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Vážení spoluobčané,
o dálnici D3 se píše, mluví a diskutuje již několik desítek
let. O tom, že tato dálnice je nutná snad nikdo nepochybuje
a myslím si, že my, kteří tady bydlíme a vidíme stále hustší a
hustší provoz v Přívoze, to jen potvrzujeme. Největším problémem je pro lidi to, kudy dálnice povede. Všeobecně se ví,
že v Česku dálnice z Prahy na České Budějovice a Linec
nemůže vést pustinou, a že tudíž povede někde poblíž obcí
a obytných objektů, musí překonat údolí řeky apod., to je jisté. Pochopitelně ať povede, kudy povede, vždy se to někomu nebude líbit.
Protože se často setkávám s dotazy, jak to vypadá
s dálnicí D3, kudy povede a kdy se začne stavět, chci vás
tímto způsobem v krátkosti se současným stavem seznámit.
Toto jsou poslední informace od Ředitelství silnic a dálnic
ČR. Pravdou však je, že dle zkušeností z nedávného minula
by za dodržení termínu výstavby asi nikdo ruku do ohně nedal.
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ROZVOJ OBCE
ROZVOJ OBCE
Informace o jednání rady a zastupitelstva obce
Obecní rada
zasedala v období od 19.12.2016 do uzávěrky tohoto vydání čtvrtletníku celkem čtyřikrát. Bylo mimo jiné projednáno:
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti vedení
kabelu nn po pozemku p.č. 667/12, k.ú. Kamenný Přívoz k
zařízení Správy železniční dopravní cesty mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Kamenný Přívoz.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti vedení
inženýrských sítí pro zabezpečovací zařízení v rámci revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany po pozemku p.č. 667/2, k.ú. Kamenný Přívoz mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o. a obcí Kamenný Přívoz.
Informace o připravované změně veřejné autobusové
dopravy od 1.4.2017. Změny se týkají linky 332, která bude
zajíždět přes Kamenný Přívoz až do Neveklova. Nový spoj
linky 452 Jílové - Týnec - Benešov bude zajišťován též
ROPIDem jako linka 332.
Žádosti o finanční příspěvek na činnost Spolku zdravotně
postižených a seniorů v Týnci nad Sázavou (schválen příspěvek 3.000 Kč) a ZO Českého svazu včelařů v Jílovém
u Prahy (schválen příspěvek 5.000 Kč).V těchto spolcích
jsou organizováni též občané Kamenného Přívozu.
Doporučeno schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na akci Čistá řeka Sázava 2017 s
Posázavím o.p.s. ve výši 10.000 Kč.
Rozhodnuto o umístění kamerového systému v obci za
účelem prevence kriminality a odhalování přestupků a
trestných činů. Projednána spolupráce s městskou policií v
Jílovém o monitoringu a využití kamerových záznamů na
základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Kamenný Přívoz a městem Jílové u Prahy - blíže viz. samostatný článek.
Oznámení MŠMT (Ministerstvo školství...) o poskytnutí
dotace v rámci programu Rozvoje výukových kapacit mateřských a základních škol v částce 9.249.800 Kč na základě doporučení výběrové komise Fondu rozvoje kapacit MŠ

Dálnice povede západním koridorem a
umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou a tím i ulehčení
dálnice D1. V rámci pražského regionu umožní dálnice optimální
urbanizace prostoru Jílovska, které nemá v současnosti odpovídající
silniční
spojení
s Prahou.
V rekreačních dnech umožní trasa
D3 výrazně odlehčit krajským komunikacím v našem regionu, neboť
převezme značnou část dopravy
do Povltaví a dolního Posázaví.

Úvodník

a ZŠ. Obec požádána o doplnění žádosti ve spolupráci s
Posázavím o.p.s. Starosta pověřen zadat na Posázaví
o.p.s. výběr dodavatele realizace přestavby místní základní školy.
Seznámení s projektem Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí
Sázavy, který byl podán do Operačního programu Životní
prostředí Posázavím o.p.s.
Rozhodnuto o podání žádosti na MZ (Ministerstvo zemědělství) o dotaci na údržbu stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny z programu Údržba a obnova stávajících venkovských prvků na akce : renovace kapličky v
Kamenném Újezdci, renovace kapličky v Hostěradicích,
renovace oplocení a márnice hřbitova v Hostěradicích.

Zastupitelstvo obce
veřejné
zasedání
zastupitelstva
se
uskutečnilo
19.12.2016. Bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
 Změna č. 4 rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočet obce
na rok 2017.
Cena vodného dodavateli vody VHS Benešov s platností
od 1.l1.2017 ve výši 42,60 Kč bez DPH.
Nájemní smlouva mezi obcí Kamenný Přívoz a Středočeským krajem na pronájem části pozemku p.č. 644/1,
k.ú. Kamenný Přívoz o výměře 47 m2 po dobu realizace
stavby mostu ev.č.105-011 přes vodoteč u obecního úřadu na silnici směr Netvořice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Posázaví o.p.s. ve výši 50,- Kč na obyvatele
obce a rok 2017.
Informace z veřejného zasedání zastupitelstva z
29.3.2017 (po uzávěrce PČ 1/2017) budou zveřejněny v
příštím čísle čtvrtletníku.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva zveřejňujeme na
úřední
desce
a
webových
stránkách
obce
www.kamennyprivoz.cz.

Pro naši obec to znamená, že
dálnice od Jílového vyústí u Luk
pod Medníkem nad železniční tratí
z dálničního tunelu „Luka“ a naváže na most přes řeku Sázavu. Tento most má být vybaven podvěšenou lávkou pro pěší a cyklisty. Dálniční most končí na dnešním poli
mezi Hostěradicemi a Rakousy a
dálnice dále pokračuje na jihovýchod (směr mezi Krňany a Mošťanským rybníkem). Nad Hostěradicemi bude sjezd z dálnice a napojení
na krajskou komunikaci II/106 tak,

Pavel Pála, místostarosta obce

aby se vyhnula Hostěradicím.
Obec požaduje též napojení na
krajskou komunikci II/105 u
Moštanského rybníka, aby ten kdo
jede na Netvořice nezajížděl do
Kamenného Přívozu. Nad sjezdem
Hostěradice dálnice pokračuje dálničním tunelem „Hostěradice“ a
pokračuje na Dunávice, Václavice
a dále na Mezno směrem
k Českým
Budějovicům
a rakouským hranicím.
A jak je stavba připravena?
Dle posledních informací ŘSD

www.kamennyprivoz.cz
ČR byla v roce 2015 schválena
aktualizace projektu a v roce 2016
byla dokončena dokumentace pro
územní rozhodnutí a v současnosti
probíhá inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o
umístění stavby. Dle posledních
informací má stavba dálnice D3
v našem regionu začít stavět
v roce 2024.
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Je mi jasné, že tato dálnice vedená částečně po území naší obce
má i své odpůrce, avšak její realizace je nutná. V současnosti ten,
kdo denně jezdí za prací do Prahy,
zná po ránu zácpy na silnici ať jede, kudy jede. Toto se opakuje odpoledne při návratu ze zaměstnání.
A přejít silnici v pátek odpoledne či
v sobotu dopoledne a neděli od-

poledne v Kamenném Přívoze u
školy je horor. Snížením počtu projíždějících automobilů po krajské
komunikaci dojde ke snížení negativních vlivů dopravy na životního prostředí nejen v Kamenném
Přívoze ale i dalších obcí kolem
Prahy.
Prokop Mašek
starosta

