio odpadu v příštím roce, kdy využijeme nově pořízenou techniku v rámci získané dotace.
Krásné prožití vánoc a šťastný nový rok 2016 vám přeje místostarosta Pavel Pála.

Tedy náš systém poplatků za odpady. V listopadu naši obec navštívili zástupci obce Třebotov, kteří
na internetových stánkách okolních obcí hledali jiný a lepší způsob hospodaření s odpady, než
jaký mají doma. U nich se platí
1000 Kč na osobu a rok, bez ohledu na věk nebo způsob užívání

stavby. Při takovém příjmu však
už neřeší skutečné náklady na
svoz ani se příliš nezabývají tříděním. Novým zastupitelům se tento
způsob zdá nehospodárný, nemotivující a ne zrovna férový. Ten náš
– páskový, je naopak velmi zaujal
a přijeli zjistit víc. Poskytli jsme jim
všechny informace a na oplátku

Otvírací hodiny
obecního úřadu
na konci roku 2015
23.12.

zavřeno

24.12. – 27.12.

zavřeno

28.12. – 30.12.

otevřeno

31.12.

zavřeno

požádali o zprávu, jak to u nich
dopadlo. Informace z obce, která
je velikostí i počtem obyvatel srovnatelná s Přívozem, může být velmi zajímavá a inspirující i v jiných
oblastech, než jsou odpady.
Zuzana Jirková,
předsedkyně Ekologické komise

Začátek
vlastně
nezačal, ale pouze
navázal na válkou a
měnou přetržený provázek radostí i starostí původních osadníků. Byla to léta, kdy
parta trampů – osadníků dosud nevybaveni televizemi, videotechnikou natož
mobily balili každou
sobotu (v sobotu dopoledne se ještě pracovalo) v létě i v zimě
svých pět švestek do
„usárny“ nebo „telete“
a hurá na osadu
„posázavským expresem“
z
Braníka
v 15:20 hodin.
V roce 1960 koupili
po jednom ze zakladatelů osady Rudlovi
Hovorkovi chatu u
Jiříkova jezu mladí
manželé Věra a Pepík Čepelovi, kteří
dosud trampovali po vlastech českých nebo jezdili do chaty rodičů
Věry též v osadě Orlík, předposlední srub před hřbitovem. Mladý muž
z této dvojice zřejmě uplatil několik
osadníků a stal se v dosud nezve-

řejněných volbách šerifem osady.
Nutno podotknout, že jím byl 50 let
a tuto funkci vykonával velmi dobře
a ku prospěchu celé osady. Byl to
právě on, kdo organizoval většinu
osadních akcí a různé zájezdy a
výlety, o nichž se zmíním později.
Tou dobou se v osadě začalo žít
naplno, pořádaly se turnaje ve volejbale, nohejbale v líném tenise na
hřišti na ostrově mezi Sázavou a
mlýnským náhonem. Pořádaly se
různé soutěže, dětské karnevaly a
hry pro děti a to nejen pro osadníky, ale i místní občany, s nimiž
jsme byli a doposud jsme ve velmi
dobrém soužití. V sobotu večer
jsme pořádali táborové ohně nebo
navštěvovali okolní hospody („U
Hroníků“, „U Vemenáče“, „U Troníčků“, na nádraží „U Adenaura“ a
i „U Krupičky“) samozřejmě vždy
s kytarou a písničkou. Společenský
život v osadě byl zaměřen na právě již zmiňované výlety a zájezdy
buď víkendové či týdenní a to
v létě i zimě. Pro děti to byly hlavně
hry a soutěže zábavy a legrace.
Jezdilo se do Lučan, do Obřího
Dolu, na Modrý Kámen, do Chocerad, na Lipno, na Plumlovskou přehradu, do Žloukovic a na jiná krásná místa. Jedny z posledních výletů byly zájezdy do ZOO ve Dvoře

Královém a na „Čihák“, kde jsme
pekli i prase. Samostatnou kapitolou byly zájezdy parníkem po Vltavě „Pražské lodní dopravy“ z Prahy
až do Štěchovic, kterých bylo více
než dvacet. Zvali jsme kamarády
z jiných osad, společně si zazpívali
a utužovali kamarádství. Také jako
jedni z prvních jsme začali pořádat
trempské zábavy, které za minulého režimu nebyly povoleny, ale pod
názvem „posezení s trampskou
písničkou“ to prošlo. Dodnes pod
názvem „country bál“ tuto tradici
dodržujeme, naposledy před 5 lety,
kdy měla osada 85 od svého založení.
Ale nejen zábavou je člověk živ
a tak se za ta léta udělalo na osadě spousta práce při opravě želez
v náhonu, opravy šlajsny a jezu (to
bývalo dříve), vybudování přístřešku na popelnice (ten již zmizel),
čištění studny včetně rozboru vody
až po elektrifikaci a budování cesty
do osady. Někteří osadníci také
spolupracují s místními dobrovolnými hasiči (jsou též členy), se kterými máme velmi dobré vztahy.
Musím také vyzvednout práci
Pepíka Šetka, který v osadě v roce
1979 vytesal krásný totem, který
stojí na břehu Sázavy dodnes.
Zlom v osadním životě nastal po

