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Milí spoluobčané,
ve svém příspěvku se chci zmínit, jako již v poslední době
několikrát, o aktuálním stavu a problematice naší školy a též
lehce nastíním něco o kulturně sportovních akcích pro děti i
dospělé v naší obci.
Škola v obci Kamenný Přívoz připravuje děti do života již
přes 150 let, to je jistě potěšující a chvályhodné, protože tu
správnou obec nedělá jen kostel, pošta, aktivní obyvatelé,
ale také škola. Škola, ta prostě život v obci oživí. Avšak udržet malotřídku v malé obci není jednoduché, hlavně to je finančně náročné. Před několika roky a i doposud je propagován trend, soustředit výuku do větších škol, a to hlavně
z finančních důvodů, např. je výhodné obsazení jednotlivých
tříd větším počtem žáků než v malotřídkách, také je výhodné
vařit velké množství jídel pro více tříd atd., atd. Toto vše vychází finančně výhodněji a levněji. Na druhou stranu, i když
je provoz malé školy dražší, jsem přesvědčen o tom, že
menší škola, kde se prakticky všichni znají, má velkou výhodu v „rodinném“ prostředí a že všichni bývalí i budoucí žáci
na ní budou vzpomínat jen v dobrém.
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ROZVOJ OBCE
ROZVOJ OBCE
Informace o jednání rady a zastupitelstva obce
Obecní rada zasedala v období od 22.3.2017 do uzávěrky tohoto vydání čtvrtletníku celkem pětkrát. Bylo mimo
jiné projednáno:
Souhlas zřizovatele Základní a mateřské školy Kamenný
Přívoz s převodem zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2016 ve výši 8.661,31 Kč do rezervního fondu školy
a souhlas zřizovatele s účetní závěrkou za rok 2016.
Povolen vjezd pořadatelských vozů na náplavku v Kamenném Přívoze podél restaurace U Horů po dobu konání
vodáckých závodů dne 26.3. a 1. a 2.4.2017. Požádána
policie ČR o dohled nad parkováním během akcí.
Povolen bezplatný pronájem prostoru náplavky U Horů
spolku Náplava Sázavy za účelem pořádání kulturní akce
spojené s trhem na den 10.6.2017.
Rozhodnuto o zapůjčení obecní dopravní techniky na
sběr kovového odpadu dne 15.4. a na dovoz dřeva k tradiční oslavě "Pálení čarodějnic".
Schválena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 1. Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. a
Obcí Kamenný Přívoz po obecním pozemku p.č. 644/1,
k.ú. Kamenný Přívoz pro vedení podzemního metalického
a optického kabelu z důvodu plánované stavební úpravy
mostu na silnici II/105 nad obecním úřadem.
Projednán problém obecních příp. soukromých studní na
obecních pozemcích, které nebyly dosud evidovány. Jedná
se o historické studny, které jsou užívány mnoho let občany a je nutné tyto studny legalizovat. Obec zajistí do
31.8.2017 soupis těchto studní a projedná jejich zaevidování s příslušným stavebním a vodoprávním úřadem - pověřen starosta.
Schválena nájemní smlouva s p. Ľubomírem Černým na
pronájem nebytových prostorů po bývalém kadeřnictví vedle zdravotního střediska pro výrobu přírodní kosmetiky za
předpokladu souhlasu stavebního úřadu a krajské hygienické stanice.
Souhlas s uzavírkou místních komunikací č. 016c před
domem č.p. 57 (nad školou) na dny 6.5. a 13.5.2017 a č.
002b před domem č.p. 41 (v Důle) na dny 6.5. a 16.6 až
20.6.2017 po dobu stavebních prací.

Úvodník

To, že provoz školy není pro obec věcí jednoduchou
a
levnou,
peněz
spolyká
z obecního rozpočtu každý rok dostatečné množství, to je pravda.
Zvláště při nutných úpravách, přestavbách, bez kterých provoz školy
v současnosti není možný. Jak jistě
všichni víte a vidíte pohyb stavebníků na škole, v těchto letních měsících se provádí přístavba a značná přestavba místní základní školy.
Možná nevíte, že celkové náklady