Kamerový systém v obci
Na základě několika případů
vloupání do kabin TJ Tatran, poškození vývěsek u obecního úřadu,
parkování na přechodu a chodníku
před školou a dalších případů vandalismu a přestupků, které se udály
v naší obci v posledním roce, rozhodlo vedení a zastupitelstvo obce
o umístění kamerových systémů na
vybraných místech, která jsou viditelně označena. Vjezdy do obce na
hlavních silnicích 105 a 106 jsou
označeny tabulkou : Obec je monitorována kamerovým systémem.
Monitoring umožní v reálném
čase sledování následujících míst v
obci :
Veřejný prostor před budovou
obecního úřadu a pošty č.p. 285,
křižovatka most přes Sázavu x silnice 105 x silnice 106 - 4 kamery
Fotbalové hřiště, multifunkční
hřiště, budova kabin sportovců

v č.p. 15 - 6 kamer

Systém bude spuštěn ihned po

Křižovatka na silnici 105 před zá- schválení krajským úřadem. Veřej-

kladní školou č.p. 53 a mateřskou
školou č.p. 10, dvorek školy - 2
kamery
Obec provedla registraci provozování kamerových systémů dle
zákona č. 101/2000 Sb. u Úřadu
pro ochranu osobních údajů. Dále
byla s městem Jílové u Prahy uzavřena
Veřejnoprávní
smlouva,
schválena oběma zastupitelstvy a
zaslána ke schválení Krajskému
úřadu Středočeského kraje o sledování a využití záznamů z kamer
městskou policií v Jílovém u Prahy
dle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. V případě vandalismu,
přestupku nebo trestného činu zajistí městská policie na vyžádání
starosty nebo místostarosty obce
Kamenný Přívoz záznam z monitoringu a postoupí jej policii ČR.

noprávní smlouva bude zveřejněna
na úřední desce, informace o spuštění systému budou na webových
stránkách obce :
www.kamennyprivoz.cz.
Věříme, že provozování kamerového systému na veřejném prostranství přispěje významně k prevenci kriminality v naší obci a okolí.
Bude zajištěna větší bezpečnost
majetku obce, obecního úřadu,
pošty, občanů, návštěvníků a samozřejmě také přispěje k větší bezpečnosti prostoru před základní a
mateřskou školou a ochraně dětí.
Pavel Pála
místostarosta
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Úprava linek PID
Rozšíření integrace na železnici a úprava veřejné autobusové dopravy v březnu a dubnu 2017 v rámci PID
V souvislosti s rozšiřováním integrace dopravy ve Středočeském kraji a také v návaznosti
na dokončení instalace označovačů jízdenek PID ve vybraných železničních stanicích Českých drah dochází v průběhu března a dubna 2017 k výraznému rozšíření možnosti použití jízdenek Pražské integrované
dopravy v Posázaví, na Berounsku, na Nymbursku a Benešovsku. A nejen to, v této době dochází k celkové
úpravě Pražské integrované dopravy, tudíž i autobusových spojů. A to se naší obce týká nejvíce.
Ve svém příspěvku se zmíním o těch změnách, které se bezprostředně týkají naší obce. Plné znění Informačního zpravodaje PID č. 3/2017, který se týká úpravy jízdních řádů a ostatních náležitostí PIDu okolí
Prahy, je uveřejněn na www stránkách obce Kamenný Přívoz.
Posázavský pacifik od 15. 3. 2017
Díky instalaci označovačů papírových jízdenek PID ve stanicích Petrov u Prahy, Luka pod Medníkem,
Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, Týnec nad Sázavou a Poříčí nad Sázavou bude nově možné využívat papírové jízdenky PID pro jednotlivou jízdu, aniž by bylo nutné je mít předem označeny jinde, na vlakové lince S8 i v úseku Davle – Čerčany. Ve zbylých zastávkách bude prováděno náhradní označení jízdenek průvodčím ve vlaku. Nově tedy bude možné cestovat bez obav s papírovými jízdenkami PID na celé
lince S8 mezi Prahou a Čerčany. Od 1. 4. 2017 bude navíc rozšířena Pražská integrovaná doprava i na
okolní autobusové linky mezi Benešovem, Týncem nad Sázavou a Jílovým u Prahy. Bude tedy možné na
jeden jízdní doklad kombinovat nabídku vlaků i autobusů.
Integrace Neveklovska a Netvořicka od 1. 4. 2017
K termínu 1. 4. 2017 se připravuje rozšíření Pražské integrované dopravy na Benešovsku, konkrétně do
oblasti Týnecka, Neveklovska a Netvořicka zapojením autobusových linek z Jílového u Prahy přes
Týnec nad Sázavou do Benešova, z Jílového u Prahy do Netvořic a Neveklova, z Benešova do Neveklova,
Netvořic a Štěchovic a do dalších obcí v této oblasti. Zavedeno bude 6 nových autobusových linek PID a
rozšířen bude provoz 3 stávajících linek PID. Ty nahradí 15 stávajících linek Středočeské integrované dopravy. Nově bude do systému PID částečně zapojen Benešov a dalších 16 obcí Středočeského kraje. Rozšířena bude také platnost jízdenek PID na železnici v úseku Čerčany – Benešov u Prahy, a to včetně rychlíků na trase Praha – Benešov. Nová oblast PID se bude nacházet v tarifních pásmech 4, 5 a 6. Dopravci nových linek PID budou ARRIVA PRAHA a ČSAD Benešov.
Nové autobusové linky PID (týkající se obce Kamenný Přívoz):
452 Benešov – Chlístov – Týnec nad Sázavou – Krhanice – (Hostěradice) – Kamenný Přívoz – Jílové u
Prahy.
Změna stávajících linek PID (týkající se obce Kamenný Přívoz):
332 Linka je z Kamenného Přívozu vedena nově přes Lešany a Netvořice do Neveklova.
362 Linka je nově vedena (bez zastávek) spolehlivější trasou přes Dolní Břežany a Libeř, vybrané spoje
pokračují z Jílového u Prahy jako linka 332 do Neveklova.
200054 (E54)
200057 (E57)
200090 (E90)
200096 (E96)

Zrušené autobusové linky mimo systém PID:
Benešov – Týnec nad Sázavou – Jílové u Prahy (nahrazeno linkou 452).
Krhanice – Hostěradice – Jílové u Prahy (nahrazeno linkou 452).
Neveklov – Jílové u Prahy – Praha (nahrazeno linkami 332, 452).
Neveklov – Jílové u Prahy (nahrazeno linkou 332).