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadlo OKAP
Uvádí hru

VINETÚ, VINETÚÚ
(Aneb jak to asi nebylo – nepravděpodobnou verzi sepsal Vlastimil Neklapil)
Představení se koná:
20. prosince 2015 v 18,00 hodin
V divadelním sále obecního domu Kamenný Přívoz

roce 1991, kdy spousta kamarádů,
kteří ze známých důvodů nemohli
cestovat do západních zemí tuto
možnost začali využívat. Osada
tak začala dodržovat alespoň tradici tak zvaných „zpívaných“ a to
vždy poslední sobotu v měsíci a
pravidelně po pěti letech oslavu
výročí
založení
osady
„Orlík“ (1925), která se letos uskutečnila při účasti 80-90 kamarádů i
místních občanů včetně starosty
obce v hospodě „U Horů“ a to při
oslavě 90ti letého výročí založení
osady.
Před 5 léty mi byla předána

Vážení spoluobčané,
ve spolupráci s největší
českou
spotřebitelskou
organizací dTest jsme
pro vás připravili další
článek s radami, které
můžete uplatnit zvláště
nyní při vánočních nákupech nebo
v průběhu roku při platbách
v hotovosti. Současně připomínáme, že máme pro vás zdarma
k dispozici na obecním úřadě zajímavou brožurku „Jak se vyznat
v energetice“.
Pavel Pála,
místostarosta
Natržené bankovky nesmí obchodníci odmítnout
Nezřídka se nám při placení
dostane do rukou bankovka, které
chybí růžek či část okraje, je pomačkaná, natržená nebo dokonce
na dva kusy a slepená izolepou.
Nejsou výjimkou ani bankovky popsané či pomalované. Co pak s
nimi udělat? Je možnost je odmítnout? A co obchodník, musí je od
nás vždy přijmout?
Stačí malá nepozornost při placení a snadno se nám do rukou
dostane opotřebovaná nebo dokonce poškozená bankovka. Je tak
trochu jako „černý Petr“, rádi bychom ji už neměli, ale nikdo ji nechce přijmout. Co teď? Rozhodně
nemusíme s každým nepatrným
poškozením běžet do banky, ale
měli bychom umět rozpoznat, zda

šerifská hvězda a tak jsem
se stal šerifem osady „Orlík“.
Na závěr vám chci popřát
zdraví pohodu a „prachy“
do dalších let a vzpomínejte
na tu starou dobrou trampskou historii, která nám doufám přežívá ve vašich srdcích stále. Věřím, že ten kdo
prošel dobrou partou kamarádů nemůže být nikdy sám,
ať je, kde je.
Karel „Kája“ Kovařovic,
nový šerif osady „Orlík“

můžeme poničenou bankovkou
zaplatit a zda ji musí obchodník
přijmout.
Existují jasná pravidla pro přijímání opotřebovaných a poškozených peněz. Stává se, že pokladní
při placení odmítnou přijmout bankovku s odůvodněním, že poškozené peníze přijímat nemusí. Ne
vždy ale postupují správně. Zatímco bankovky opotřebované oběhem, typicky pomačkané, odřené,
s narušeným okrajem či zašpiněné, nelze odmítat, u poškozených
se s jejich odmítnutím setkat můžeme.
Zákon rozlišuje mezi běžným a
nestandardním poškozením. Pro
nás jako fyzické osoby platí, že jiné
než opotřebované bankovky akceptovat nemusíme. U podnikatelů
hraje roli, jestli jde o fyzickou nebo
právnickou osobu. Režim fyzických
osob je stejný, jedinou výjimkou
jsou směnárníci, pro které platí to,
co pro právnické osoby. Většina
obchodníků jako právnické osoby
má povinnost přijímat všechny
bankovky až na nestandardně poškozené a ty poškozené běžně, ale
které nejsou celé. Celou se pak
rozumí i třeba bankovka s chybějícím růžkem ne větším než dva
centimetry nebo právě natržená
bankovka bez ohledu na délku a
počet natržení. Právnické osoby
musejí dokonce přijmout i bankovku roztrženou na dvě části a slepenou lepicí páskou. Nevadí ani
mastná skvrna nebo čárnutí. A co

