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Asi každé město i vesnice České republiky si v letošním roce připomene stoleté výročí vzniku Československa. Ani
naše obec nebude výjimkou, a tato významná událost bude
připomenuta.
Kulturní komise má v úmyslu počátkem léta ve spolupráci
s obcí a místními spolky uspořádat slavnost pod širým nebem, která se ponese v duchu první republiky, a jistě bude
spojená s příjemným kulturním zážitkem a lahodným občerstvením. V květnu si připomeneme 130. výročí narození našeho nejznámějšího rodáka, spisovatele Posázaví, Jana
Morávka. Výstava k tomuto výročí bude v zasedací místnosti nad tělocvičnou u mateřské školy.
Stoleté výročí založení republiky je inspirací i pro další
práce v obci. Již nyní jsou vytvořena nová parkovací místa
v Důle, která jsou budována s respektem k přírodě a
k historicky jedné z nejzajímavějších částí Kamenného Přívozu. Vzpomínka na našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka – památník k jeho osmdesátým narozeninám – je v
dost zuboženém stavu, a tak právě v tomto roce chceme
toto místo zrekultivovat a udělat z něj příjemné místo k
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ROZVOJ OBCE
ROZVOJ OBCE
Informace o jednání rady a zastupitelstva obce
Obecní rada zasedala v období od
20.12.2017 do uzávěrky tohoto
vydání čtvrtletníku celkem pětkrát.
Bylo mimo jiné projednáno:
 Odsouhlasena pojistná smlouva
Jednotky sboru dobrovolných
hasičů pro pojištění úrazu a odpovědnosti za újmu mezi Obcí
Kamenný Přívoz a Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou, a.s. Celkové roční pojistné činí 9.752,Kč.
 Odsouhlasena smlouva o poskytování servisních služeb ve variantě FIREPORT SMS 150 mezi
Obcí Kamenný Přívoz a FRP Services, s.r.o. k zajištění přenosu
dat prostřednictvím modulárního
elektronického systému pro svolávání jednotek požární ochrany
"FIREPORT" za měsíční poplatek
250,- Kč plus DPH.
 Projednána a schválena oprava
sálu tělocvičny v objektu při č.p.
10 v Kamenném Přívoze, který v
loňském roce obec odkoupila od
původní majitelky, aby v polovině
dubna 2018 byla tělocvična k dispozici dětem ze Základní a mateřské školy a spolkům z obce. V
návaznosti na úpravy prostor v
budově tohoto objektu schválena
Dohoda o využití budovy tělocvičny mezi Obcí Kamenný Přívoz
jako zřizovatelem a Základní školou a mateřskou školou jako zřizovanou příspěvkovou organizací.
 Schválena smlouva o výprose č.
1/2018 mezi Obcí Kamenný Přívoz jako půjčitelem a Základní
školou a mateřskou školou Kamenný Přívoz jako výprosníkem.
Předmětem výprosy jsou obecní
pozemky a objekty využívané ZŠ
a MŠ.
 Schváleny smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu mezi Obcí Kamenný Přívoz a ČEZ Distribuce zemní kabelová vedení po obec-











ních pozemcích v Kamenném
Újezdci p.č. 667/2, p.č. 682, k.ú.
Kamenný Přívoz a p.č. 454, k.ú.
Hostěradice za jednorázové finanční náhrady.
Schváleno poskytnutí příspěvku
3.000,- Kč jako každoročně Spolku zdravotně postižených a seniorů v Týnci nad Sázavou. Členy
spolku je též několik občanů z
Kamenného Přívozu.
Schváleno poskytnutí neinvestiční
dotace 10.000,- Kč jako každoročně na akci Čistá řeka Sázava
2018 o.p.s. POSÁZAVÍ.
Rada obce rozhodla o rekonstrukci oplocení parčíku u památníku v
Kamenném Újezdci. Obec zakoupí materiál na kovové oplocení s
kovářskými zdobenými prvky a
následně bude vybrán dodavatel.
Realizace do června 2018.
Rada projednala stížnost rodičů
dětí z mateřské školy, které se
přihlásily do kurzu Hravého lyžování. Problém nastal v komunikaci školy a rodičů způsobený chybou vedení školy. Rodiče byli nuceni si dozor zajistit sami, ač jim
byl školou pedagogický dozor na
rodičovské schůzce v září 2017
přislíben. Ředitelka ZŠ a MŠ se
písemně rodičům omluvila.
Povolena akce závodů ve sjezdu
na divoké vodě oddílu TJ Bohemians Praha ve dnech 31.3. až
1.4.2018 s ukončením na náplavce v Kamenném Přívoze. Policie
ČR bude uvědoměna, aby zajistila bezproblémový průjezd obcí a
provedla kontrolu.

Zastupitelstvo obce - veřejná zasedání zastupitelstva se uskutečnila 20.12.2017 a 14.3.2018. Bylo
mimo jiné projednáno a schváleno:
Změna č. 4 rozpočtu obce na rok
2017
 Rozpočet obce na rok 2018
Cena vodného ve výši 43,51 Kč
bez DPH s platností od 1.1.2018