Změny na železnici
Jízdní doklady PID budou nově platit na následujících linkách a úsecích:
R17 (rychlíky) Praha-Holešovice – Praha hl. n. – Praha-Vršovice – Benešov u Prahy.
S9 nově také v úseku Čerčany – Benešov u Prahy.
Poznámka: V současné době se dojednává možnost nákupu i označení jízdenek PID pro jednotlivou jízdu
ve stanici Benešov u Prahy, do zdárného ukončení jednání nebude možné zde papírové jízdenky označit. V
zastávce Mrač zatím nebude možné zakoupit ani označit jízdenky PID pro jednotlivou jízdu!
Kde zakoupit předplatné jízdné PID
Pro možnost využít předplatné jízdné je potřeba mít vystavenu Průkazku PID. Tu je možné zařídit na počkání v Praze na prodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy. Alternativně je možné vyplněnou žádost se všemi náležitostmi odevzdat v informační kanceláři ČSAD Benešov na autobusovém nádraží v Be-

www.kamennyprivoz.cz
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nešově, odkud budou tyto žádosti pravidelně sváženy do Prahy. S sebou si musíte vzít průkaz totožnosti (u
dětí rodný list) a pasovou fotografii. V jednání je možnost vydávání průkazek PID i na jiných místech v regionu.
Časové jízdenky (kupóny) k průkazce PID lze pak zakoupit na prodejních místech v metru. Doplňkové kupóny BUS+VLAK (kupóny pro vnější pásma PID) se vydávají též na pokladnách ČD, např. v Benešově, Čerčanech a Týnci nad Sázavou.
K připravovaným změnám jízdních řádů zainteresované obce zasílaly své připomínky, které byly zařazovány do jízdních řádů dle jejich praktické využitelnosti. V žádném případě by nemělo realizací připravovaných opatření dojít ke zhoršení dopravní obslužnosti zainteresovaných obcí. I když pro někoho, hlavně pro
starší lidi, nejsou změny vždy vítané.
V každém případě pro cestující starší 70 let bude příjemné to, že ve všech linkách PID je pro ně přeprava
zdarma po předložení občanského průkazu.
Prokop Mašek, starosta

OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI ANEB TENTOKRÁT ZASE O ODPADECH
Vážení spoluobčané,
v tomto vydání Přívozského
čtvrtletníku se několik autorů včetně mé osoby zmiňuje o odpadovém hospodářství naší obce. Každý ale v trochu jiných souvislos-

tech. Před měsícem jste obdrželi
do svých schránek
"Odpadový bulletin 2017" a opět
vás nyní bombardujeme informacemi s tímto tématem. Promiňte nám
to a vězte, že to neděláme z plezíru. Odpady nás v naší konzumní

společnosti stále více zatěžují a
jejich likvidace stojí vás a obec nemalé peníze. Snažme se dodržovat
základní pravidla, třídit odpad a být
ohleduplní k životnímu prostředí a
svým sousedům.

NOVÉ STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
V bulletinu jste se mohli dočíst o připravovaných novinkách, tj. zřízení nového stanoviště tříděného odpadu pod čističkou v Důle, kde jsou k dispozici kontejnery na plasty, papír a sklo. Spádově je toto místo výhodné pro obyvatele a rekreanty části Kamenného Přívozu - Na Losích a částečně i Zastávky. Tím se zlepší stav
stanoviště na Zastávce u obchodu, kde bude zřízeno i solární osvětlení pro večerní ukládání odpadu.
SBĚR POUŽITÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ
Další novinkou je doplnění zelených nádob 240 litrů pro ukládání použitých potravinářských olejů na stanovištích na návsi v Hostěradicích, u obecního úřadu v Kamenném Přívoze, u obchodu na Zastávce a v Kamenném Újezdci na Drahách. Použitý olej z kuchyní sem ukládejte v uzavřených PET lahvích nebo jiných
plastových nádobách. V žádném případě olej do kontejneru nevylévejte přímo. Nevylévejte olej do kompostu
nebo do vodovodního odpadu. Usazený ztuhlý tuk ucpává odpadní potrubí, zanáší filtry v čističkách, čerpadla a poškozuje životní prostředí !!! Zpracovatelské firmy olej recyklují k dalšímu využití v průmyslu.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO, OBJEMNÉHO A ELEKTROODPADU
Ve dnech od 5.5. do 6.5. 2017 proběhne v obci Kamenný Přívoz sběr nebezpečného a objemného odpadu, pneumatik a elektrozařízení. Odpad můžete odvézt na shromaždiště tříděného odpadu ve dvoře statku
v Hostěradicích v pátek 5.5. od 15.00 do 17.00 hodin. V sobotu 6.5. zde můžete ještě odpad odevzdat v době od 8.00 do 11.00 hodin. Odpady následně odveze firma AVE. Využijte této možnosti a nezanášejte tímto
odpadem „černé skládky“ a kontejnery, které k tomu nejsou určeny !!! Seznam odvážených odpadů je
v bulletinu a na www stránkách obce. Odpady typu eternitu, živičných krytin (lepenek) apod. do tohoto odpadu nepatří a musí je odvážet k tomu určené firmy.
Pavel Pála, místostarosta
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Kulturní komise
Plánujeme – aneb trocha kultury v naší obci na rok 2017
30. března Vítání nově narozených občánků do naší obce.
29. dubna Vás zveme na výstaviště do Lyse nad Labem. Po cestě bychom se zastavili ve sklenících Zahradnictví Petro v Mělníku.
Obě místa budou rájem pro zahrádkáře a milovníky krásných balkonových květin.
V květnu bychom se rádi s Vámi
sešli nad kronikou a zavzpomínali
spolu s pamětníky na doby dávno
minulé.
Posvícenská zábava se nesetkala
s velkou odezvou, proto nabízíme
zájezd do jednoho z pražských divadel. Komise se bude
podílet
finanční částkou 200,-Kč na jedné
vstupence . Pojedeme 24.9.,to je
nedělě, v 15.00 do karlínského divadla
na
muzikál
Carmen

v hlavní roli s Lucií Bílou. Předprodej vstupenek bude na obecním
úřadě .Kdy, to Vám dáme včas na
vědomí.
V listopadu chystáme podle počasí
pro
děti
drakyjádu
s opékáním vuřtů.
3. prosince připravíme opět slavnostní advent s kulturním programem dětí a sladkým vánočním občerstvením.
7. prosince pozveme do hospůdky U Horů na vánoční posezení
seniory.
14. prosince se sejdeme na děkovací večeři s dobrovolníky, kteří
navštěvují celý rok s malým dárkem a kytičkou jubilanty v obci.
Tím ukončíme rok 2017. Těšíme
se, že všechno co jsme si předsevzali vyjde a Vy, kteří se zapojíte

budete spokojeni.
Malá poznámka : Naše obec má
hodně seniorů. Ti, kteří jsou připomínány každým rokem gratulací a
návštěvou našich dobrovolníků
jsou občané od věku : 70, 75, 80
let a pak již každý následující rok
věku. Rádi bychom pravidla upravili tak, aby nebyl nikdo opomenutý, ale bohužel všechno je o penězích a rozpočet komise na to nestačí. V dobách minulých jsme
mohli alespoň zahrát do rozhlasu,
to už v současné době také nelze.
Věřte, že nám to je líto.
Za kulturní komisi
B. Splavcová

Kamenný Přívoz v proměnách času

Sázava v KamennémPřívoze pod mostem 22.2. 2017

Díl 7.

Sázava v Kamenném Přívoze pod mostem 7.3.2017

Okrašlovací spolek opět v činnosti
Milí spoluobčané,
po delší odmlce a po delším
odpočinku se okrašlovací spolek /
OS/ opět ozývá. Jako dříve i nyní
náplní našeho OS je snaha alespoň malou měrou pomoci svou
prací a nápady zkrášlovat obec,
zkulturňovat nenápadné a zanedbané kousky vesnice, které do
budoucna
mohou
sloužit
k posezení na pěkné lavičce či
zpříjemnit procházky naší vsí. Rádi bychom vysadili stromy tam,
kam patří, tzn. chceme zakládat
nová stromořadí a aleje kolem

pěšin a cestiček, vymyslet příjemné kouty s lavičkami, upravit drobná pamětní místa v obci.
V současné době se OS zapojuje do těchto prací. Ve spolupráci
s obcí byla vytýčena pěšina vedoucí od fotbalového hřiště k bývalému
rybníčku nad čističkou. Pěšina byla
před mnoha lety chodci využívána,
později zarostla a byla rozježděna
projíždějícími auty. Chceme, aby
tento kousek cesty byl opět navrácen do původního stavu a navíc
cestu osázíme lipkami. Úpravu si
jistě zaslouží místo kolem pamět-

ní desky T. G. Masaryka v „Důle“
v Kamenném Přívoze, kterou bychom určitě rádi brzy provedli,
atd., atd., nápadů je mnoho, jen
pomocníků je málo.
Proto vyzývám ty občany, kteří
by rádi a dobrovolně pomohli upravovat naši obec, což není nic světoborného, jen zapojit svaly , mozek na nápady a trochu času, zavolejte na tel. 721043822 a přijďte
pomáhat.
Za OS Blanka Mašková

www.kamennyprivoz.cz
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V č. p. 187 Kamenný Přívoz se narodilo
nejkrásnější miminko František Vokál.