je důležité, nesmí je už vracet do
oběhu. Nenechme si tedy namluvit,
že bankovku, která je pouze natržená, nepřijímají.
Výrazně poškozené či úmyslně
poničené peníze do oběhu nepatří.
Takové bankovky může odmítnout
každý kromě České národní banky
a zejména banky provádějící hotovostní operace. Jenže ty nám ji
zabaví bez náhrady. O nestandardní poškození, které rozhodně
nebylo způsobeno běžným zacházením, se jedná v případě ohořelých či zetlelých bankovek, dále
jsou-li roztržené na více než dvě
části nebo mají nečitelný či proděravělý obrazec. Pokud však bude
bankovka vlivem tepla jen zahnědlá nebo jen propálená, nepokládá
se za ohořelou. Pokud bankovka
po nechtěném vyprání zůstane beze změn viditelných pouhým okem,
obrazec a některé ochranné prvky
jsou rozeznatelné, musí ji obchodník přijmout a dále do oběhu nevracet stejně jako bankovku popsanou či pomalovanou z jedné
strany.
Možný box
Poradit se také můžete s právními poradci dTestu na poradenské lince 299 149 009, která je k
dispozici každý všední den od 9 do
17 hodin.
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí
právního odd. dTestu

MATEŘSKÁ A
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V září nastoupily do mateřské
školy opět nové děti a s nimi i děti,
které ji navštěvovaly vloni. Seznámili jsme se s celoškolním tématem „Žijeme mezi kameny“.
První společná školní slavnost
proběhla na zahradě mateřské
školy. Jmenovala se příhodně ,,Kamenohrátky“. Kdo chtěl,

V pátek 9. října 2015 k nám přijeli dobrovolní hasiči z Jílového u
Prahy. Nejdřív měla prezentaci v 1.
a 2. třída. Poté se šli podívat na
jejich hasičské auto. Pak šla na
jejich prezentaci 3., 4. a 5. třída.
Nejprve se nám představili Dominik a Tomáš, potom jsme si říkali
telefonní čísla na záchranné linky 158,156,150,155 a 112. Za dobře
zodpovězené otázky jsme dostali
odměnu. Potom nám na interaktivní tabuli ukazovali různé zásahy.
Po malé přestávce jsme se přesunuli ven. Tam si každý zastříkal
požární hadicí. Jeden z hasičů postříkal okno školy. Trochu mokří

mohl si i opéci buřtíky či ochutnat
jiné dobroty, které děti a rodiče donesly. Šlo zřejmě o jednu
z posledních
slavností
na
„školkové“ zahradě, takže se dostavilo i trochu nostalgie. V příštím
roce nebudou již děti ze školy ani
ze školky mít tuto zahradu
k dispozici.
Za kameny jsme
se vydali na pěší výlet do středověké
štoly Sv. Josefa. Zlato jsme zde bohužel
již nenalezli, zato
jsme se dozvěděli,
jak se zde dříve dolovalo a všelijaké
zajímavosti např. o
permonících, kouzelném jezírku atd.
Ve školce jsme
měli divadelní před-

stavení
„Aniččino srdíčko“,
„Kašpárkova
škola
v přírodě“
a ,,Kde se vzaly Vánoce“. Přijela
k nám i živá ,,Zvířátka do školky“,
na která jsme se mohli podívat
zblízka a pohladit si je.
V tělocvičně vyrostlo jednoho dne ,,mobilní planetárium“, které dětem ze školy i školky hravou
formou přiblížilo vesmírná tělesa a
souhvězdí.
Adventní tvoření v základní škole jsme si všichni užívali. Zpívali
jsme, recitovali, tvořili jsme společně s rodiči a také jsme ochutnávali
dobroty, které nám napekly maminky, babičky i tety…
Přejeme krásné prožití vánočních svátků!
Nejedlá, uč. MŠ

jsme se šli podívat
do hasičského auta. Každý si zkusil
zvednout hasičské
kleště na auta. Potom nám zahoukali
sirénou. Vevnitř to
bylo super. Na
chvíli jsme šli ještě
dovnitř. Když jsme
se vrátili do školy,
ukazovali nám, jak
se ošetřit při bouračce. Dostali jsme plakát hasičNávštěva hasičů se nám moc
ského auta.
líbila. Ponaučení: Nic nebrat na
lehkou váhu.
Žáci 5. ročníku

Na podzim se naše škola zúčastnila soutěže v kreslení obrázků ze Sýrie. Oslovila nás paní Hanušová,
která nám nabídla, abychom se zúčastnili. Tuto soutěž pořádala ADRA Česká republika. Z naší školy je na
obalu CD 6 obrázků žáků3. a 5. ročníku.
Žáci 5.ročníku

Srdečně Vás zveme do školy!
Jako každoročně se chystá:

Den otevřených dveří
v základní škole v Kamenném Přívoze
v pondělí 18. ledna 2015
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 ve školní družině, podívat se na video ze školních akcí.