 Veřejnoprávní smlouva o poskyt-

nutí neinvestiční dotace ve výši
100,- Kč na obyvatele a rok 2018
Obcí Kamenný Přívoz společnosti
POSÁZAVÍ o.p.s.
 Obecně závazná vyhláška Obce
Kamenný Přívoz č. 1/2017, kterou
se stanoví poplatek za komunální
odpad s účinností od ledna 2018.
 Příspěvek na úhradu poplatku za
odpady osobám nad 70 let, trvale
hlášeným v obci, žijícím osamoceně a osobám se ZTP trvale
bydlícím v obci ve výši 320,- Kč z
ceny poplatku.
 Dohoda o změně veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Jílové u
Prahy a Obcí Kamenný Přívoz
podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích,
ve znění pozdějších předpisů zajišťování výkonu přenesené
působnosti ve věcech přestupků.
 Odkoupení pozemku p.č. 226/9,
k.ú. Kamenný Přívoz o výměře 24
m2 od majitelů Ing. Aleny Kastelic
a p. Mihy Kastelic. Jedná se o
pozemek, po kterém částečně
vede místní komunikace 3. třídy.
 Souhlas se zněním smlouvy mezi
ŘSD a KSÚS SK zaslané k vyjádření obci, která mimo jiné řeší
přeložku silnice II/105 od Mošťanského rybníku za účelem napojení na sjezd z dálnice D3 u Hostěradic. Stavba silnice bude realizována přednostně před stavbou
dálnice.
 Schválen Dodatek č. 2 Zřizovací
listiny Základní školy a mateřské
školy Kamenný Přívoz.
 Schválena realizace úpravy koryta potoka nad parkovištěm V Důle
a zvýšení kapacity parkovacích
míst.
 Schváleno obnovení schodů z
náplavky v Kamenném Přívoze
vedle restaurace U Horů k autobusové zastávce.
 Schválena obnova poškozené
střechy obecního objektu kabin

www.kamennyprivoz.cz

STRANA 3/1/2018

č.p. 15 u fotbalového hřiště TJ
Tatran Kamenný Přívoz.
 Starosta zajistí do 30.6.2018 statický posudek a projekt na zajištění bezpečnosti části místní ko-

munikace inv.č. 016c z ulice V
Důle směrem ke křížku u Bílova
před domem č.p. 75 v Kamenném Přívoze.

posezení, odpočinku či
zamyšlení. V podobném duchu se ponese další plánovaná akce, která by měla ještě
vylepšit nábřeží na pravé straně
řeky Sázavy v Kamenném Přívoze
a to obnovou starých kamenných
schodů od autobusové zastávky
vedoucích na náplavku za restaurací U Horů. Renovovány budou
pomníky v Kamenném Přívoze,
Kamenném Újezdci a Hostěradicích a provedeno nové oplocení
pomníku v Kamenném Újezdci.
Jsem přesvědčen, že do akcí
k tomuto výročí se aktivně zapojí
místní škola a spolky obce jako
Sbor dobrovolných hasičů Kamenný Újezdec, Tělovýchovná jednota
Tatran, Náplava Sázavy, OKAP,

okrašlovací spolek apod.
My všichni se můžeme přičinit o
to, aby obec byla krásnější a pohodovější, a to nejen v letošním roce. A jak? Prostě tím nejjednodušším způsobem, že nebudeme
vylepšovat a uklízet jen své příbytky, ale budeme se aktivně starat o
své okolí tak, aby se
procházky obcí staly
radostí .
Roky končící osmičkou nás, český národ,
často hodně poznamenaly. Je takových roků
moc, ale zmínit se musím o tom moc nepříjemném, to co jsem zažil, a tím byl vstup
„spřátelených
vojsk“

Úvodník

Usnesení ze zasedání zastupitelstva zveřejňujeme na úřední desce
a webových stránkách obce
www.kamennyprivoz.cz.
Pavel Pála, místostarosta obce
21.srpna 1968. I tato a podobná
výročí bychom měli připomenout a
nezapomínat.
Přeji všem krásné jaro i celý rok
a těším se na viděnou s vámi na
některé ze zmiňovaných akcí.

Prokop Mašek

ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK
Vážení spoluobčané, od letošního roku se musí odevzdávat použité pneumatiky na místa k tomu určená. Tato místa najdete na webových stránkách MŽP
http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf a nejbližší jsou uvedena v letošním
odpadovém bulletinu.
Shromaždiště v Hostěradicích nebude pneumatiky přijímat!!!

Svoz nebezpečného, objemného odpadu a elektroodpadu,
pravidelný svoz bioodpadu
Oznamujeme, že v květnu 2018 proběhne ambulantní svoz nebezpečného, objemného a elektroodpadu ze shromaždiště ve statku v Hostěradicích.
Vybraný odpad sem můžete přivézt v sobotu 5.května od 11 do 13 hodin, v pátek
11.května od 15 do 17 hodin nebo v sobotu 12.května od 8 do 10 hodin. Odpad bude
následně odvezen firmou AVE. Využijte této příležitosti a neodkládejte odvoz odpadu
na pozdější dobu. Shromaždiště odpadu bude otevřeno každou sobotu od 7.dubna do
24.listopadu 2018.
Současně upozorňujeme na možnost zapojit se do systému svozu bio odpadu firmou AVE CZ z pronajatých hnědých nádob 120 nebo 240 litrů, případně využít pravidelně přistavovaných kontejnerů v dubnu až listopadu na tento druh odpadu na stanovišti v Kamenném Přívoze na Zastávce od pondělí do pátku, v Kamenném Újezdci
na Drahách od pátku do pondělí a v Hostěradicích každou sobotu.
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Končí čas zimy, nastupuje vláda jara
Na samém konci své vlády nám
letošní zima ukázala, že se jen tak
snadno nevzdá. Trochu mi to připomíná počínání vlády našeho státu v demisi podporované nedůstojným prezidentem ale bez důvěry
poslanecké sněmovny, která si dovoluje víc, než by měla (tím nemyslím sněmovnu, ale vládu). Vraťme
se ale k přírodě, ta je také občas
drsná, ale má svá pravidla, která
porušuje jen výjimečně. Mírný a v
posledních letech obvyklý průběh
zimy v našich krajích se po svém
posledním vzepětí v polovině března přehoupl do jara, které jsme
všichni nedočkavě vyhlíželi. Navrátivší se ptáčci nám svým zpěvem
příchod jara oznamovali již pár týdnů a vůbec nedali znát, že napadl
opět sníh a přišel mráz. No však
jsme je přikrmovali, aby ten čas
nepohody bez úhony překonali a
mohli zahnízdit. Kdo miluje přírodu,
je vnímavý k jejím krásám a proměnám, jistě si všiml na zahrádkách nebo při procházkách v okolí
kvetoucích trsů sněženek. Bývají to
první poslové jara. Následují je žluté talovíny zimní, prvosenky jarní,
krokusy, sasanky, narcisy, fialky a
další a další květiny, které svou
barvou a vůní lákají hmyz k opylování a nabízejí prostřený stůl přírody.
Zimní radovánky skončily. Možná na horách si ještě nějaký čas
zalyžujete, ale vrátíte se rádi do
údolí Sázavy, kde prosluněné stráně, kvetoucí stromy a svěží zeleň