Dne 26.5.2017 se dožívá naše milá maminka, paní Marie Povolná, bývalá dlouholetá obyvatelka
obce Kamenný Přívoz, poštovní doručovatelka,
90 let. Vše nejlepší a zdraví do dalších let
přejí dcery
Liduška, Martina, Lenka
a 7 vnoučat a 10 pravnoučat

Nabízím vyřízení jakékoliv formy povolení
staveb
podle
stavebního
zákona
(novostavby, změny staveb – st. úpravy, přístavby, nástavby, přípojky, ploty, domovní
čistírny odpadních vod, studny atd.);
v podstatě kdekoliv.
V případě zájmu volejte na tel. č. 721713882
nebo pište na povolenistaveb@email.cz.

Obec Kamenný Přívoz pronajme nebytové prostory bývalého kadeřnictví
v budově zdravotního střediska č.p. 37.
Bližší informace u místostarosty na obecním úřadě nebo na tel. 241951700, 602666032.

Hledám k pronájmu chatu pro 4 lidi v oblasti Kamenný Přívoz, popř. Pohoří.
Vystrčilová Veronika, tel: 604 796 985, email : verdaska@seznam.cz

Přírodní zahrada
Zúčastnila jsem se semináře na
téma : přírodní zahrada.
Od té doby se tímto s manželem
zabýváme.
Jsme tím nadšení, hledáme si informace na internetu a zkoušíme
vytvářet na naší zahradě.
Podnětů je mnoho, ale napadlo
mě, napsat jen o tom jak vyživujeme naší půdu.
Záhony vždy na podzim zryjeme,
navozíme
na
ně
koňský
hnůj z místních zdrojů a zakryjeme (tzv. mulčujeme) nepotištěnými kartony od krabic, které pak zakryjeme slámou. Je to možné udělat i na jaře.
Do kartonů pak jen kolíkem propíchneme díru a zasadíme semeno nebo sazenici. Při tomto postupu
na záhonech déle trvá, než se tam
objeví plevel. Většinou asi tak do
července
záhony
nepleju.

Díky tomu půda nevysychá. Drží
lépe
vodu.
Pobavilo nás, když jsme zjistili, že
z jara ze slámy raší obilí (není dokonale
vymlácená).
Zaváhala jsem, zda je vhodné
slámu používat. Ale pak jsem zjistila, že jde obilí snadno vytrhat a
nechám ho ležet na slámě a vše
se postupně vstřebá do půdy.
Pěstujeme hodně vlastní zeleninu
a pro ni se nám toto osvědčilo.
Krytí kartony a slámou lze také
výborně využít i kolem keřů a stromů.
Půda je u nás dost jílovitá, jen v
nízké vrstvě je dobrá ornice. Věřili
jsme, že se naše půda tímto postupem zlepší. Nyní po třech letech
vidíme, že je půda kvalitnější.
Další nápad, který mě na semináři
zaujal: vše se dá kompostovat.
Do
místních
kontejnerů
na bio odpad tudíž nevozíme nic.
Drobné větvičky projdou drtičkou a
vysypeme je na dno kompostu.

Veškerou posekanou trávu též
kompostujeme, ale to je myslím
běžné.
Koupili jsme si malý kompostér,
kam během roku nosíme všechny
zbytky potravin, mimo masných
výrobků a kostí (přitahovaly by hlodavce).
Vzniklým kompostem pak prokládáme běžný venkovní kompost.
Vyhazujeme
jen
přebytečná
semena.
Takže prakticky jakýkoli odpad vytvoříme nebo vznikne na naší zahradě, skončí jako výživa pro zahradu.
Nejsme odborníci na přírodní zahrady, zatím se sami se vším seznamujeme a poté pomalu zkoušíme realizovat.
Na internetu se však dá najít hodně zajímavých podnětů.
Možná, že tato myšlenka osloví i
někoho z vás.
Jolana
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MATEŘSKÁ A
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Sportem ku štěstí
Ve dnech 6. – 10. března, v době jarních prázdnin na Benešovsku, jsme realizovali, za podpory
zřizovatele naší školy a spolupráce
se Základní školou Netvořice, projekt Sportovní týden. Naši žáci cvičili ve čtyřech školních dnech pokaždé dvě vyučovací hodiny
v tělocvičně zmíněné školy. Každý
žák tedy cvičil za týden celkem 8
hodin. Zdokonalovali se ve sportovních discilinách, které se dají
jen těžko provozovat na otevřených sportovištích v Kamenném
Přívoze. Především jsme využili

možnosti cvičení na gymnastických
nářadích, ale všichni žáci si zahráli
i florbal pod vedením dvou zkušených starších žáků ZŠ Netvořice.
Za vedení našich paní učitelek děti
vše ve zdraví a radostně zvládly a
se všemi se o své zážitky šťastně
dělily.
Projekt by nebylo možné realizovat bez pomoci škole. Rada obce uvolnila prostředky na zaplacení
autobusu, který ve zmíněných
dnech pendloval mezi školami a
převážel jednotlivé skupiny cvičících žáků. Zároveň povolila škole
uvolnit
z rozpočtu
peníze na
pronájem
tělocvičny.
Tímto projektem škola
aktivně
vzdoruje
faktu, že po
skončení
podnájmu,
nemáme
v obci ani
provizorní
kryté sportoviště. Re-

Poděkování za štědrou nadílku v základní škole
Poděkování za štědrou nadílku ské, pí. Nezbedové a jejich rodin
v základní škole
děti pod stromečkem našly stavebnici Lego, větší množství společenTento rok si děti z naší školy
ských her, stavebnici Seva, boxy
rozbalování dárečků pod vánočním
na hračky, různé kreativní pomůcstromečkem opravdu užily. Bylo
ky, stavebnici Geomag, pěnový
jich více než jindy. Za to patří velký
nábytek a spoustu dalších drobdík sponzorům z řad rodičů našich
ností.
žáků. Rádi bychom tedy poděkovaDětem se všechny společné dali p. Weisheitelovi, který dětem dary velice líbily a využívají je nejen
roval velkou kuličkovou hru a
ve školní družině, ale i o přestávmanž. Stárkovým, kteří přispěli na
kách a ve vyučování.
pořízení několika elektronických
stavebnic Boffin. Za další finanční
Za školáky M. Šimsová
dary od pí. Salátové, pí. Valentové,
pí. Brychtové, p. Jirky, pí. Janov-