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
v pondělí 18. ledna 2015
od 17.00 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 chystá vstoupit do jakékoliv základní školy.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
pro školní rok 2016-2017
Zapisujeme ve čtvrtek 11. února 2016 od 14:00 do 17:30,
s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Na nové prvňáčky se těší paní učitelky a budoucí spolužáci.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2016-2017
a den otevřených dveří
Zapisujeme v čtvrtek 7. dubna 2016 od 9:00 do 14:00,

s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz jednoho z rodičů.
I na nové předškoláčky se těší jejich budoucí paní učitelky.
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 i Vaše děti!!!
Mgr. Hana Šmídová, ředitelka
e-mail: zskamennyprivoz@seznam.cz tel: 241 951 462

Letošní rok je pro nás ochotníky
výjimečným,
zvláštním
hned
z několika důvodů. A protože jich je
víc, bylo vhodné počkat s jejich
výčtem až na konec roku. Mohlo by
se zdát, že se toho letos v OKAPu
moc nedělo, ale není tomu tak.
Pravdou je, že jsme více hráli na
jevištích jiných, než na domácím.
Měli jsme k tomu příležitosti a byla
by škoda je promarnit a nevyužít
možnost prezentovat nejen naše
herecké výkony, ale celou obec
mimo její území. V únoru jsme hráli
v Týnci nad Sázavou představení
Pelíšky a se značným úspěchem.

Mimochodem – OKAP je první
ochotnický spolek v ČR, který má
oficiální autorská práva na tuto hru.
V květnu jsme potom na domácí
scéně zajistili část programu festivalu Mezi řekami – pocta Janu Morávkovi, který jsme obohatili o
představení hry Divočina. Předlohou se stal stejnojmenný román
Jana Morávka a hru sepsala Mirka
Pešlová. V polovině listopadu jsme
sehráli komedii Světáci v Kamenici
a takovým pomyslným vrcholem
byla říjnová účast ne festivalu Voskovcova Sázava v Sázavě nad Sázavou. Byli jsme vybráni pořadatelem a odehráli jsme zde opět hru
Světáci, protože podmínkou účasti

na tomto festivalu je, že součástí
představení je zpěv a hudební doprovod. I když jsme nezískali žádnou významnější cenu, bereme
účast na takovém festivalu jako
obrovskou zkušenost a nakonec to
byl velmi pěkný výlet. Po celý rok
se věnujeme nastudování nové
hry, autorského kusu pod názvem
Vinetú, Vinetú. I když z názvu se
dá leccos vytušit, nejedná se o ten
klasický známý příběh, který miluji
snad všechny děti. Naše verze je
jednoznačně pro dospěláky a je
myslím povedenou parodií, která
velmi trefně propojuje doby minulé
se současností.
K našemu desetiletému

výročí jsme si tedy
nadělili více venkovních představení. Každopádně ta obohatila náš
soubor nejen o nová představení,
ale i o nová místa, kde se o amatérské divadlo zájem. Více se o
nás ví a i o tom, jak skvělé máme
zázemí a jak skvěle může spolupráce s Obecním úřadem fungovat. Za těch deset let odvedla
spousta lidí spoustu skvělé práce.
Těm, kteří divadlo prosadili a vybu-

dovali a dnes již třeba ani členy
nejsou, těm patří první velký dík.
Dále jsou to ti, kteří drží divadlo na
nohou doposud a já si moc přeji,
aby drželi dál. Těm patří druhý dík
a v neposlední řadě jste to Vy
všichni, kteří nás v té činnosti podporujete, ať už přímou podporou
jako Obecní úřad Kamenný Přívoz,
tak i svou přízní a návštěvou na
našich představeních. Našim ženám, mužům a příbuzným pocho-

pitelně patří dík za trpělivost, kterou s námi máte.
Všem čtenářům přeji jménem
OKAPu krásné Vánoce, vše krásné v příštím roce, hodně zdraví a
štěstí, abychom se mohli setkávat
dále – my na jevišti a Vy v hledišti.

noční scénku, která se svou tématikou váže nejen k vánocům, ale také k ekologii, což je téma, které je
Převozníček se těší na vánoční
nám hodně blízké. I proto, že něsvátky, a proto se znovu účastnil
vystoupení při rozsvěcení vánoční- které z maminek aktivně spolupraho stromečku v Přívoze. K této pří- cují s Okrašlovacím spolkem.
ležitosti jsme napsali a secvičili vá- Touto naší básničkou Vám všem

přejeme krásné svátky vánoční a
úspěšné vykročení do nového roku
2016, ve kterém se s Vámi těšíme
na viděnou při dalších akcích.
Za Převozníčka
Linda Mašková