Souhlas s navrženým projektem "Hrazení bystřiny Kamenný Přívoz" předloženým majitelem pozemků pod silnicí v Kašparce s podmínkou zachování turistické cesty na
Novou Ves s lávkou přes vodoteč.
Informace o výběru dodavatele přestavby budovy základní školy. Uzavřena smlouva o dílo s vítěznou firmou
HOSS a.s., Benešov. Akce bude realizována v termínu od
16.6. do 15.9.2017.
Zastupitelstvo obce - veřejná zasedání zastupitelstva se
uskutečnila 29.3, 27.4. a 14.6.2017. Bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
 Realizace oprav kapliček v Kamenném Újezdci a Hostěradicích, opravy oplocení a střechy márnice hřbitova v
Hostěradicích za předpokladu obdržení dotace z Ministerstva zemědělství.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Jílové u
Prahy a obcí Kamenný Přívoz o zajišťování obsluhy kamerového systému pro správní obvod Kamenný Přívoz.
Odkoupení nemovitostí při č.p. 10 v Kamenném Přívoze
(tj. budova tělocvičny bez č.p., pozemky p.č. st. 36/2, p.č.
394/1, p.č. 394/3 a p.č. 396, k.ú. Kamenný Přívoz) od majitelky paní Pinkasové za cenu 3 miliony Kč.
Změny č. 1 a č. 2 rozpočtu obce Kamenný Přívoz na rok
2017.
Výměnu obecních pozemků p.č. 250/31, 250/11, 250/33,
st. 676/2, 250/29 a 250/28 o celkové výměře 695 m2 , k.ú.
Kamenný Přívoz za část pozemku p.č. 341/12 o celkové
výměře 1.892 m2, k.ú. Kamenný Přívoz pěti spolumajitelů
(za fotbalovým hřištěm).
Nový územní plán obce Kamenný Přívoz, vyjádření zastupitelstva k jednotlivým návrhům.
Informace z veřejného zasedání zastupitelstva z
28.3.2017 (po uzávěrce PČ 2/2017) budou zveřejněny v
příštím čísle čtvrtletníku.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva zveřejňujeme na
úřední
desce
a
webových
stránkách
obce
www.kamennyprivoz.cz.
Pavel Pála,
místostarosta obce

na tuto přestavbu a přístavbu budou činit kolem 13 mil. Kč, z toho
9,2 mil. získala obec dotací, zbytek
doplatí z obecních peněz. Jenom
pro představu čeho se přestavba
školy týká. Pod novou střechou
vzniknou 2 nové třídy s kabinetem,
jedna přízemní třída bude přestavěna na kuchyň a do zahrady přistavěna jídelna, ve druhé přízemní
třídě bude zbudována šatna, tzn.,
že ve škole budou 4 plnohodnotné
třídy, kuchyň s jídelnou a potřeb-

ným zázemím. Vše je pro tuto akci
naplánováno a připraveno, jen čas
je naším velkým strašákem. Akce
musí proběhnout v období tří měsíců, převážně v době letních prázdnin. Počasí bohužel poručit neumíme, tudíž realizace přestavby školy
může být ovlivněna, zvláště do doby vybudování nové střechy, hlavně bouřkami a průtržemi, což se již
bohužel stalo hned po zahájení
stavby v době demontáže staré
střechy. Nepředbíhejme, ale toto
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může mít za následek potíže
s dobou výstavby a mohou se vyskytnout i s tím související vícenáklady, jako při každé přestavbě
staré stavby. Zároveň se obracím
na obyvatele obce i rekreanty, aby
měli pochopení při omezení průjezdu po místních komunikacích kolem základní školy. Jinak to prostě
nejde, podmínky stavby jsou komplikované z důvodu stísněnosti,
z důvodu natažení venkovních kabelových rozvodů NN, výškopisných podmínek atd. Na několik dní
bude průjezd pod školou nemožný,
protože zde bude stát velký autojeřáb, který odtud bude přemisťovat
prvky podlahy a konstrukce střechy. Bohužel na umístění stavebního jeřábu zde není místo. Věřím
však, že stavba proběhne tak, jak
si přejeme a že ve druhé polovině
září děti nastoupí do nově přistavě-