alizací zmíněného projektu se snažíme naplnit obsah Školního vzdělávacího programu pro základní
školu v předmětu Tělesná výchova.
Na druhou stranu se domníváme,
že dětem cvičení v přírodě poměrně prospívá a zvyšuje se jejich otužilost. V zimě nám naše sportovní
nadšení hatila nebezpečná námraza. Vyběhněte si pak se
štrúdlem dětí do kopečka na hřiště!
Aby to bylo o sportu téměř
všechno, jako každoročně probíhá
projekt Plavání, letos opět povinně
pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ a nepovinně pro starší předškoláky MŠ.
Proto mohou obyvatelé Kamenného Přívozu vidět každé pondělí odjíždět autobus s dětmi do plaveckého bazénu do Benešova. Samozřejmě mimo týdne, kdy tam měli
prázdniny, ale to zase jezdily děti
cvičit do Netvořic …
Co dodat nakonec? Sportu
zdar!
Mgr Hana Šmídová,
ředitelka školy
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Bílá zima
Ke konci roku, když jsme si s
dětmi vyprávěli o blížících se Vánocích, o tom, co by chtěly mít pod
stromečkem, některé děti vyslovily
– sníh. Než ale nastal ten nejkrásnější den v roce, setkávali jsme se
i se školáky a jejich rodiči na krásných, společných akcích. Jednou z
prvních bylo adventní tvořivé odpoledne v budově základní školy, kde
si všichni nejdříve před školou zazpívali a potom se rozešli do pěkně
vyzdobených tříd . Za pomoci paní
učitelek si děti s rodiči tvořili výrobky z papíru a přírodních materiálůvěnečky, svícínky apod.
Vánoce už byly skoro za dveřmi,
ve třídách se strojily stromečky, a
jako každým rokem se nastrojil i
stromeček na dvorečku mateřské
školy. Základní škola si ho ozdobila
na své zahrádce a velký stromeček
stál u OÚ. Byl ale moc smutný,
protože mu nesvítila světýlka. Proto si děti na jeho rozsvěcení připravily krátké pásmo. Zpívalo se, tan-
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covalo a na závěr se všichni vypravili před OÚ, kde nastal ten okamžik překvapení – stromeček se
rozsvítil. Bylo to moc hezké. Všichni tleskali a měli radost, že krásně
svítí - a on zářil v celé své kráse.
Den šel za dnem a do MŠ přišel
Mikuláš s čerty a andílky. (Děti ze
ZŠ se za ně převlékly.) Byla trošku
obava, jak to předškoláčci zvládnou, ale všichni byli stateční. Někteří i slíbili, že budou hodní:-). Mikuláš jim rozdal balíčky s ovocem a
dobrůtkami. I uhlí jim přibalil:-) Při
vánoční slavnosti v MŠ děti hrály
krátké scénky, zpívaly a přednášely, rodiče s sebou přinesli vánoční
cukroví, které společně doma napekli, různé dobroty, ovoce, ale
hlavně jsme si všichni společně
poseděli, popovídali, užili si trošku
té pohody v předvánočním shonu.
Popřáli jsme si krásné, vánoční
svátky a šťastný nový rok.
Ježíšek - asi některé děti vyslyšel a začátkem roku je
obdaroval

sněhovou přikrývkou. To bylo radosti. Bude sáňkování, klouzání.
Jak by to bylo prima, kdybychom
mohli na naši bývalou zahradu u
školky. Tam bychom si postavili i
velikánského sněhuláka. Je to bohužel jinak a zahrada nám moc
chybí. Boby do školky nenosíme,
tak chodíme do lesa, na louku u
hřiště, kde stavíme malé sněhuláky, koulujeme se, honíme, pozorujeme přírodu.
Hned 6. 1. jsme přivítali Tři krále
a 24. 1. přijela do školky pohádka“
O nemocném pejskovi“, na kterou
se přišli podívat i děti z první a druhé třídy. A co dál? Maškarní karneval, na který se děti moc těšily.
Koncem února bude opět divadelní
představení, tentokrát „ Šašek a
čert“.
A co říct na konec? – Máme se
ve školce a škole velmi dobře:-)))
Už se moc těšíme na jaro a veselé
jarní akce…

Školáci se šli podívat na kry
V úterý 22. února jsme se s jednotlivými třídami
ZŠ šli podívat, jak to vypadá, když je řeka Sázava
ucpaná ledovými krami.
Byli jsme se podívat na kry a měli jsme štěstí,
že jsme viděli, jak odplouvají kry a potom jsme viděli, jak ty kry lámají větve ze stromu a byli jsme
tam 22. února. Byl to fakt hezký zážitek.
Verunka Krejzarová, 2. ročník
Panu Širovi děkujeme za sladkosti, které jsme využili na různé
akce jako odměny pro děti, například Den dětí, Maškarní karneval,
Podzimní slavnost. Paní Krejzarové děkujeme za to, že si dala tu
práci a vyrobila balíčky s uhlím do
Mikulášských balíčků a věnovala
nám i výtvarné potřeby.
Děkujeme paní Božkové a divadelnímu spolku OKAP za finanční
dar, za který jsme zakoupili pro děti
maxi omalovánky a sadu pastelek.
Nesmíme zapomenout ani na
řemeslníky, kteří sponzorsky vyrobili a nainstalovali zábradlí do kotelny. Je to pan Miroslav Povolný,
Miroslav Koch ml., a pan Petr Stárek. Děkujeme.

Poděkování sponzorům mateřské školy
Za mateřskou školu děkuji všem
sponzorům z řad rodičů i dalších
občanů v naší obci. Jsme rádi za
každý dar jak finanční, tak i věcný
a všechny dary využijeme pro lepší a spokojenější pobyt dětí v naší
mateřské škole.
Ráda bych poděkovala za štědrý dar od manželů Forejtových, kteří zakoupili pro děti krásný dřevěný
domeček na dvůr.
Děti si
v domečku moc rády hrají. Po navrácení zahrady původním majitelům, využíváme častěji dvůr
k pobytu venku a z toho důvodu
OÚ vybavil dvůr pískovišti, lavičkami a skříňkou na hračky, za což jim
také moc děkujeme.

Také chci poděkovat nejmenovaným rodičů, kteří nám darovali
výtvarné a kancelářské potřeby,
laminátor a hezké knihy k Vánocům.
Děkujeme všem, kteří věnovali
do školky hračky nebo knihy.
Rodičům děkujeme za občerstvení, které nosí na naše slavnosti
vánoční a ke Dni matek a rodiny i
na tvořivá odpoledne v ZŠ . Také
za to, že nám věnují například přírodniny ( dýně) a jiný materiál na
výzdobu školky a na pracovní činnosti. Jsme moc rádi, že tady takové rodiče máme a doufáme, že i
nadále mít budeme.
Děkujeme.
Soňa Růžičková
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Srdečně Vás zveme do školy!
Jako každoročně se chystá:
Den otevřených dveří
v základní škole v Kamenném Přívoze
ve středu 5. dubna 2017
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 videa ze školních akcí.
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
v pondělí 3. dubna 2017
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 2017-2018
Zapisujeme ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 14:30 do 18:00,
s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz rodičů.
Na nové prvňáčky se těší paní učitelky a budoucí spolužáci.
Kriteria pro přijetí dítěte do základní školy budou vyvěšena v prostorách školy a ve vývěskách školy a
obce. Dále na stránkách školy (zsmskamennyprivoz.estranky.cz).