Pokračování ze str.9

S úctou
Jiří Patera

Převozníček
Převozníček v adventu

Vánoční stromeček
Štědrý den je v plném proudu,
dárků máme fůru,
chlapeček má velkou radost,
bude dlouho vzhůru.
Jenže co to náhle slyší,
někdo tady fňuká!
A tak hledá v každém koutě, v tom napadne kluka:
„Mamíí, pláče stromeček,“
zakřičí hned chlapeček!
„Pročpak, stromečku náš brečíš?“
„Nech mě, ty mě nevyléčíš!“,
křikne na něj jedlička.
„Tobě se to dneska slaví, všichni jste tu šťastní, zdraví,
ale já hned po svátku, pojedu pryč, na skládku!“
„Proč na skládku“, ptá se chlapec.
„Říkali to v lese stromy, lidé prý si zdobí domy stromečky i větvemi ,
ale pak, když v teple uschnou, vyhodí je do popelnic, na smetiště, věřte
mi.“
„Mamíí, já chci stromek živý“,
Maminka se trochu diví. Ale chápe hodně brzy, co ho na vánocích mrzí,
má radostnou novinu:
„My jsme stromek neřezali, my ho do květníku dali, těší naší rodinu.
Po vánocích odzdobíme, na zahradu zasadíme tenhle hezký stromeček,
budeme z něj míti radost, a pak zase na vánoce, najdeš pod ním dáreček.“

SPORT
V posledním čísle Př. čtvrtletníku jsme se rozloučili 5 mistrovským
zápasem v sezóně 2015 – 2016,
který jsme sehráli 20. 9. 2015 na
domácím hřišti v Kamenném Přívoze s fotbalisty SK Vrané
n/
Vltavou.
K dalšímu a to v pořadí šestému boji o mistrovské body jsme
zajížděli v neděli 27. 9.2015 do
Dolních Břežan za jejich „A“ mužstvem. Tady jsme mi hráli fotbal a
domácí stříleli góly. Prohráli jsme
1 : 3. V 17. minutě se domácí trefili
do naší svatyně poprvé 1 : 0. Další
gól jsme dostali v 60. minutě 2 : 0.
Na 2 : 1 snížil v 64. minutě J.
Votruba. V závěru 73. minuty domácí propálili balón za záda našeho brankaře 3 : 1.
Sedmé mistrovské utkání jsme
sehráli v neděli 4. 10. 2015 od 16,
00 hodin na domácím hřišti
v Kamenném Přívoze, kde jsme

přivítali „B“ mužstvo Spartaku Průhonice. Před domácími fanoušky
jsme si chtěli napravit výpadek
v minulém zápase a museli jsme
vyhrát. Tomu jsme podřídily všechno a výsledek se dostavil a my vyhráli 4 : 1. Velmi omlazený kolektiv
hostů nám vstřelil první branku ve
30. minutě 0 : 1. To bylo, ale
všechno co se jim povedlo. Pak už
jsme dávali góly jen my. Ve 32.
minutě vyrovnal M. Grössl. V 58.
minutě se trefil K. Semerád a my
jsme se dostali do vedení 2 : 1.
Když běžela 83. minuta T. Dalibába navýšil naše skóre na 3 : 1. Na
konečných 4 : 1 upravil opět T. Dalibába.
Osmý zápas nás čekal 11. 10.
2015 od 16,00 hodin, opět na domácí hřišti v Kamenném Přívoze s
„B“ mužstvem FK Mníšek pod Brdy. Tento soupeř nás zaskočil a
my s ním prohráli 1 : 3. Zavinila to
první
branka

v naší síti již ve 4. minutě 0 : 1. Z této rány
jsme se nemohli dostat a ve 26. minutě přišla další
rána 0 : 2. V průběhu 88 minuty
snížil J. Votruba 1 :2. Na konečných 1 : 3 jsme dostali minutu před
koncem v 89. minutě. Bylo to nešťastné utkání, protože jsme se
snažili s výsledkem po celý něco
udělat, ale nešlo to.
V neděli 18. 10. 2015 od 15, 30
hodin nás čekal devátý mistrovský
zápas v Čisovicích s místními fotbalisty TJ Čisovice. Ani toto utkání
nebylo nijak lehké. Naše první
branka padla v 1. minutě hned
z prvního útoku, který naši hráči
podnikli, a my šli do vedení 0 : 1.
V 5. minutě domácí odpověděli
vyrovnávacím gólem 1: 1. Ve 22.
minutě T. Dalibába proměnil přihrávku od J. Vojáčka a dostal náš
tým opět do vedení 1 : 2. Ve 44.
minutě se domácím podařilo vyrovnat na 2 :2. To ale bylo poslední,
co jsme domácím dovolili. Další
gay jsme už sázeli do sítě domácích jen my. Ve 48. minutě I. Plop
2 : 3. V 70. minutě J. Vojáček po
rozehrání trestného kopu od D.
Bartáka 2 : 4, a když na hodinách
svítila 83. minuta T. Dalibába po
dlouhém výkopu našeho brankaře,
prosvištěl s balónem až do domácí
sítě a my už vedli 2 : 5. To byl i
konečný stav utkání.
Desáté mistrovské klání se odehrálo 25. 10. 2015 od 14, 30 hodin
před
domácími
fanoušky
v Kamenném Přívoze z fotbalisty
Sokola Bojanovice. I toto byl boj
čelo tabulky. Hosté se ujali vedení
už ve 4. minutě 0 : 1. Netrvalo
dlouho, a my jsme v 17. minutě
vyrovnali brankou D. Bartáka 1 : 1.
Do konce zápasu se už nikomu
nepodařilo vstřelit žádný gól.
11. 2015 od 14, 00 hodin. To
byl začátek 11 mistrovského utkání. A nás čekal náš odvěký soupeř