Půda ZŠ 19.6.odpoledne

né a přestavěné školy.
Ještě se musím zmínit o tom, že
obec po několikaletých jednáních
odkoupila objekt stávající tělocvičny, kuchyně a jídelny a přilehlých
pozemků za cenu 3 mil.Kč. Jsem
rád, že zastupitelstvo schválilo odkup tohoto objektu, neboť mateřská škola bude mít zase vhodné
zázemí ve školní zahradě a ne na
asfaltovém dvorku při krajské silni-
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ci. V současnosti, kdy probíhá
stavba školy, prostor tělocvičny
slouží jako sklad věcí ze základní
školy, v patře nad tělocvičnou je
prozatím stávající funkční kuchyň a
jídelna pro ZŠ a MŠ. Než se začne
vařit v nové kuchyni, budou děti
docházet do staré jídelny a obec
nemusí dovážet obědy odjinud.
Samotný stavební objekt tělocvičny
se však v budoucnu bude muset
staticky zajistit a zateplit, protože
nároky na vytápění jsou z důvodu
zanedbání objektu vysoké. Přesto
stávající tělocvična bude plnit svou
funkci nadále jak pro školu, tak i
pro jiné sportovní i společenské
aktivity.
A jak jsem se již zmínil o financích, přičteme-li ještě běžný příspěvek, který obec poskytuje místní ZŠ a MŠ, činí letošní výdaje obce na školu cca 17 mil. Kč, což je
podstatná část ročního rozpočtu obce.
Škola tedy bude mít nazpět
stávající tělocvičnu, která
sice neodpovídá současným nárokům, ale jistě bude velkou výhodou, zvláště
v zimních měsících, kdy se
hodiny tělocviku na venkovním multifunkčním hřišti
nezamlouvají všem. Obec
z důvodu chybějící odpovídající tělocvičny již provedla kroky do budoucna, nechala vypracovat studii víceúčelové tělocvičny a to proto, že
v obci chybí společenský prostor.
Jedná se o pozemek (zatím dětské
hřiště) naproti zdravotnímu středisku, protože to je v současnosti asi
jediné místo, kde by takovýto objekt mohl stát. Realizace je však
běh na delší trať. Nejprve se novým územním plánem musí tento
prostor převést z plochy bydlení na
občanskou vybavenost, nechat vy-

pracovat projektovou dokumentaci
pro stavební povolení a hlavně následně zajistit dotaci, protože odhadované náklady na její stavbu
jsou přes 30 mil.Kč.
Naštěstí není společenský, kulturní či sportovní život obce omezen pouze existencí či neexistencí
vhodné
budovy,
protože
s příchodem pěkného počasí se
podařilo uskutečnit několik opravdu
vyvedených akcí pro děti i dospělé!
Proto se chci zmínit o té určitě největší, a tou byla oslava dne dětí,
na které se podíleli jak hasiči
z Újezdce, tak fotbalisté přívozského Tatranu. Celá akce byla velmi
úspěšná, pod taktovkou Martina
Doutnáče se zapojil Kynologický
klub Jílové u Prahy, děti splnily
sportovní úkoly, hasiči zchladili pěnou i stříkačkou všechny přehřáté
účastníky, zkrátka vše, včetně počasí, bylo ideální. V podobně letním duchu se neslo i zakončení
sezony fotbalových přípravek Tatranu.
Trochu jinou atmosféru jste si
mohli užít na akci pořádané Náplavou Sázavy nazvané Přívozská
náplavka, kdy se na pravém břehu
Sázavy mohl každý potěšit příjemnou hudbou, drinkem, dobrou kávou či grilovanou rybou po celé
odpoledne i navečer.
Za zmínku jistě stojí ještě slavnostní ukončení školního roku, které proběhlo v pátek 23. června
v muzeu v Jílovém u Prahy a bylo
povedenou tečkou za školním rokem.
Doufám, že do nového školního
roku se děti vrátí do nově zrekonstruované školy, ve které bude radost se učit! Zatím nejen dětem,
ale i vám všem přeji krásné bezproblémové léto.
Prokop Mašek
starosta obce

ličnany jako živé ploty na cizím,
převážně obecním pozemku podél místních komunikací. Navíc se
o tyto ploty za plotem již nestarají.
Průjezdný profil se tak na těchto
komunikacích
velmi
zužuje.
Mnohdy je problémem projet po
místních cestách i osobním auto-

mobilem, aniž byste si jej nepoškrábali, natož pak, když má do
takové uličky zajet nákladní vůz,
sanitka, hasiči apod. Jako odstrašující příklad může sloužit spodní
ulice v Kamenném Újezdci od zatáčky nad kapličkou směrem na
Draha. Pracovníci obce zde museli odstranit převislé větve živého

Živé ploty za plotem
Většina obyvatel Kamenného Přívozu bydlí v rodinných domcích se zahradou. Stejně tak i většina rekreačních chat a chalup je
umístěna na vlastních pozemcích.
Stalo se bohužel v mnoha případech pravidlem, že majitelé těchto
objektů vysazují křoviny nebo jeh-
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Pokračování ze str.3

plotu, aby nezasahovaly do vozovky, protože ulicí se již nedalo
ani projet.
Živé udržované ploty bývají estetické, zároveň oddělují zahradu
u domu od cesty, zajišťují dostatek
soukromí, filtrují prach a eliminují
hluk. Měly by však být vysazovány na vlastním pozemku z vnitřní
strany jeho hranice, nikoliv z vnější
strany. Proto žádám jménem