Poděkování

na vás dýchnou vůní jara.
Ze zimní letargie se do aktivní činnosti přenesou
nejen
zahrádkáři, ale
také stavebníci
a firmy, které
mají na letošní
rok naplánovány různé akce.
Obyvatel kapličky v Hostěradicích musel být přestěhován
Jak jste se
mohli přesvědčit, byla od 19. břez- první a druhé světové válce. Tolik
na uzavřena silnice od pošty smě- tedy k jarním měsícům. Následovat
rem na Netvořice v úseku asi 100 budou další aktivity ve zvelebování
m kvůli opravám dvou malých obce, ale to tu již bude léto.
mostků pod silnicí. Opravy, které
Nabiti novou energií se budeme
zadala Krajská správa a údržba snažit dokázat vše, co jsem si
silnic Středočeského kraje, by měly předsevzali. To platí i o vedení obskončit nejdříve koncem srpna le- ce a zvolených zastupitelích. A
tošního roku. Obec zajistila úpravu protože ne vždy se všechno podaří
části koryta Turyňského potoka tak, jak bychom chtěli, jste tady od
kvůli zpevnění břehů a zajištění toho vy občané, kteří v příštích
několika nových parkovacích míst podzimních komunálních volbách
v ulici V Důle pod školou. S ohle- nám to spočítají a vyberou si vededem na získání dotace od Minister- ní obce na další čtyři roky. Kdo má
stva zemědělství ČR byly zahájeny dobré nápady, chuť něco pro obec
stavební práce na rekonstrukci obětovat, zanechat zde svou stohřbitovní zdi a márnice v Hostěra- pu, by se měl spojit s lidmi podobdicích. Ze stejného dotačního titulu ného smýšlení a pokusit se sestabudou následovat opravy kapliček vit kandidátku. Již nyní byste o tom
v Hostěradicích a v Kamenném měli přemýšlet.
Újezdci, které by měly být hotové
Všem občanům a rekreantům
nejpozději v červnu letošního roku. přeji krásné jaro pod rozkvetlými
Současně obec zadala v souvislos- stromy na obou březích Sázavy.
ti s oslavami 100. výročí vzniku republiky rekonstrukci plotu parčíku v
Pavel Pála, místostarosta
Kamenném Újezdci a renovaci
všech památníků v obci padlým v
Jménem obce Kamenný Přívoz děkuji panu Luboši Matějovskému a jednotce sboru dobrovolných hasičů z Lešan, kteří v sobotu 24. března vylovili utopený kontejner na směsný komunální odpad obce Kamenný Přívoz z rybníku Moštana, který se
nachází v katastru obce Lešany, v těsném sousedství objektů chat Kamenného Přívozu.
Pro
nějakého vandala byla zřejmě náramná legrace
kontejner odtlačit začátkem února do rybníku a
totéž provedl s kontejnerem náhradním, který byl
na místo přistaven. Druhý kontejner se podařilo
majiteli přilehlého objektu vylovit a zajistit proti
odvlečení řetězem a zámkem. Původní kontejner
na své vylovení čekal, než hladina vody rozmrzne
a s jeho vylovením pomohou hasiči z Lešan.
Pavel Pála, místostarosta obce

www.kamennyprivoz.cz
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MATEŘSKÁ A
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
K Informaci o povinném předškolním vzdělávání
určené pro zákonné zástupce dětí
od MŠMT z března 2017
Povinnost rodičů zapsat své předškolní děti do mateřské školy trvá.
Letos se týká dětí, které dosáhnou
věku pěti let do 31. srpna 2018.

Uveřejňuji tuto informaci proto, že
se jedná mezi zákonodárci o zrušení této povinnosti, hovoří se o
tom i ve veřejných sdělovacích prostředcích, a tak by mohlo dojít k
dezinformaci zákonných zástupců.

Pokud návrhy na zrušení projdou,
bude se to týkat pravděpodobně až
zápisu v roce 2019.
Mgr. Hana Šmídová. ředitelka

Informace o povinném předškolním vzdělávání
určené pro zákonné zástupce dětí
(březen 2017)
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:
1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou
mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských
obvodů spádové mateřské školy.
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017.
Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).
3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto
zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný
zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně,
nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
 v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
 po dobu 4 souvislých hodin denně,
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
 individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je

přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo
celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování
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očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při
vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení
než je mateřská škola.
vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní
školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;
vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz

stoupení “těch starších” jistě inspiRadostí i poučením byl pro žáky rativní. Snad i oni si později najdou
základní školy i děti mateřské školy chvilku, aby rozdávaly radost tímto
dárek, který představovala dětská bohulibým způsobem.
Osoby a obsazení:
opera ČERVENÁ KARKULKA.
V adventním období žáci nastu- Červená Karkulka - Barbora Perglová
dovali
operu
L.Smoljaka
a Vlk
- Vojtěch Fišer
Z.Svěráka pro své mladší kamará- Holubice
- Anna Paterová
dy. Muzikální talent některých žáků
Myslivec
- Maxmilián Hrubý
našel tímto milým způsobem své
- Eliška Zitta
smysluplné využití. Pro malé zpě- Babička
Sbor
“ptáčků”
váčky mezi předškoláky bylo vy-

Hraní pro radost

milou besedu o historii obce Kamenný Přívoz. Pro děti bylo jistě
Rádi bychom také poděkovali
přínosné a zajímavé vidět, jakým
pí.Splavcové za velice zajímavou a způsobem je historie obce zazna-

Kronikářka ve škole

menávána. Velký obdiv patří způsobu vedení kroniky obce, která
nás všechny velmi zaujala.
Martina Šimsová