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2017-2018
a den otevřených dveří
Zapisujeme ve středu 3. května 2017 od 9:00 do 14:00,
s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz rodičů.
I na nové předškoláčky se těší jejich budoucí paní učitelky.
Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy budou vyvěšena v prostorách mateřské 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
tel: 241 951 462
e-mail: zskamennyprivoz@seznam .cz

www.kamennyprivoz.cz
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SPORT
Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra V. Charváta
Se starým rokem 2016 jsme se
rozloučili jako každým rokem Silvestrovským fotbálkem, který měl
výkop přesně ve 12, 30 hodin. Toho fotbálku se zúčastnilo 16 hráčů
TJ a příznivců našeho oddílu. Po
zápase jsme si všichni připili šampaňským, popřáli si do toho nového roku a po krátké debatě jsme
se rozešli do svých domovů slavit
Silvestra.
Přípravu a tréninky na jarní část
sezóny 2016 – 2017, která začíná
koncem března 2017, jsme stanovili vždy na sobotu. První trénink
měl být v sobotu 7. 1. 2017 od
10,00 hodin, ale kvůli velkému
mrazu (- 17 stupňů) jsme trénink
zrušili. Další už byl v sobotu 14. 1.
2017 opravdu od 10,00 hodin. Následující sobotu 21. 1. 2017 nás
opět navštívila paní zima. Mrzlo
jen praštilo. To nás donutilo tréninky přesunout až na odpolední hodinu tj. na 14, 30 hodin. Takto jsme
se scházeli každou sobotu, až do
prvního přípravného zápasu. Pří-

pravné zápasy byly celkem tři
oproti původně plánovaným čtyřem. Jeden přípravný zápas jsem
musel zrušit a to z důvodu malého
počtu hráčů, kteří byli schopni nastoupit, protože nás přepadla
chřipková epidemie, a někteří hráči
museli do zaměstnání. Po předchozí domluvě se správcem hřiště
s umělou trávou na Šeberově jsme
všechny 3 přípravné zápasy sehráli na tomto hřišti. V prvním zápase
jsme se utkali s mužstvem Sokola
Lešany a ten jsme prohráli 0 : 2.
Ve druhém přípravném zápase
jsme nastoupili proti TJ Pecerady,
které jsme porazili 4 : 2. Třetí utkání mnělo být 4. 3. 2017, ale o tom
jsem se již zmínil. Ve čtvrtém a to
posledním přípravném utkání,
jsme se utkali 12. 3. 2017 od 14,
00 hodin s mužstvem Sokol Krhanice. Toto střetnutí jsme absolvovali s určitým hendikepem. Počet
zraněných se nám rozšířil o dalšího hráče, kterému po odborném
vyšetření na chirurgickém oddělení

bylo sděleno, že má natržené vazy
vnitřního menisku v koleně, a že
musí okamžitě na operaci. Tu absolvoval v uplynulém týdnu. Počet
chybějících hráčů se tak zvýšil na
7. Proto nás nastoupilo jen jedenáct. Během utkání odstoupil ještě
jeden a tak jsme dohrávali jen
v deseti. Výsledek tomu také odpovídal, prohráli jsme 5 : 1.
Od začátku ledna se ještě naši
hráči scházeli každý čtvrtek od 18ti hodin na tréninkový fotbálek na
našem hřišti s umělým povrchem.
Víkend 18. a 19. 3. si necháváme
pro sebe. Ale nebojte se, zahálet
nebudeme. 17. 3. se bude konat
naše Valná hromada a dva víkendové dny 18. a 19. 3. si u nás ještě
zatrénujeme. Následující sobotu tj.
25. 3. od 15, 00 hodin nás čeká
první letošní mistrovské utkání na
Radlíku s mužstvem AFK Radlík.
Věřím, že do tohoto data se nám
marodka vyprázdní, a že mužstvo
bude v plné sestavě připravené na
jarní část sezóny.
Vím, není toho
mnoho, ale čas od 1.
1. 2017 do konce
března není zas tak
dlouhý.
Zpracoval: V. Charvát
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TJ TATRAN KAMENNÝ PŘÍVOZ
FOTBAL
ROZLOSOVÁNÍ - 3. TŘÍDA SKUPINA „A“
OKRESU PRAHA - ZÁPAD – JARO 2017
14. kolo
25.03.2017
SO
Radlík
K.P.
15. kolo
01.04.2017
SO
K.P.
Okrouhlo
16. kolo
09.04.2017
NE
Hradištko
K.P.
17. kolo
15.04.2017
SO
K.P.
Libeř
18. kolo
22.04.2017
SO
Krňany
K.P.
19. kolo
29.04.2017
SO
K.P.
Davle
20. kolo
07.05.2017
NE
Jesenice „B“
K.P.
21. kolo
13.5.2017
SO
K.P.
D.Břežany
22. kolo
20.05.2017
SO
Dolní Jirčany K.P.
23. kolo
27.05.2017
SO
K.P.
Vestec “B“
24. kolo
03.06.2017
SO
Slapy
K.P.
25. kolo
11.06.2017
NE
Hvozdnice „B“ K.P.
26. kolo
17.06.2017
SO
K.P.
Jílové „B“

15,00 hod
16,30 hod
16,30 hod
17,00 hod
17,00 hod
17,00 hod
17,00 hod
17,00 hod
17,00 hod
17,00 hod
17,00 hod
17,00 hod
17,00 hod

Převozníček
Slavili jsme páté narozeniny! A jedeme dál!
Děkujeme paní Pazderové za finanční příspěvek naší činnosti, paní
Fontánové, která nás zásobuje před
vánoci krásnými výrobky, Láďovi Bartovi za pravidelnou finanční injekci a děkujeme úplně všem, kteří nám fandí a
podporují jakýmkoliv způsobem!
Převozníček

www.kamennyprivoz.cz
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HASIČI
Z činnosti hasičské zásahové jednotky SDH v Kamenném Újezdci za rok 2016
Z činnosti hasičské zásahové
jednotky
SDH
v Kamenném
Újezdci za rok 2016
Tato jednotka, které je zřizovatel
obecní úřad v Kamenném Přívoze
a velitelem je pan Jiří Hrdlička, má
k 31. 12. 2016 – 14 členů, z toho je
5 členů nosičů dýchací techniky (to
jsou chlapi, kteří můžou při zásahu
používat dýchací techniku). Problém je v tom, že ze 14 členů je 5
důchodců, kteří zajišťují akceschopnost jednotky v dopoledních
hodinách a v době, kdy jsou ostatní
v práci. Všichni členové se musejí,

každý rok zúčastňovat školeních,
která připravuje HZDS v Jílovém,
se kterou nás spojují dlouholeté
velmi dobré vztahy. Jednotka měla
za uplynulý rok 2016 - 17 výjezdů
(mimo rozvozů vody do bazénů).
Naše jednotka si považuje velmi
dobrou spolupráci s vedením obecního úřadu v Kamenném Přívoze s
panem starostou ing. Prokopem
Maškem a panem místostarostou
ing. Pavlem Pálou, a vždy když
obec něco potřebuje, jsme připraveni v plné zbroji jí pomoci. Po dohodě s obecním úřadem, jsme na