www.kamennyprivoz.cz
obecního úřadu jako stup.
silničního
správního Přeji všem krásné léto a prosím o
úřadu pro místní komu- pomoc při údržbě zeleně v obci.
nikace, vysazujte živé
ploty na svém pozemku.
Pavel Pála,
Jestliže větve plotu z
místostarosta
vašeho pozemku přerůstají do cesty, pravidelně je zastřihujte tak,
aby nepřekážely. To se
týká též jednotlivých stromů. Máte-li již živý plot zasázený
mimo váš pozemek, starejte se o něj, aby nevadil průjezdu vozidel.
Obec provede kontrolu
průjezdnosti místních komunikací a vyzve majitele
objektů, podél nichž jsou
překážející živé ploty, k jejich odstranění, případně
zvolí jiný radikálnější po-

Osada Orlík
Společné foto mladších členů osady Orlík při
oslavě několika narozenin a svátků a plánování
dalších akcí na letošní prázdniny. Osada se nachází na Jiříkově jezu, který je na naší krásné
Zlaté řece Sázavě v Kamenném Újezdci. O této
osadě již v minulosti několikrát v našich novinách psal její dlouholetý, dnes už čestný Šerif,
Pepík Čepela.

Kamerový systém
Milí sousedé,
v souvislosti se zaváděním kamerového systému v naší obci, se
vyskytla celá řada nepodložených
a zavádějících informací o jeho
účelu a funkci. K tomuto považuji
za nutné se vyjádřit nejen jako
předseda kontrolního výboru, který
má dohlížet mimo jiné na soulad
činnosti obce s právním řádem, ale
i jako občan obce a bývalý policista.
Kamerový systém tak, jak byl
v obci nainstalován, bude sloužit
výhradně k odhalování a dokumentaci protiprávního jednání, které
poškozuje a obtěžuje obyvatele
obce, její návštěvníky a rekreanty.

Jeho primárním úkolem bude zabránit majetkové trestné činnosti,
porušování veřejného pořádku a
v neposlední řadě povede ke zvýšení bezpečnosti, a to zejména
našich dětí na přechodu mezi školou a školkou. Členové TJ TATRAN by mohli dlouze vyprávět o
tom, kolikrát byly jejich kabiny vykradeny a jaké škody jim vznikly. O
krádežích vědí své i chataři v obci
a bohužel i obyvatelé žijící v trvale
obydlené části obce. Je zcela mylné domnívat se, že kamery budou
použity ke sledování občanů nebo
zjišťování přestupků v dopravě.
Záznamy z dopravy na komunikacích v obci se budou vyhodnocovat
pouze v případě, způsobí-li někdo
svou jízdou jiné zranění nebo ško-

du na majetku a věc bude sporná.
Místostarosta obce Ing. Pála
velmi podrobně, nad rámec zákonných
povinností,
informoval
v předešlém čísle čtvrtletníku obce
o umístění kamer a jejich účelu. Za
kontrolní výbor jsem pečlivě sledoval schvalovací proces instalace
kamer v obci a mohu konstatovat,
že jejich umístění je zcela
v souladu se zákonem. Za sebe
dodávám, že pořízení kamerového
systému je i v zájmu slušných obyvatel obce a snad poslouží k neprospěchu těch, co nás ostatní poškozují svojí protiprávní činností.
Radek Vokál

www.kamennyprivoz.cz
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MATEŘSKÁ A
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ze života školy
Život školy v posledních měsících probíhal ve znamení přípravy
a realizace STĚHOVÁNÍ. Kdo už
se někdy stěhoval, tak ví, co to obnáší. Co to bude obnášet ve škole,
si nikdo z nás neuměl představit,
neboť to nikdo nezažil.
Celá situace byla pro vedení
školy okořeněna posunutím zápisů
do ZŠ na duben a MŠ na květen.
Také tím, že se MŠMT zjara probralo a vypsalo dotační program na
„zabezpečení malých mateřských a
základních škol“ (podání do konce
května), dále na dopravu na povinné plavání a další. Také jsme vyhodnotili
stav
po
zápisu
do mateřské školy tak, že budeme
potřebovat chůvu a byl to pro nás
důvod se pustit do tzv. „šablon“,
abychom ji mohli platit z peněz EU.
Ale nic z toho není bez práce a velkého usilování.
Přesto jsme nechtěli děti a rodiče připravit (a koneckonců i sebe)
o
jarní
radosti
v
podobě
„Velikonočního tvoření“, „Oslavy
Dne Země“, „Čarodějné oslavy“,
oslavy Dne dětí, a dalších akcí.
Děkujeme všem, kteří nám jakkoli
pomáhali, vč. pracovníků obce.
Třeba tím, že zajistili dostatek ma-