Škola hrou s přírodou
V letošním roce se při projektech zaměřujeme na přírodu. V
únoru jsme nezapomněli na Mezinárodní den hor. Hory České
republiky, které dobře známe, ze zimních či letních pobytů.
Každá třída měla přidělená pohoří. Děti buď s pomocí rodičů, nebo samy vyhledávaly informace. Zaměřili jsme se na nejvyšší vrcholy, na znaky chráněných krajinných území, na chráněné rostliny a živočichy těchto území. Ve škole jsme vyrobili
informativní plakáty a co je nejdůležitější, svou práci jsme prezentovali před všemi spolužáky.
Zajímavou částí projektu byla přednáška pana Hanuše, který
přišel do školy vyprávět o Krkonoších a začátcích lyžování na
našich horách. Promítání obrázků bylo doplněno o ukázku
opravdových historických lyží a bambusových hůlek, batůžku a
knih o Krkonoších. Ještě jednou mu děkujeme.
J. Matoušková

ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz, P-Z, přijme kvalifikované pedagogy pro I. stupeň ZŠ.
Příjemné prostředí, výborné pracovní podmínky.
Dále přijme na topnou sezónu 2018/19 (cca září až duben) topiče na částečný
úvazek. S možností spolupráce do dalších let, nepravidelná pracovní doba,
proškolení zajistíme, školní stravování možné.
Kontakt: skola@zsmskp.cz, tel. 601 339 045

www.kamennyprivoz.cz

Předškoláci v MŠ
Dne 27.2.2018 jsme byli s naší
třídou předškoláků -Soviček pozváni na návštěvu do ZŠ.
Děti nadšeně vyšláply schody
až do 3.patra nově zrekonstruovaného podkroví, kde se nachází
1.třída.
Přivítali jsme se s paní učitelkou
a s bývalými spolužáky ze školky,
kteří nám mohli předvést, co se za
půlrok ve škole naučili.
Ale ouha. Nejprve se posadily
do lavic naše Sovičky a dostaly
úkol. Vystřihnout z papíru písmeno
O, které se prý děti v 1.třídě učí
jako první. Pak si ho pěkně vyzdobily a začalo vymýšlení slůvek, která začínají, nebo v sobě mají O. To
už nám přispěchali na pomoc ško-

Recitační soutěž
Tak jako v loňském roce proběhla i letos na naší škole recitační soutěž. Děti již věděly, co je čeká a k celé akci i se postavily zodpovědně. Během jarních prázdnin
si
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láci. Každý si vzal k sobě jednoho
předškoláčka a zapisovali vymyšlená slova, která pak připevnili na
magnetickou tabuli.
Následovalo společné hledání
písmenek a běhací soutěž.
Děti spolu hezky komunikovaly
a u tabule se vystřídaly všechny.
Na závěr jsme si zahráli na telefonní ústřednu. Školáci vyrobili pro
předškoláky papírové telefonky, na
kterých byly nakresleny různé
geometrické tvary, a paní učitelka volala : “Haló, haló, tady
ústředna, volám 2 čtverečky
…” Děti musely dávat dobrý
pozor, aby se včas ozvaly.
A pak už byl čas na oběd.
Tak jsme se rozloučili a vydali
se zpátky do školky, protože

na školu si naše Sovičky budou
muset ještě pár měsíců počkat.
Chceme moc poděkovat paní
učitelce Martině Šimsové za pozvání i za hezký program a budeme se těšit na další setkání, které
máme do konce školního roku ještě v plánu 2.
Za třídu Soviček
L. Kyptová

vybraly a naučily básničku. Tu pak
přednesly před třídou. Žáci jednotlivých tříd vybrali své tři zástupce a
ti pak soutěžili ve dvou kategoriích.
I. kategorii tvořili mladší žáci (1. a
2. třída) a v II. kategorii soutěžili ti

starší (3. - 5. ročník).
Všichni soutěžící velkého finále,
které se konalo 7. března před
nekompromisní porotou složenou z
žáků školy a učitelského sboru, se
snažili podat ty nejlepší výkony.
Zvítězit však nemohou všichni.
Mgr. Zdeňka Pokorná

Výsledky:
I.kategorie
1. Jakub Hanuš
1.r.
2. Josef Brychta
1 r.
3. Ema Piskáčková 2.r.
II. kategorie
1. Eliška Zittová
5.r.
2. Barbora Perglová 5.r.
3. Anna Janovská
3.r.

Záchranáři
V lednu na pozvání preventisty
naší školy nás navštívili záchranáři
Martin a Ondra z Říčan, kteří děti
seznamovali s různými nástrahami
běžného života, jak se při takové
zvláštní situaci zachovat. Vysvětlovali různé úrazy a poskytnutí první
pomoci při poranění i při zástavě
dechu. Na modelu si mohly děti
vyzkoušet, jak zastavit tepenné
krvácení, jak provádět masáž srdce
při jeho zástavě a při zástavě dechu. Naučily se obvázat ránu při
poranění a zafixovat zlomeninu.
Děti si prakticky vyzkoušely, jak se
telefonuje na linku 155 a jaké infor-

mace jsou pro operátora důležité.
Děti vše pečlivě a pozorně sledovaly a naslouchaly všemu, co jim
záchranáři sdělovali, aktivně se
zúčastnily besedy, zapojovaly se
do výkladu a byly ochotny stát se
na chvíli modely.
Ovšem nejvíce děti zaujala prohlídka sanitky, která parkovala přímo před školou. Prohlédly si interiér sanitky, záchranářský batoh,
nosítka, místo pro záchranáře a
také plyšového maskota Kryštůfka,
který děti celý den provázel.
Tato akce nebyla v rámci prevence ojedinělá. V našem preventivním programu ochrany pracuje-

me systematicky a reagujeme na
vzniklé potřeby žáků. Každoročně
pořádáme cílené besedy, programy, vycházky a relace. Snažíme se
zajistit osvětu, a tak předcházet
výskytu a projevům patologických
jevů.
kolektiv pedagogů ZŠ
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
pro školní rok 2018-2019
Zapisujeme ve středu 18. dubna 2018
od 14:00 do 18:00,
s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
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 (zsmskp.cz).