SK Dolní Jirčany na jejich domácím hřišti. I tady padla na naše
střelce, jak se říká deka a za záda
brankaře domácích, se ne a ne
prostřelit. Naší první, ale i poslední
branku v zápase jsme dali v 50.
minutě kdy J. Votruba dorazil balón
do brány 0 : 1. Naše radost netrvala dlouho, už v 60. minutě bylo vyrovnáno na 1 : 1. Když jsme zcela
ovládli hru, tak v 75. minutě domácí po chybě v naší obraně dosáhli
další branky a bylo rozhodnuto 2 :
1 a my jsme pohráli 2 : 1.
Dvanáctý mistrovský zápas a to
i poslední utkání v tomto roce před
domácími diváky jsme hráli 8. 11.
2015 od 14, 00 hodin na hřišti
v Kamenném Přívoze s mužstvem
TJ Klinec. Rozlučku jsme si naplánovali jen výhrou. Jako již několikrát první gól nám dali hosté. Ten-

tokrát ve 20. minutě 0 : 1. Čím víc
chceme, tak v obraně se objeví
skulinka a soupeř toho využije.
Z následujícího protiútoku K. Semerád s přehledem vyrovnal 1 : 1.
Ve 26. minutě vznikla skrumáž
před naší bránou, a ani brankař
neví, kudy balón propadl za brankovou čáru 1 : 2. Do konce prvního
poločasu jsme dali soupeři ještě
dva góly. Nejprve ve 33. minutě J.
Vojáček vyrovnal na 2 : 2, a ve 44.
minutě T. Dalibába hlavou 3 : 2. To
ještě v 75. minutě opět T. Dalibába
navýšil naše vedení na 4 : 2. Rozloučení s našimi věrnými fanoušky
nám vyšlo.
Třinácté a to poslední mistrovské klání v tomto roce jsme odehráli 15. 11. 2015 od 13, 30 hodin
s SK Libeň na jejich hřišti. I to jsme
vyhráli a to dost přesvědčivě 1 : 3.

Branky našeho týmu dali: ve 2. minutě přesnou střelou k tyči T. Dalibába 0 : 1. Ve 33. minutě domácí
vyrovnali 1 : 1. 53. minuta J. Votruba chytře podél brankaře 1 : 2 a
v 70. minutě opět J. Votruba blafákem přelstil brankaře v domácí
svatyni 1 : 3. Tímto vyhraným zápasem jsme si uchovali kontakt
s vedením v tabulce a na jarní
bitvy o první místo máme perfektní
pozici.

Tělovýchovná jednota Tatran Kamenný Přívoz přeje všem spoluobčanům a fanouškům přívozského sportu
fotbalu krásné prožití vánočních svátků a do nového roku jen to nejlepší, hodně zdraví a štěstí a v rodinách
jen ty nejpříjemnější chvíle.

TABULKA PO 13. PODZIMNÍM 13. KOLE- V SEZONĚ 2015 - 2016
Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre Body

1

Pikovice

13

9

0

4

45:29 27

2

D. Jirčany B

13

9

0

4

32:28 27

3

D. Břežany A 13

8

2

3

39:27 26

4

K. Přívoz

13

8

1

4

37:18 25

5

Zlatníky B

13

8

1

4

35:22 25

6

Bojanovice

13

7

3

3

38:20 24

7

Průhonice B

13

7

2

4

52:29 23

8

Mníšek B

13

6

3

4

30:27 21

9

Libeř B

13

6

2

5

34:27 20

10

Klínec

13

5

0

8

35:35 15

11

Čisovice B

13

3

2

8

26:42 11

12

Psáry B

13

2

2

9

29:60 8

13

Vrané B

13

2

1

10

18:57 7

14

Libeň

13

1

1

11

19:48 4
Zpracoval: V. Charvát

Připomínáme, že multifunkční hřiště s umělou trávou, které je umístněné vedle fotbalového
hřiště v Kamenném Přívoze, je otevřené i pro veřejnost celoročně. Stačí se jen objednat u
správce p. Charváta na tel. čísle 777614853.