teriálu na tvoření.
Obzvlášť lépe a radostněji se
nám pracuje od té chvíle, kdy jsme
dostali krásnou vyhlídku na to, že
mateřská škola zase bude mít svou
zahrádku! Zároveň se nám ulevilo
od nepříjemného tlaku spojeného
s podnájmem budovy se školní kuchyní a je kam stěhovat!!! Děkujeme zastupitelům obce jménem
školy a dětí, že takto rozumně zareagovali na nabídku majitelů pozemku.
Poslední naší plánovanou akcí
pro veřejnost v tomto školním roce
je „Letní školní slavnost“ 23. 6.
2017.
V
Regionálním
muzeu Jílové u Prahy jsme se rozloučili nejen se školním rokem vydáním vysvědčení žákům, ale také
šerpováním předškoláčků a páťáků, kteří dospěli do „bodu zlomu“ a
postupují na vyšší stupeň vzdělávání.
Přestože jsme si nejdřív se zaměstnanci neuměli představit, že
bychom ještě při stěhování a
urychleném ukončení školního roku nastudovali nějaké vystoupení,
přece jen mi to nedalo. Se žáky,
kteří se zúčastnili pěvecké soutěže, a dalšími dětskými ochotníky,

jsem nastudovala v čase po vyučování dětskou operu od autorů Svěráka a Uhlíře „ Červená Karkulka“.
Zapojili jsme všechny školáky a
těšíme se na vystoupení v pěkném
prostředí nádvoří jílovského muzea. K pěkné slavnostní atmosféře
jistě přispěje i písnička předškoláků
a další připravované aktivity. Zase
se budeme spoléhat na dobré lidi,
kteří se na přípravě podílejí.
V první řadě na paní učitelky, které
projevily ochotu se do akce pustit a
osobně angažovat. Děkujeme pracovnicím muzea, paní Pálové, která vše zajišťovala, a paní ředitelce
Juřinové, že vše sponzorsky zaštítila. Také našim „akčním“ technickým spolupracovníkům, paní Říhové a panu Piskáčkovi, že jsou připraveni nám akci pomocí techniky
ozvučit atd.
Škole se blíží její velká letní přestávka. Těšíme se, že nám nový
školní rok přinese samá nová a
příjemná překvapení. Třeba krásně
zrekonstruovanou budovu školy!
Mgr. Hana Šmídová,
ředitelka

BRIGÁDA - SOBOTA 10. 6. 2017
V sobotu jsme se sešli, abychom společnými silami zapracovali na vyprázdnění budovy základní školy. Máme radost, že se v obci našlo dostatek ochotných rukou. Pořádně jsme s tím pohnuli…. I když práce byla
opravdu těžká, panovala neuvěřitelně radostná nálada.
Na vyklízení školy se podíleli:
ZŠ: Šmídová, Šimsová, Šmejkalová, Nielsen, Prokůpková, Kahounová
OÚ: Trojánek, Falta
RODIČE (a rodin. příslušníci): Bernard, Boška, Brychta, Fišer, Fornier(ová), Hanuš, Jirka, Keller, Novák, Pergl, Salát, Svejkovská – Čadková, Valenta
DALŠÍ: Prokůpek, Doubrava
Jiný termín: Pavlišča
Balicí folie : Húšek
Děkujeme!

ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz přijme od srpna 2017 na částečný úvazek kvalifikovanou učitelku MŠ - dvoutřídní, příjemné rodinné prostředí a přírodní okolí.
Kontakt: zskamennyprivoz@seznam.cz, tel. 601 339 045
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Noc ve škole
Naše paní učitelky nám 1. června k dětskému dni zorganizovaly
spaní ve škole. Doma jsme si připravili věci na večer a na noc. Moc
jsme se těšili! Zabalili jsme si spacák, karimatku, hygienu, oblečení,
film a jídlo na opékání. Některé
maminky nám upekly koláče, bábovky a buchty na ráno k snídani.
Tatínkové zase přinesli dříví a třísky, abychom si večer mohli udělat
ohníček.
Ve škole jsme se sešli v šest
hodin večer. Ve třídě jsme si připravili místo na spaní a rozložili
karimatky a spacáky. Na zahrádce
u školky jsme si opékali špekáčky,
jablíčka, banány a marshmallownyJ. Najedli jsme se a pohráli si
na zahrádce. Bylo to moc dobrý!
Potom jsme se vrátili do školy, vzali si mikiny a šli jsme na Žampach,