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
a den otevřených dveří
Zapisujeme ve čtvrtek 3. května 2018
od 9:00 do 14:00,
s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce
Doporučujeme také přezůvky.
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 (zsmskp.cz).
Pozor, zápis dětí narozených 1.9. 2012 - 31. 8. 2013 je pro z.z. povinný!

Těšíme se na Vás i Vaše děti!!!

Mgr. Hana Šmídová, ředitelka
tel: 241 951 464, 601 339 045
e-mail: reditelka@zsmskp .cz

Další aktivity školy
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy vyhlásilo v červnu
2016 výzvu Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Využili jsme tedy této příležitosti a pustili se administrativní práce, která
předchází možnosti využití této
podpory. Projekt byl na konci minulého školního roku schválen a od
října jsme začali aktivity naplno realizovat.
Jedním z cílů výzvy je podpořit
mateřské a základní školy v oblasti
osobnostně profesního rozvoje pe-

dagogů prostřednictvím dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků. Vyhledáváme tedy vhodná
školení, která by přinesla pedagogům nové poznatky, a snažíme se
je využívat pro zkvalitnění výuky
žáků i dětí.
Další formou podpory je personální posílení. V mateřské škole je
tedy z těchto finančních prostředků
hrazena činnost chůvy, která pomáhá s péčí o děti, kterým v době
nástupu do mateřské školy nebyly
tři roky. Dále bylo také podporu
možno využít pro zařazení žáků se
speciálními vzdělávacími potřeba-

mi do hlavního vzdělávacího proudu. Tomuto začlenění mají pomoci
aktivity jako např. čtenářský klub a
doučování žáků základní školy
ohrožených školním neúspěchem,
které naše škola také provozuje a
financuje z těchto zdrojů.
Doufáme tedy, že práce vynaložená na tomto projektu pomůže
dětem a přispěje také novými impulzy k motivaci pedagogů do další
práce.
Martina Šimsová

www.kamennyprivoz.cz
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SPORT
Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra V. Charváta
Přípravu na nadcházející jarní
část sezóny 2017 – 2018 jsme
začali prvním tréninkem 6.1.2018
od 10:00 hodin. Sobotní tréninky
pokračovaly až do 3.2.2018. V
tento den proběhl celodenní pobyt
na hřišti s dvoufázovým tréninkem. Během něj hráči absolvovali
dopolední a odpolední trénink,
společný oběd a polední odpočinek. Sobotní soustředění jsme
zakončili fotbálkem.
Sraz byl v 9:30 hodin. V čase
od 10:00 do 12:00 hodin probíhala
první fáze tréninku. Oběd jsme
měli společný od 12:15 – 13:00

hodin v restauraci „U Vemenáče“.
Tady nám šéf podniku pan Roman Janek připravil vynikající a
kaloricky vyvážený oběd. Od
13:15 do 14:15 hodin bylo volno
po obědě, které jsme si užili ve
společné debatě v kabině na hřišti. Od 14:00 do 16:00 hodin následovala druhá fáze tréninku. Po
této části si hráči na rozloučenou
s tréninkovou sobotou zahráli očekávaný fotbálek. Během celého
dne byl v kabině připravený čaj
s citronem a s vitamíny. Domů
jsme se rozešli v 17:30 hodin.
Jsem přesvědčen, že hráči měli

z takto prožitého dne radost.
Součástí přípravy byly i čtyři
přípravné zápasy, které jsme sehráli na hřištích s umělým povrchem v Jílovém a na Šeberově.
První, který se měl hrát 18.2.2018
od 14:00 hodin s mužstvem Jawa
Pecerady na Šeberově jsem musel zrušit, protože mužstvo hostů
přepadla chřipková epidemie.
Další zápas jsme už sehráli, tentokrát v Jílovém a za soupeře
jsme měli mužstvo Sokola Popovice. Tady bylo vidět, že soupeř
hraje vyšší soutěž a tak tomu odpovídá i výsledek. Prohráli jsme
2:6, ale pro mužstvo to byla dobrá zkušenost. K dalšímu zápasu
ROZLOSOVÁNÍ - 3. TŘÍDA SKUPINA „A“ OKRESU PRAHA - ZÁPAD
jsme si do Šeberova pozvali mužJARO 2018
stvo Sokola Lešany. S nimi jsme
sehráli už vyrovnanou partii a i
14. kolo
24.3.2018
SO
15,00 hod
výsledek byl nerozhodný 3:3.
KP
Jílové „B“
V posledním utkání jsme se střetli
15. kolo
1.4.2018
NE
16,30 hod
v Jílovém s mužstvem Sokola
Průhonice „B“KP
Bukovany. I tady byly výkony
16. kolo
7.4.2018
SO
16,30 hod
obou mužstev vyrovnané a i zde
jsme se rozešli smírně tedy za
KP
Vestec „B“
stavu 4 : 4.
17. kolo
14.4.2018
SO
16,30 hod
Sobotu 17.3.2018 jsme si neLibeř
KP
chali pro sebe, a na domácím
18. kolo
21.4.2018
NE
17,00 hod
hřišti v Kamenném Přívoze jsme
KP
Hvozdnice „B“
dolaďovali přípravu před prvním
mistrovským zápasem, který nás
19. kolo
29.4.2018
NE
17,00 hod
čekal v sobotu 24.3.2018 od
Hradištko
KP
15:00 hodin na domácím hřišti
20. kolo
5.5.2018
SO
17,00 hod
v Kamenném Přívoze.
KP
Krňany
K nadcházejícím jarním zá21. kolo
12.5.2018
SO
17,00 hod
pasům Vás všechny zvu na naOkrouhlo
KP
še hřiště, kde se na Vás všichni
z mužstva i celá TJ moc těšíme
22. kolo
19.5.2018
SO
17,00 hod
a věříme, že nás svými hlasivKP
D.Jirčany
kami
podpoříte
jako
23. kolo
26.5.2018
SO
17,00 hod
v minulosti .
KP
Vrané
BUDEME TO POTŘEBOVAT
24. kolo
2.6.2018
SO
17,00 hod
A PŘEDEM VÁM ZA TO MOC
Radlík
KP
DĚKUJEME!!!
Zpracoval
25. kolo
9.6.2018
SO
17,00 hod
trenér
V.
Charvát
KP
Davle
26. kolo
Jesenice „B“