VALNÁ HROMADA SDH V KAMENNÉM ÚJEZDCI
11. 2. 2017 od 15, 00 hodin se
uskutečnila v restauraci „u Vemenáče“ v Kamenném Přívoze Valná
hromada hasičů z Kamenného
Újezdce.
Úvodem starosta sboru p. Kadeřábek Jan přivítal všechny přítomné, zvláště pak pana starostu obce
Kamenný Přívoz ing. Prokopa
Maška, zástupce z HZD Jílové p.
Pavla Peška, za OSH PZ p. Jiřího
Hrdličku, předsedu TJ Tatran p.
Františka Novotného a paní Blanku
Maškovou, a spřátelené hasičské
sbory z 12. okrsku: z Jílového,
Psár, Dolních Jirčan, Luk pod Medníkem, Pohoří, Libně, Libře a z
SDH z Krhanic.
Na začátku valné hromady jsme
uctili minutou ticha památku všech
našich kamarádů hasičů, kteří v
minulém roce bohužel opustili naše
řady. Následně byli všichni účastníci valné hromady seznámeni s několika organizačními věcmi a to, že
po dobu schůze je přísný zákaz
kouření, a že by si měli všichni vypnout své mobilní telefony.
Celou valnou hromadou nás
provázel člen výboru Jirka Patera.
Na tomto jednání, bylo přítomno
32 našich členů SDH, a 18 hostů.
Omluveni byli 3 členové. Takže VH

byla usnášení schopná.
Následovalo schválení programu celé VH, který se skládal z 15
bodů:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Zpráva o činnosti sboru za
rok 2016
6. Zpráva o činnosti Mladých
hasičů
7. Zpráva o činnosti Zásahové
jednotky
8. Zpráva pokladní a o čerpání
rozpočtu za rok 2016
9. Zpráva revizní za rok 2016
10. Diskuse
11. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2017
12. Návrh a schválení plánu
hlavních úkolů na rok 2017
13. Návrh a schválení usnesení z dnešní VH
14. Závěr schůze
15. Občerstvení a volná zábava
Ve zprávě o činnosti za rok
2016 starosta sboru p. Jan Kadeřábek seznámil přítomné s dost obsáhlou náplní činnosti za celý uplynulý rok. Ve zprávě, mimo jiné,
zmínili práci lidí, kteří se podílejí na

sklonku minulého roku museli naší
Tatru 148 odvézt na generální
opravu do Peček u Kolína. V současné době se řeší, kdy si jí budeme moci opravenou a odpočinutou
přivést domů. Do nového roku si
členové zásahové jednotky přejí,
aby bylo co neméně pohrom a těch
akcí, při kterých jde o majetek a o
životy občanů. I když jsme tady
připraveni hlavně při těchto akcích
podat pomocnou ruku a všem co to
potřebují.
Zpracoval člen zásahové jednotky V. Charvát
chodu celého sboru, i těch, kteří
třeba jen pomáhají, když je potřeba. Když byly přednesené veškeré
zprávy, následovala plodná diskuse. Po ní proběhlo schvalování dalších bodů. Potom, co byly všechny
navrhované body schváleny, bylo
schváleno i usnesení z této valné
hromady. Předposledním bodem
byl závěr schůze. A jako úplně poslední bod následovalo podávání
občerstvení a volná zábava.
Po ukončení oficiální části jsme
setrvali s hosty v přátelské debatě,
při které jsme si vyměnili i názory a
zkušenosti. Debata byla tak zajímavá, že se nám ani nechtělo jít
domů. Ale vše má svůj konec, stejně jako tato valná hromada.
Zpracoval
člen zásahového družstva
V. Charvát
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Mladí hasiči z Kamenného Újezdce
Ani mladí hasiči po novém roce nezaháleli a pravidelně se scházeli na
schůzkách, tentokrát v hasičárně.
Zimní měsíce zde trávíme každoročně, protože se věnujeme literární a
výtvarné soutěži Požární ochrana
očima dětí. Doposud jsme kreslili
obrázky s hasičskou tématikou, ale
letos jsme se rozhodli pro velkou
změnu. Tvoříme společné dílo a tím

je 3D koláž, kde se snažíme pomocí
různých materiálů sestavit naší
hasičskou zbrojnici, hasičská auta
apod. Všechny výroba moc baví a
věříme v nějaké lepší umístění než
minulý rok.
Dále nás budou čekat testy odbornosti, které musíme splnit, abychom
neměli na soutěži v květnu trestné
body.

Již zmiňovaná soutěž se nám taky
kvapem blíží a my jen co doděláme
náš projekt v hasičárně, začneme
pilně trénovat na hřišti všech pět disciplín. Chceme se totiž umístit na co
nejlepším místě a reprezentovat tak
náš hasičský sbor.

V pravidelném požárním okén- klad pomocí vysoce hořlavých láku se dnes podíváme na požární tek – benzin, ředidla a podobně.
bezpečnost v topném období.
Při používání topidel je třeba
věnovat velkou pozornost jejich
Každým rokem, jakmile se
instalaci a je také nutné se seznáochladí nebo udeří první mrazy,
mit s návodem k obsluze, kde se
mají občané starost jak dostatečně
dozvíte spoustu užitečných věcí
vyhřát své domovy. Právě při poupro bezpečný provoz spotřebiče;
žívání různých topných těles a topikde a jak může být topidlo nainstadel
obecně
se
setkáváme
lováno, jak ho obsluhovat, jak pros různými druhy nebezpečí, která
vádět údržbu a v jakých intervalech
mohou způsobit újmu na zdraví
a způsob revize spotřebiče.
nebo značné škody na majetku a
Při používání topidel bychom
někdy může dojít k tomu nejhoršíměli mít na paměti dodržování němu – k úmrtí.
kolika zásadních bezpečnostních
Každým rokem se objevuje
pravidel, která vycházejí z návodu
spousta požárů, které vzniknou
k obsluze:
nesprávným používáním spotřebivždy je třeba dodržovat zásadu
čů. Sem musíme započítat i požáry
bezpečné vzdálenosti jakýchkoli
vzniklé od komínů, které jsou nedílhořlavých látek či předmětů, co se
nou součástí topného systému.
mohou vznítit a proto je nutné je
Zde je potřeba v topné sezóně praumístnit co nedále od spotřebiče
videlné čištění a pravidelná kontroneodkládat hořlavé látky na topla komínového tělesa.
né nebo otevřené plochy spotřebiMezi nejčastější příčiny vzniku
če
požárů patří nesprávná obsluha
dávat si velký pozor při používátopidel, manipulace se žhavým poní hořlavých kapalin (barvy, laky
pelem, umístnění hořlavých látek
atd.)
v blízkosti spotřebičů, které jsou
používáme-li topidla na pevná
v provozu a v neposlední řadě také
paliva, musíme věnovat zvýšenou
umístnění nebo špatná instalace
pozornost ukládání žhavého popetopidla. Lidé velmi často zapomínala. Tento je nutné nechat úplně vyjí na nutnost vybavení topidel
chladnout a pak uložit do nádoby
ochrannými podložkami pod topiz nehořlavého materiálu (nejlépe
dla. Také často praktikují nesprávz kovu)
ný způsob rozdělávání ohně, napříTopná tělesa na tuhá paliva by-

chom měli zabezpečit ochrannou
podložkou pod topidlem, která zabrání vznícení hořlavé podlahy a
zabrání též žhavým uhlíkům vypadlým za provozu topidla zapálit
okolní
předměty
(které
by
v blízkosti být neměli)
Ochranná podložka musí u
všech spotřebičů na pevná paliva
přesahovat půdorys o 30 cm a to
jak u přikládacího prostoru, tak i po
všech stranách spotřebiče. U spotřebičů na vaření před přikládacím
otvorem 60 cm a 30 cm po stranách.
U krbů jsou požadavky přísnější
– izolační podložka musí být 80 cm
před přikládacím otvorem a 40 cm
po stranách.
U elektrických spotřebičů je nutné především dávat pozor na bezpečné uložení hořlavých materiálů.
Ty by se měly vyskytovat cca 1
metr od těchto spotřebičů.
U plynových spotřebičů je důležité nezapomenout a dodržovat
lhůty revize a kontrolovat, zda
správně fungují. Velké nebezpečí
hrozí především u otevřených spotřebičů, kde může při samovolném
uvolnění plynu dojít k otravě

PREVENTIVNÍ OKÉNKO

Zpracoval člen
zásahového družstva Charvát V.