www.kamennyprivoz.cz
kde jsme si zahráli „Horor“ a
„Městečko Palermo“. Za hodinu jsme se vrátili do školy a
mohli si ještě
dát bábovky od
maminek.
Po
jídle jsme se
převlékli do pyžama a šli jsme
se umýt a vyčistit zuby. Potom jsme se všichni sešli v jedné třídě a pustili si film
„Tajný život mazlíčků“. Film byl fakt
dobrý! Po filmu asi v jedenáct hodin večer jsme šli spát, ale nejdříve
byla spacáková bitva a pak jsme si
ještě dlouho povídali a smáli se.
Usnuli jsme kolem půlnoci.
Nejhorší bylo, že jsme vstávali
už v šest hodin ráno. Nejdříve jsme
se oblékli, uklidili jsme si spacáky a

karimatky. Paní učitelky nám uvařily čaj a přinesly nám všechny dobroty, které nám maminky upekly
k snídani. Když jsme se nasnídali,
ještě jsme stihli kousek dalšího filmu „Alvin a Chipmunkové“.
Spaní ve škole byl fakt super
zážitek!
Žáci 3. třídy

Hudební soutěž Jarní petrklíč
Letos se čistě náhodou u nás soutěžní
atmosféra vytvářela
častěji. K mé radosti
některé šikovné děti
projevily zájem pustit se do soutěžení ve zpěvu. Věnovali jsme tomu ve svém osobním
volném čase pěkný pár hodin a
připravili si se skupinkou 8 statečných tři písně v doprovodu klavíru
a fléten. Připravené soutěžní číslo
jsme předvedli žákům a učitelkám
školy při příležitosti školní recitační
soutěže. To byla pro nás jen malá
generálka. Poté jsme s našimi
zpěvy vyrazili do světa.
23. března jsme z naší vesničky
vyjeli Posázavským Pacifikem se
zpěvem rovnou do velkoměsta. Na
hudební soutěži Jarní petrklíč 2017

v KD Krakov v Praze 8 vystoupily
děti se svým soutěžním programem před přísnou porotou složenou z významných hudebních
osobností (viz propozice soutěže).
Z našich 8 statečných vystupovalo
6, čímž jsme se snažili naplnit propozice soutěže. Zbylé dvě děti,
které zde byly jako náhradníci,
úžasně povzbuzovaly a plnily i jiné
důležité funkce. Přestože situace
nebyla pro soutěžící jednoduchá ,
nezaváhali,
se zodpovědností
a talentem sobě vlastním provedli
tři soutěžní písně bez chybičky.
Moc děkuji za spolupráci iniciátorce celé akce Báře Perglové , 4.r.
(flétna, zpěv), dále Zuzce Hanušové, 4.r. (flétna), Tereze Říhové, 5.r.
(flétna, zpěv) a dalším zpěvákům
Theovi Fornier, 5.r., Matějovi, 5.r. a

Viki, 3.r., Boškovým , Maxovi
Hrubému,3.r., Kristine Vostřákové,
5.r.. V neposlední řadě moc děkujeme také“naší“ klavíristce. Pracovnice KIC Jílové u Prahy, paní Strnadová, přijela, aby děti doprovodila na klavír.
Děti si celé akce s jízdou vlakem, vystupováním a cestováním
po Praze skvěle užily. I když nevyhrály žádnou cenu, rozhodně vyhrály naši sympatii za to, jak vystupovaly, jak se hezky chovaly
k sobě navzájem i k okolí. V našich
očích zvítězily a zasloužily si drobný dáreček v podobě rozkvetlého
„jarního petrklíče“. Přeji jim, aby
zažily ještě hodně radosti a vždy
se zpěvem!
Mgr. Hana Šmídová,
ředitelka

Jaro Hrátky

ly různých soutěží a tance si užily
až, až. Na závěr byly všechny
masky odměněny sladkostmi a plyšovou hračkou, kterou si odnesly
domů
I v mateřské škole jsme vyháněli
zimu a přivítali jaro společně
s dětmi ze základní školy. Ve předu průvodu nesly děti Mořenu, jako
symbol zimy, kterou potom hodily

na mostě do řeky Sázavy. Aby
nám cesta ubíhala, zpívaly jsme
písně Zimo, zimo táhni pryč … Při
zpáteční cestě jsme nesly Líto, jako symbol jara a zpívali písně Na
jaře, na jaře.., Vrby se nám zelenají a další písničky.
Jako každý rok i letos proběhlo
pro všechny děti Velikonoční tvoření v základní škole, děti si odnesly