17.6.2018

NE

17,00 hod
KP
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Zpráva o činnosti nejmladších fotbalových kategorií
Na úvod bych rád Vás seznámil s
tím, co jsme dělali po odehrání
podzimní části okresního přeboru
mladší, starší přípravky a předpřípravky.
Na začátku prosince jsme, jak už u
nás bývá tradicí, uspořádali spolu s
SDH Kamenný Újezdec, FC Jílové
a AFK Radlík v jílovské sokolovně
Mikuláškou nadílku, která měla
opět velký úspěch jak u dětí, tak i

dospělých.
Po Novém roce sehrály děti několik halových turnajů v Říčanech,
Benešově Benátkách nad Jizerou
apod. Na konci ledna odjely děti
opět na zimní soustředění, které se
konalo ve známém prostředí v Horní Branné. Po příjezdu ze zimního
soustředění starší a mladší přípravka trénují na hřišti FC Jílové.
Naši nejmenší využívají dvakrát v

týdnu tělocvičnu sokolovny v Jílovém. Do začátku soutěží mimo tréninky se zúčastňují obě přípravky a
i ti nejmenší různých turnajů a přípravných zápasů.
Od dubna rozehrají starší a mladší
přípravka zápasy a turnaje Okresního přeboru Prahy západ a nejmenší turnaje o „Vítěznou kopačku
trenérů Prahy západ“.

Rozlosování jednotlivých kategorií
Okresní přebor starších přípravek - skupina A Jaro 2018
Kolo
14.kolo
13.kolo
12.kolo
11.kolo

Datum
8.4.2018
15.4.2018
22.4.2018
29.4.2018

Čas
10:00
10:00
9:00
10:00

Domácí
K.Přívoz
Zvole/Vrané
Jíloviště
K.Přívoz

Hosté
Jesenice
K.Přívoz
K.Přívoz
Hradištko

Hřiště
K.Přívoz
Vrané
Jíloviště
K.Přívoz

Okresní přebor mladších přípravek - skupina A Jaro 2018
Kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo

Datum
14.4.2018
21.4.2018
28.4.2018
12.5.2018
19.5.2018
26.5.2018

Čas
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Den
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

Místo
Davle
K.Přívoz
Davle
K.Přívoz
Hradištko
Štěchovice

Turnaj „Vítězná kopačka trenérů Prahy západ“ Jaro 2018
Kolo
7
8
9
10
11
12

Datum
22.4.2018
6.5.2018
13.5.2018
20.5.2018
27.5.2018
3.6.2018

Čas
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Den
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

Pořadatel
Kunratice
Vestec
Průhonice
K.Přívoz
Dolní Jirčany
Jesenice

Na závěr bych Vás rád pozval k podpoře našich borců při jejich zápasech nebo turnajích okresního přeboru
a to i těch nejmenších na jejich turnajích o „Vítěznou kopačku trenérů“.
Jaroslav Linhart
vedoucí mládeže TJ Tatran Kamenný Přívoz

V době tréninků i zápasů trenéři provádějí nábor dětí.

Autodoprava Novák - odvoz odpadních vod
Přijme řidiče skupiny C i brigádně, tel.: 602 504 174

www.kamennyprivoz.cz
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HASIČI
Valná hromada hasičů z Kamenného Újezdce

Dne 24. 2. 2018 od 15,00 hodin
se restauraci „U Vemenáče“
v Kamenném Přívoze uskutečnila
Valná
Hromada
hasičů
z Kamenného Újezdce.
Po úvodním zahájení a přivítání
hostů, kterými byli starosta obce
Kamenný Přívoz p. Prokop Mašek,
zástupce OSH PZ pí. Myslínová –
Čejpková, zástupci SDH Krhanice,
SDH Jílové, Luka pod Medníkem,
Dol. Jirčany, Libně, Libře a zástupci TJ Tatran Kamenný Přívoz.
Minutou ticha přítomní uctili památku hasičů, kteří v loňském roce
opustili naše řady a teď už nás sledují z nekonečných výšin; p. Buriánka Josefa, Kadeřábka Bohumila
a Volka Františka (píšeme o tom
ještě na jiném místě).
Následně byl navržen a následným hlasováním i schválen pro-

gram celé valné hromady. Přítomno bylo 33 členů SDH a 17
hostů. Pokračováním bylo další
několikeré hlasování - volba ověřovatelů zápis, volba volební komise a návrhové komise. Po hlasování byl přednes několika zpráv;
zpráva o činnosti sboru za rok
2017, zpráva o činnosti) mladých
hasičů, zpráva zásahové jednotky,
zpráva pokladní a zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2017. Dalším
bodem programu valné hromady
bylo vyznamenání našim sborem
12 členů. Toto jim předávali: nejstarší člen našeho sboru p. Ivan
Úrsta a starosta obce p. Prokop
Mašek. Následovalo předání poděkování 5 členům zásahového družstva za jejich práci v této jednotce
a 5 členům z klubu hasičských seniorů za jejich činnost v tomto klu-