HASIČI
Co bylo:
3. 10. jsme byli na školení
velitelů a strojníků ve Štěchovicích.
3. 10. vedení mladých hasičů pořádalo v Kamenném
Újezdci, již druhý ročník
„Pohádkové cesty“ pro děti
(nejen hasičské, foto na jiném místě).
10. 10. se naši mladí hasiči
zúčastnili soutěže mladých
hasičů “Plamen“
v Úholičkách.
11. 10. jsme měli výjezd k
dopravní nehodě, po nějaké
chvíli byl výjezd odvolán.
11. 10. naše pohotovostní
jednotka provedla výjezd k
úniku nebezpečných látek do

půdy na Rybárně, kde po
krádeži osobního auto, unikala nafta do půdy.
31. 10. se účastnili naši zástupci školení velitelů v Jílovém u Prahy.
2. 11. jsme byli svolávacím
systémem KANGO přivoláni
k požáru kontejneru
v Rakousích.
 7. 11. vedoucí mladých
hasičů uspořádali svým svěřencům za odměnu výlet do
Dinoparku v Liberci.
14. 11. byli naši zástupci na
setkání starostů SDH.
8. 11. p. Charvát kolem hřiště v Kamenném Újezdci nainstaloval kolíky s postřikem
proti divokým prasatům.

Co bude:
Dále probíhá příprava naší techniky i nás na zimu.
V současné době se pracuje na
přípravě (trasa, program atd.) na
tradiční vánoční vycházku, která se
uskuteční dne 28. 12.2015.
Stále jsme připraveni na nepředvídané události i na pomoc spoluobčanům, obecnímu úřadu i každému
kdo bude naší pomoc potřebovat.
Zpracoval člen zásahové jednotky
V. Charvát

PREVENTIVNÍ OKÉNKO
V preventivním okénku se dnes podíváme na používání hlásičů koře. Požární siréna v bytě spustí - HOŘÍ!
Hlásiče kouře nejsou povinné všude, ale…
Podle nové vyhlášky Ministerstva vnitra č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,
která nabyla účinnosti 1. 7. 2008, by měli být vybaveny hlásiči požáru nově postavené rodinné domy, byty a
další vymezené typy staveb určené pro ubytování nebo pobyt osob (např. stavby ubytovacích zařízení, stavby sociální péče atd.)
Tato povinnost se však vztahuje pouze na nové stavby, tedy na stavby, na kterých se začalo pracovat až po
1.7 2008. Nevztahuje se tedy na stavby, o jejichž umístnění bylo rozhodnuto v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas podle stavebního zákona, a dále na stavby, u kterých bylo vydáno souhlasné stanovisko
k projektové dokumentaci dle zákona o požární ochraně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky tady od
1. 7. 2008. Uživatelé stávajících bytů a domů si tak požární hlásiče pořizovat nemusí.
Tvrzení opaku je záměrně matení veřejnosti. Současné objekty rodinných domků a bytových domů postavených před 1. 7. 2008 budou muset být vybaveny požárními hlásiči pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu významnými stavebními úpravami.
V poslední době se množí zprávy o tom, že občané jsou oslovováni některými prodejci, kteří tvrdí, že domácnosti musí být nyní povinně vybaveny požárními hlásiči a že si je lidé tedy musí zakoupit. Tato tvrzení nejsou
pravdivá a je potřebné uvést je na pravou míru. V současnosti ne existuje žádná právní norma, podle které
by si uživatelé stávajících domů a bytů museli svou domácnost povinně vybavit požárními hlásiči.
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 efektní, na údržbu ne náročný a finančně dostupný prostředek prevence, který zajišťuje
včasné zjištění požáru v kteroukoli denní či noční hodinu. V některých vyspělých státech (např. USA Švédska, Velké Británie) jsou na rozdíl od ČR naprosto běžným vybavením domácností. Ze zkušeností záchraná-

řů plyne, že právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů a požární hlásiče, které
dokáží požár včas detektovat a upozornit na něj uživatele domácností, tak výrazně zvyšují šance na přežití.
Nebezpečí hrozí zejména v noci, kdy lidé spí, a není nikdo, kdo by si požáru včas všiml a zalarmoval ohrožené osoby. I malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt vysoce toxickými zplodinami, které již při několika
vdechnutích způsobují smrt člověka.
Autonomní hlásiče kouře musí být dle české technické normy ČSN EN 14604 označen následujícími údaji:
číslem a datem této normy (tj. EN 14604:2005), jménem nebo ochrannou známkou a adresou výrobce nebo
dodavatele, datem výroby nebo číslem série, výrobcem doporučeným datem výměny, jestliže se provádí pravidelně běžná údržba a pokyny pro vyměňování baterií (typ a počet baterií). Informace dodané o autonomním hlásiči kouře nebo s ním musí obsahovat návod na umístnění, instalaci a údržbu. Pokud hlásič obsahuje baterie vyměnitelné uživatelem, musí informace obsahovat speciální návod na výměnu baterií, včetně
doporučení, že provoz hlásiče musí být přezkoušen testovacím zařízením, jakmile je baterie vyměněna.
Vyhláška ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb se netýká jen požárních hlásičů, ale kompletně řeší podmínky požární ochrany při navrhování, výstavbě a udržování staveb.
Hlásiče likvidují každý den v průměru sedm požárů domácností, denně je při nich 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 riziko úmrtí či zranění při případném požáru omezí.
Zpracoval člen zásahové jednotky SDH: V. Charvát