Ještě než skončí zima, pořádá
naše mateřská škola každoročně
v období Masopustu Maškarní bál,
plný pohádkových bytostí vodníků,
princezen, víl, kovbojů a spousta
dalších masek. Ani paní učitelky
nezůstaly pozadu a převlékly se za
pohádkové bytosti. Děti se účastni-
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spoustu výrobků, které si společně
s rodiči vyrobily.
Pozadu jsme nezůstali ani ve
školce, kde jme s dětmi pekly velikonoční perníčky, Děti si je potom
pěkně ozdobily a také samozřejmě
ochutnaly. Byly moc dobré.
Ve školce proběhly ještě další
akce - Den Země. Čarodějnická
oslava. za účasti dětí školky, tak

školy. Navštívila nás také paní
Vrabcová se svými zvířátky, poníkem Kubíkem a malými muflonky.
Děti zhlédly několik divadelních
představení - Zelená pohádka, Na
tom našem dvoře.
V květnu proběhl zápis nových
děti do mateřské školy a Besídka
ke Dni matek. Nejvíce se děti těšily
na Dětský den ve školce. Paní uči-

telky pro děti přichystaly spoustu
překvapení - soutěže, hledání pokladu, odměny a nakonec sladká
odměna - zmrzlina.
A co říci nakonec? Ještě pojedeme s dětmi na školní výlet a potom hurá na prázdniny.......

Obnovená tradice

dy, II. kategorii pak žáci 3. - 5. ročníku.
Z jednotlivých tříd byli dětmi
vybráni tři zástupci, kteří pak recitovali před velkým publikem. To znamená před všemi dětmi a učitelským sborem. A kdo byl nejúspěšnější? O tom také hlasováním rozhodovaly děti. Paní učitelky měly
poradní hlasy.

Děti byly nadšené, k celé soutěži přistupovaly velice zodpovědně.
Vybraní žáci byli odměněni pamětními listy a tři nejúspěšnější z každé kategorie obdrželi diplom a věcný dáreček.
Celou akci můžeme hodnotit
jako zdařilou.

Někdy je třeba navázat na tradice, trochu je oprášit a obnovit. Tak
jsme to učinili i my na základní škole. Všichni žáci se s nadšením zapojili do recitační soutěže. Školní
kolo proběhlo 22. března. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. I. kategorii tvořily děti z první a druhé tří-

J.Maříková

Výsledky školní recitační soutěže
I. kategorie
1. Anna Janovská

II. kategorie
1. František Fišer

2. Antoním Fišer

2. Barbora Perglová

3. Marie Pvliščová

3. Eliška Zittová

Některé ohlasy dětí:
Oskar 1.tř. - bylo to fajn a legrační, Dan 4. tř. - bylo to dobrý, Martin 4. tř. Mně se to líbilo, František 5. tř.
Bylo to dobré, Kuba 1. tř. - Bylo to super, jsem rád, že jsem něco dostal, Honza 3.tř. - líbilo se mi hlasování,
mohly hlasovat děti, Max 3.tř. - jsem spokojený, dobrý výkon účastníků i výherců, Lucka 2. tř. Bylo to super a
hezké.
Tak bychom mohli pokračovat i dále. Málo kdy vyjde něco na 100% , i tady se někomu soutěž nelíbila.
Ale to nás neodradí. Příští rok bychom si to zopakovali.
Mgr. Zdeňka Pokorná

Příběh o Paletce
My 3. třída jsme se na začátku
školního roku rozhodli, že si začneme spořit peníze do kasičky. Peněz přibývalo a začalo se přemýšlet, co s naspořenými penězi uděláme. Měli jsme spoustu návrhů,
ale žádný nebyl ten správný. Až
jednoho dne přišla paní učitelka
Bára a pověděla nám o Paletce.
Paletka je pejsek, který až vyroste,
bude pomáhat nevidomému člověku. Všichni s tím nápadem souhlasili.
Paní učitelka zavolala Monice
do firmy Gefco, která Paletku rovněž sponzoruje, a domluvily se na
všem ostatním. A začali jsme si
posílat dopisy a fotky. Když jsme
poprvé Paletku uviděli na fotce,
přišla nám roztomilá a sladká. Pa-