bu. Ocenění jim předávali: starosta
obce Prokop Mašek a velitel zásahového družstva p. Jiří Hrdlička.
Posledním bodem byla volba předsedy revizora. Plodným bodem
byla diskuse. Po ní následovaly
návrhy na schválení rozpočtu na
rok 2018, na schválení plánu práce
na 2018 a návrhu na schválení
usnesení z této valné hromady.
Všechny návrhy byly tento večer
schváleny a tím byl vyčerpán program letošní valné hromady. Po
ukončení následovalo občerstvení
a volná zábava. Po dobrém gulášku a pivečku se rozvinula diskuse
o nových nápadech a různých problémech u jednotlivých SDH. Ve
družné debatě jsme pokračovali až
do pozdních hodin, kdy jsme se
rozešli domů.
Před začátkem Valné hromady
přišli zástupci SDH z Kamenného
Újezdce na hřbitov v Kamenném
Přívoze, kde se poklonili památce
a položili květiny na hroby členů,
kteří opustili naše řady v uplynulém
roce. Byli to pp. Buriánek Josef,
Kadeřábek Bohumil a Volek František.
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Zpracoval člen
zásahového družstva
V. Charvát
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PREVENTIVNÍ OKÉNKO
Preventivním okénkem se dnes
podíváme na to, co radí hasiči, aby
se zabránilo zbytečnému požáru.
Hodně sucha, málo vody – ideální poměr namíchaný na vznik
požáru lesa, pole či rodinného domu. Lidé sice o hrozícím nebezpečí vědí, přesto si nedávají pozor a
požár je na světě. Proto také my
zveřejňujeme zásady, kterými by
se lidé měli řídit.
Nekouřit na polích a v lesích.
I deset zákazů kouření v lese
nic nezmůže proti jednomu neukázněnému kuřákovi. Proto je dobré zvážit, kde si lidé zapálí dýmku
či cigaretu.
I když takto způsobený požár
nemusí ohrozit přímo lidské životy,
rozhodně ohrozí život lesních zvířat a může způsobit nesmírné škody.
Nenechávat zapalovač za
sklem automobilů.
Běžným nešvarem se stává, že

kuřáci ponechávají plynové zapalovače volně odložené za čelním
sklem svého vozidla. Pokud stojí
takové vozidlo nějakou dobu na
přímém
slunci,
může
dojít
k přehřátí plynové náplně a destrukci zapalovače. V malém prostoru motorového vozidla pak tento výbuch doprovází i požár.
V lese a ve volné přírodě je
zakázáno rozdělávat ohně.
Pokud si jej chcete přece jen
někdo rozdělat jinde, měl byste ho
zapálit na bezpečném ohništi. Pokud fouká vítr, nemělo by se to raději riskovat vůbec. Jiskry totiž mohou zaletět do obrovské vzdálenosti a zapálit oheň i po několika
hodinách. Ohniště i jeho okolí je
vždy nutné nakonec řádně prolít
vodou. Pořád platí přísný zákaz
vypalování trávy. Přestože hasiči
nevěří, že by se dnes našel někdo,
kdo by vypaloval trávu nebo pálil
jiný odpad, upozorňují na přísný

zákaz této činnost.
Pozor
při
manipulaci
s hořlavými kapalinami.
Velké obezřetnosti by měli rovněž dbát lidé, kteří musejí manipulovat s hořlavými kapalinami. Vlivem vysokých teplot totiž dochází
k enormnímu odpařování a tudíž
velkému vzniku těkavých par. Potom skutečně stačí jen úplně malá
jiskra. Z těchto příčin zaznamenávají hasiči největší množství úrazů
popálením. Výpary se totiž vzněcují většinou formou výbuchu.
Základem je poučit děti o bezpečnost.
Hasiči apelují na rodiče, prarodiče a všechny ty, kteří se přes
prázdniny starají o děti, aby je poučili i o nebezpečí, které v sobě
oheň skrývá a o tom, aby nemanipulovali se zápalkami ani zapalovači.
Zpracoval člen SDH: V. Charvát

Vánoční vycházka hasičů z Kamenného Újezdce
špekáčky, posilnili se i něčím
k pití. A nebylo to jen pivo a
limo, ale připravovala se zde i
káva, čaj i dobrý grog. Děti si tu
zahrály připravené hry. Mezi
odpočinkem jsme navštívili i
některé staré trempské osady.
Po výborném občerstvení a
uklizení místa vedly naše kroky
na rozcestí k Turyni a na přívozskou vlakovou zastávku.
Tady se někteří oddělili a pokračovali do Přívozu, kde zaKaždoroční sváteční vycházka, kotvili v hospůdce u Vemenáče.
kterou
pořádají
hasiči Většina z nás, a my dříve narození,
z Kamenného Újezdce je pravidelnou vycházkou do přírody v období
mezi vánočními svátky. Tentokrát
to vyšlo na sobotu 29. 12. 2017. To
ráno se nás v 8,30 hodin sešlo
před
hasičskou
zbrojnicí
v Kamenném Újezdci cca 25. Vyrazili jsme přes Hřebenec a Vávrovku
do lesa k potoku a pak jsme pokračovali k rybníku na Bahna. Tady na
nás čekalo příjemné překvapení
v podobě dobrého občerstvení a
předem připraveného ohniště (jen
ho zapálit), které připravili den předem naši členové. Opekli jsme si

jsme se rozhodli, že počkáme na
otevření restaurace „U Adenauera“. Hospodský Radek Mikoláš nás
brzy pustil dovnitř, kde jsme uvítali
příjemné teplo. Chvilku jsme poseděli a po krátké debatě někteří
z nás vyrazili k domovům; ti vytrvalejší se zdrželi o něco déle.
Nakonec jsme se všichni shodli na
tom, že se vycházka jako vždy vydařila a že to za rok zase zopakujeme.
V.Charvát
člen zásahového družstva SDH

www.kamennyprivoz.cz
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Zprávy od hasičské zásahové jednotky v Kamenném Újezdci
V roce 2017 jsme vyjeli celkem
k 15 akcím. Z toho bylo 6 požárů,1x povodně, 3 vynesení zraněného,3x stromy,1x pes,1x kanály.
Ještě bych chtěl veřejnost seznámit s akcemi Klubu hasičských

seniorů.
Těchto akcí bylo celkem 9.
Traktoriada v Libni, Den hasičů
na Konopišti, Dětský den
v Kamenném Přívoze, Hasičské
slavnosti v Litoměřicích, Oslavy

Mladí hasiči v Kamenném Újezdci
Tak je tu nový rok a my se opět scházíme. Zimní
měsíce trávíme společně v naší klubovně v hasičárně, kde se vídáme jednou za čtrnáct dní a to vždy
ve čtvrtek.
Každoročně se účastníme výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, ani letos tomu není jinak.
Minulý rok jsme se umístili na prvním místě, proto i
letos usilujeme o tak skvělé umístění. Všichni tvoříme společné výtvarné dílo a tím je koláž jarního kola hry Plamen, kterého jsme se každý alespoň jednou zúčastnili.
V dalších měsících už začneme trénovat na čerstvém vzduchu na další soutěže.
Veronika Voláková
vedoucí mladých hasičů v Kamenném Újezdci

130 let SDH Vranov, Oslavy 120
let SDH Nesvačily, Otvírání nové
zbrojnice v Netvořicích, Filmování
v Kamenném Přívoze a Oslavy
SDH na Hradištku.