SBĚR ŽELELEZNÉHO ŠROTU
Hasiči z Kamenného Újezdce oznamují, že datum sběru železného šrotu v obci bude
upřesněno a včas oznámeno na plakátech a obecním rozhlasem.

www.kamennyprivoz.cz
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Novinky z Náplavy
Všechny, kteří mají rádi setkávání, hudbu a dobrou náladu srdečně zveme v sobotu 10. června 2017 tentokrát na pravý břeh řeky Sázavy na náplavku
před Restaurací U Horů.
Začínat budeme odpoledne a až nás zastihne večerní chládek, přesuneme se dovnitř. Na programu pro
dospělé i pro děti zatím pracujeme, ale slibujeme, že bez hudby to nepůjde. I proto, že bychom pravidelně a
s chutí chtěli představovat muzikanty a umělce vůbec. Zejména ty s vazbou na náš region.
Více se dozvíte z plakátů i letáčků, které se Vám včas dostanou do schránek. Takže prozatím: stačí si
udělat poznámku do kalendářů: 10.6.2017 na břehu Sázavy.
Pro milovníky Přívozských trhů oznamujeme, že se v klasické podobě bude konat začátkem Adventu
opět na levém břehu.Na všech nadcházejících akcích i kdykoliv jindy, těšíme se na sebe, těšíme se na Vás!
www.naplava.com , www.facebook.com/naplavas/
Věra Weinerová

Máme rádi zvířata
..., protože jsou chlupatá, mají
hebkou srst!“ Zpívá Žofka Orangutanová v oblíbeném kresleném večerníčku. A nelze s ní nesouhlasit.
I když někdy platí, čeho je moc,
toho je příliš...
Jen si to představte. Procházíte
se kolem řeky, když tu náhle ve
vodě zahlédnete hnědé chlupaté
tělo. Když je vidíte poprvé, pravděpodobně zajásáte, jak se nám tu
ten ekosystém pěkně rozrůstá i o
takové exotické druhy, jako jsou
nutrie. Jenže ejhle, ta jejich exotičnost je spíš na škodu než k užitku.
Už si také k Vám, co bydlíte kolem řeky, přišla nutrie pro mrkev až
na zahradu? Nebo je krmení nutrií
u řeky vaším oblíbeným rituálem a
skvělým způsobem, jak vytáhnout
děti na procházku?
Asi budu za škarohlída, ale zkušenosti z jiných koutů Čech dokazují, že si krmením těchto potvůrek
můžeme zadělat na pěkný malér.
Městský úřad v Říčanech na
jejich letošní lednový odchyt nasadil speciální deratizační tým, který
pak odchycené nutrie přepravil
k chovateli. Ke stejně razantnímu
rozhodnutí přistoupila i radnice
v Hradci Králové.
A proč nutrie tedy tolik vadí?
Nemají totiž u nás přirozeného
predátora. Ani krokodýla ani hada.
Pokud se nutrie přemnoží ještě
více, nezbavíme se jich," říká David Číp – předseda Českého svazu
ochránců přírody v Jaroměři.
„Jsou to nepůvodní zvířata. Jako

příklad uvedu rostlinu bolševník,
která se k nám dostala z Kavkazu
nebo králíky, s jejichž přemnožením bojuje Austrálie. Jde o invazní
druhy, které mimo oblast svého
výskytu nemají přirozené nepřátele
a můžou se namnožit a způsobit
obrovské škody. Dalším problémem
je
narušování
břehů.
V březích a hrázích vrtají díry dlouhé klidně 15 metrů a více a dochází tak k postupnému podemílání
břehů, což je kvůli sesuvu půdy
nebezpečné. Můžou přenášet různé nemoci, třeba parazity. Ostatně,
stejně jako jiná divoká zvířata.“
Na internetu si snadno můžeme
dohledat, že: “Mláďata nutrií se
rodí po celý rok, pohlavní
dospělosti dosahují do 4 měsíců.
Rychlost dospívání je přímo úměrná dostatku kvalitní potravy, což
znamená, že v mírném pásu
mláďata narozená v zimě vyrůstají
pomaleji. Březost trvá asi 130 dnů,
v jednom vrhu je obvykle 5-6

mláďat.
V Praze jejich stav naštěstí regulují lidé žijící pod pražskými mosty.
A na závěr úloha pro chytré hlavičky:
V lednu se na břehu Sázavy narodilo 8 nutrií. Polovina z nich jsou
samičky. Ve čtyřech měsících zabřeznou a po dalších čtyřech měsících každá z nich porodí 5 až 6
mláďat. Kolik bude na břehu dospělých
nutrií
připraveno
k rozmnožování příští leden?
Mně to s nějakou odchylkou vychází na 20 mladých nutrií. Mladé
samičky si pak obsadí nový plac,
kde se vesele budou rozmnožovat
dál.
Možná by bylo lepší krmit zase
kachny, i když mají jenom peří...
Věra Weinerová
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Společenská kronika
Jubilanti
Leden
Korotvičková Marie
Brožková Libuše
Hnátek Emil
Šmejkalová Jaroslava
Jangl Zdeněk
Dlouhá Olga
Urstová Ludmila
Povolný Karel
Pletichová Božena
Švancarová Helena

Únor
Nedbalová Dana
Kužel Vladimír
Dolejšová Jiřina
Vítková Zdeňka
Havelková Drahomíra
Škopková Věra
Štěpánková Hana
Vášová Jana
Krajánková Jiřina
Hnátková Jaroslava
Stavinoha Alois
Čížkovská Hana

Březen
Pik Jaroslav
Karban Antonín
Fraňková Jiřenka
Řeháková Bohumila
Zimová Albína
Takácsová Marcela
Srdečně gratulujeme
všem jubilantům !

Nově narození
Leden, únor, březen
Chundela Aleš
Trčka Filip
Trčková Nela

Úmrtí
Fajtová Květuše
Přibylová Věra
Ouda Milan

Zuzana Štěpánková

Kamenný Přívoz 188

účetnictví,
daňová evidence,
zpracování DPH,
silniční daně,
pro malé a střední firmy
i živnostníky
tel.724 599 948
stepankova.zuzana@volny.cz

V březnu kulturní
komise navštívila
s gratulací
nejstarší ženu
v naší obci paní
Jiřinu Fraňkovou.
K úctyhodným 95
letům
gratulujeme!

Výzva pro zasílání článků



CHCETE PENÍZE???

Dám Vám je když …

… mi doporučíte
nemovitost, která jek prodeji

(pop. nebo ev.číslo telefon na majitele).

Hledám chatu, chalupu, RD,
stav. pozemek, jehličnatý les
Lokalita Jílové u Phy až Týnec n. Sázavou, Neveklov,
Štěchovice a blízké okolí.

Kontaktujte mě, prosíííím…
725 878 041, karlakrausova@seznam.cz
Děkuji za tipy, v případě realizovaného obchodu je
dle dohody odměním :o)
Přeji prima den.
Karla Krausová
Váš lokální certifikovaný makléř
(žádná NN realitka)
Mobil: +420.725 878 041
E-mail: karlakrausova@seznam.cz

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: 15.6.2017
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.
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