Omluva
V minulém čísle bylo chybně uvedeno: 9. ročník turnaje v malé kopané „ O PUTOVNÍ POHÁR SDH
V KAMENNÉM ÚJEZDCI“ Správně to mělo být: 19. ročník turnaje v malé kopané. K chybě došlo během vydání.

Hasiči z Kamenného Újezdce přejí všem spoluobčanům krásné a pohodové prožití vánočních svátků,
nový rok 2016 bez požárů, plný zdraví, štěstí, klidu a úspěchů v pracovních i osobních životech….

dočkat Vánoc a po novém roce začneme opět s tréDne 3. října se ninkem na další kolo hasičské soutěže.
naši mladí hasiči
i s ostatními dětVedoucí mladých hasičů: Veronika Voláková
mi zúčastnily Pohádkové cesty.
Tato akce pořádána již po druhé hasiči z Kamenného Újezdce sklidila velký
úspěch. Všichni
si cestu užili naplno, celkem přišlo 53 dětí. Přes
velkou
chválu
jsme se rozhodli
Pohádkový les v
příštím roce opět
zopakovat a velkou novinkou bude i letní promítání.
Týden na to jsme strávili v Úholičkách, kde se konala
hasičská soutěž. Naši mladí hasiči dali dohromady
dvě družstva. Družstvo přípravky, které se umístilo na
6. místě a družstvo mladších hasičů, které se umístilo
na místě 13.
Jako odměnu za výsledky jsme 14. listopadu vyrazili
do libereckého dinoparku. Odměnu jsme si všichni
náležitě užili.
Teď už se nemůžeme

Společenská kronika
Nově narození
říjen, listopad 2015
Hozman Šimon

Srdečně gratulujeme všem jubilantům !
říjen
Vrbovcová Věra
Piskač Vladimír
Chochola František
Jiráková Blažena
Salát Jiří
Havel Zdeněk

listopad
Klabíková Anna
Líznerová Vlasta
Chocholová Vlasta
Kysela Jan
Komárek Ivan
Brychta Vladislav

prosinec
Dastychová Marie
Hňupová Zdenka
Plojharová Alena
Votýpka Jaroslav
Hofmanová Božena

Úmrtí
Hubičková Libuše
Kubíčková Anděla

Děkujeme těm,
kteří nám pomáhali v tomto roce s Přívozskými trhy,
kteří si lámali hlavu s tím, co budou prodávat ,
kteří přišli prodejce podpořit nákupem a užít si trhy s námi!
Děkujeme za skvělé nápady, které nás inspirovaly při spolupráci na PřívozFestu. Janu Morávkovi by se určitě líbil!
Děkujeme za pomoc při rozsvěcení stromečku v Kamenném Újezdci. Stando, bez
Tebe by fakt nesvítil! A děkujeme všem sousedům, kteří přinesli z domova dobroty a
společně jsme si užili první adventní večer. Letos nás již bylo přes 40!
Přejeme i v roce 2016 hodně radostných a inspirativních setkání.
Náplava Sázavy
Věra Weinerová

...Veselé vánoce
Recept na rychlé rumové pralinky
Vezmeš dutou čokoládovou figurku, ukousneš jí hlavu a doliješ rumem - a je to připraveno ke konzumaci!
A pak že pečení na Vánoce zabere hodně času…
Promyšlené dárky
Jenda píše Ježíškovi: „Milý Ježíšku, mám malé kapesné, a
proto mi přines pod stromeček bubínek, trumpetku a pistoli na
vodu. Dědeček mi dá peníze, abych nebubnoval, starší sestra, abych netroubil, a náš Mourek, abych ho nepoléval vodou.”
Stromeček
Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro vánoční
stromeček. Bloudí po lese, hodinu, dvě, tři... Pak se ozve:
„Ivano, máš něco?”
„Ne, vůbec nic. A ty?”
„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly i nějaký bez ozdob?”
Svítivé Vánoce
Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí, stromeček hoří!”
„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, záclony
už také svítí!”

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: 29.3. 2016
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.
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