Karla Krausová
Váš osobní místní makléř
www.posazavi.info
725 878 041
Hledám aktuálně pro konkrétní klienty:
 4x chatu nebo chalupu
 3 x rodinný dům (může být i k rekonstrukci a/nebo i v
havarijním stavu)
 Brownfield (např. bývalé JZD)
 Větší dům na samotě v lese (hájenka)
 A pro konkrétního klienta potřebuji chatu nebo srub, co
nejblíže k vodě (k řece nejlépe), podmínka je rovný přístupový terén (handicapované děcko)
Vše v lokalitě Jílové u Prahy až Týnec n. Sázavou a cca
do 15 km okolo
Prosím nabídněte, tipy po realizaci obchodu odměním.
Děkuji.
Prodej:
 chata v Čerčanech Mrači,
 chata Kamenný Újezdec,
 2 RD Kabáty Jílové u Prahy (výše zmíněné objekty jsou
všechny po rekonstrukci)
 RD K.Přívoz.
 Bližší info na webu.
Děkuji klientům za projevenou důvěru.
725 878 041

Uzavírka silnice II/105
Uzavírka silnice II/105
Kamenný Přívoz - Netvořice
Obecní úřad upozorňuje občany, že vzhledem k
plánovaným opravám dvou mostů v Kamenném
Přívoze na silnici II/105 od pošty směrem na Netvořice bude tato část silnice uzavřena pro veškerou dopravu od 19.3. do 19.6.2018. V případě
souběhu prací na obou mostech se termín uzavření silnice zřejmě prodlouží minimálně do konce srpna 2018. O přesném termínu budeme občany včas informovat. Příjezd k domům Na Kopečku bude možný po dobu prací pouze ve směru od Netvořic.
Autobusová doprava linky PID 332 bude převedena na silnici II/106 směrem na Krhanice, Lešany a dále po pravidelné trase.
Pavel Pála, místostarosta obce
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Společenská kronika
Jubilanti
Leden
Navrátil Konstantin
Korotvičková Marie
Charvát Václav
Brožková Libuše
Hnátek Emil
Jangl Zdeněk
Dlouhá Olga
Sádovský Jiří
Urstová Ludmila
Pletichová Božena
Švancarová Helena

Únor
Lacina Josef
Vítková Zdeňka
Havelková Drahomíra
Škopková Věra
Štěpánková Hana
Svobodová Jarmila
Sádlová Milena
Chroust Jindřich
Krajánková Jiřina
Klisáková Danuše
Šnajberk Josef
Čížkovská Hana

Březen
Daniel Miroslav
Fraňková Jiřenka
Krejčí Josef
Brzobohatá Jaroslava
Zimová Albína
Takácsová Marcela
Řeháková Bohumila

Nově narození
Leden, únor, březen
Baráková Sophie
Klejch Štěpán
Lébrová Nikol

Úmrtí
Baudyš Rudolf
Jáchym Jaroslav
Jindrák Bohumil
Líznerová Vlasta
Stavinoha Alois
Sýkorová Květa

Srdečně gratulujeme všem jubilantům !
Jarní bylinky v kuchyni
Bylinková polévka
•3hrsti jarních bylinek (baby špenát, mladé kopřivy,
jarní cibulka, jahodové a fialkové listí, řepík)
•1–2 lžíce másla
•500 ml vývaru
•500 ml smetany na vaření
•2 žloutky
•sůl a pepř
•sekaná petrželka a pažitka
Opláchněte 3 hrsti jarních bylinek (baby špenát,
mladé kopřivy, jarní cibulka, jahodové a fialkové listí,
řepík), nasekejte nadrobno a 2 minuty opékejte na 1–2
lžících másla. Zalijte 500 ml vývaru, 5 minut povařte a
ztlumte. V 500 ml smetany na vaření rozkvedlejte 2
žloutky a za stálého míchání vlijte do polévky a prohřejte. Osolte, opepřete a nakonec vmíchejte sekanou
petrželku a pažitku.
Špenát z jarních kopřiv
 Kopřivové listy nebo celé mladé výhonky rostlin
spaříme vařící vodou a rychle je ochladíme vodou
studenou. Na pánvi zpěníme na kapce oleje
nadrobno nasekanou cibulku.
 Přidáme spařené listy a prolisované 1–3 stroužky
česneku a vše mírně podusíme.
 Před dokončením přidáme celé vejce, promícháme
a dochutíme solí a pepřem.
 Špenát můžeme také zjemnit lžičkou másla nebo
sladkou či kysanou smetanou.

Nejstarší občan
Dne 11.března 2018 oslavila paní Jiřina Fraňková
krásných 96 let. V současné době je nejstarší občankou naší obce. K jejímu
jubileu jí přejeme z celého
srdce stálé zdraví a životní
spokojenost.

Patnáctého září na Zahradu Čech
Dovolte mi, abych Vás dopředu informovala.
Jedeme opět na Zahradu Čech do Litoměřic. Povedlo
se zajistit vstupenky se slevou a budou včas
v předprodeji na obecním úřadu.
Senioři, studenti, děti držitelé průkazů ZTP a TP budou mít vstupenku na 50,-Kč. Dospělí za 70,- Kč . Děti
do 120 cm a držitelé průkazky ZTP/P zdarma.
Cesta autobusem Vás bude stát 100,-Kč pro trvale
hlášené v obci a 150,-Kč pro zájemce přespolní.
Kdy budou vstupenky v předprodeji, včas oznámíme.
Za kulturní komisi B. Splavcová

Výzva pro zasílání článků

Vydavatel

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: 15.6.2018
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.
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