letka rostla jako z vody. Čím byla Potom jsme nadaci, která Paletku
Paletka větší, tím toho více uměla.
Když už jsme spořili devátý měsíc, tak jsme se rozhodli, že do tohoto nápadu zapojíme celou školu.
Všichni souhlasili. Někdo dal 50
Kč, někdo korunu, každý dal, kolik
měl. Poprosili jsme o příspěvek i
pana starostu, a tak nám přispěla i
obec. Na poště jsme našetřené
peníze vyměnili za papírové a bylo
to celkem 4 418 korun. Byli jsme
rádi, že Paletce dáme tolik peněz.
A v úterý 6. 6. 2017 po velké
přestávce k nám Paletka přijela do
školy! Všichni jsme se radovali a
těšili jsme se, až si jí pohladíme.
Celá škola se sešla v jedné třídě a
Justýna, která o Paletku pečuje,
nám vyprávěla, jak Pali roste a co
všechno umí. Ukázalo se, že Paletce je 9 měsíců a je moc šikovná.
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Vlastně je to super, přispět na mohl spořit na Paletku. Byl to kráscvičí, předali osobně naspořené vodícího psa! Jsme moc rádi, že ný zážitek.
peníze. Měli opravdu velkou radost jsme byli součástí tak dobrého proŽáci 3. třídy
a všem nám poděkovali. Také jsme jektu.
dostali drobné dárky.
Děkujeme všem, kdo nám po-

Závěr školního roku
Závěr školního roku bývá vždy
náročný pro žáky, jejich rodiče i
učitele. Letošní červen byl pro
všechny v ZŠ Kamenný Přívoz ještě náročnější než tomu bylo
v minulých letech… Od začátku
června začalo vyklízení budovy
školy – všichni dle svých možností
balili, třídili a nosili. Do prací se ve
velké míře zapojili pracovníci obce,
školy i žáci. V sobotu 10.6. žáky
vystřídali rodiče (zejména tatínkové), kteří v rámci brigády odstěhovali z budovy většinu zabalených
krabic, šatní skříňky, police, tabule
a mnoho jiného. Ve škole zbyly jen
lavice, židle a pár učebních pomůcek a i ty putovaly v následujícím
týdnu do tělocvičny a dalších skladů. Velké díky patří všem žákům,
pomáhajícím rodičům, pracovníkům obce, zaměstnancům školy.
V pátek 16. 6. dopoledne byla
vyklizená budova předána stavební
firmě.
Při tom všem shonu v prvních
14ti dnech června stačili ještě žáci
napsat písemné práce, popřípadě
se nechali vyzkoušet. Učitelé uzavřeli známky, spočítali zameškané
hodiny a připravili podklady pro
vysvědčení, které pak bylo vytištěno. I v tomto zmatku zvládla paní

ředitelka dále pilně nacvičovat
s dětmi Červenou Karkulku.
Ale ani tím ještě práce žáků a
pedagogů neskončila, v pondělí
19.6. jsme vyrazili na vícedenní
školní výlet do podkrkonoší. Přesněji do penzionu Trautenberk ve
Studenci, který se pro nás stal na
pět dní téměř druhým domovem.
Na pobytu jsme se ani chvilku nestačili nudit - chodili jsme po okolí,
plavali v bazénu, hráli hry, sportovali a mnoho dalšího, ale zejména
jsme utužovali naše vzájemné
vztahy.
Autobus, který nás vezl z výletu
nás vysadil v Jílovém v zadní části
parku za muzeem na jehož nádvoří
se naše letošní závěrečná slavnost
konala. Zahájena byla zvonkohrou
a úvodní písní, pokračovala pásmem předškoláků a jejich šerpováním.
Po
dětech
z MŠ následovala dětská opera
Červená
Karkulka
v
podání
dětí ze ZŠ.
V
závěru
společné
části jsme

se rozloučili s našimi nejstaršími
žáky. Poté se jednotlivé třídy se
svými třídními učitelkami odebraly
ke slavnostnímu předávání vysvědčení do třídy z časů našich prarodičů, která je součástí muzejní expozice „Škola základ života“.
Děkujeme muzeu za propůjčení
prostor umožňujících důstojné rozloučení se se školním rokem.
V posledním červnovém týdnu
byla pro děti pracujících rodičů otevřena školní družina. Pojata byla
formou příměstského tábora. Pro
děti byl připraven pestrý program
např. výlety do blízkého i vzdáleného okolí.
Hezké prázdniny přejí
vychovatelky školní družiny

Školní výlet do Brd
Dne 24. května jsme vyjeli na
celodenní výlet do Brd. Toto místo
od 1. ledna 2016 patří k nejmladší
chráněné krajinné oblasti v ČR.
hned po příjezdu na místo jsme
se nasvačili a zahlédli jsme vojáky
u závory do vojenského prostoru.
To nás hned zaujalo. Šli jsme
s průvodci po naučné stezce. Ti
nám vyprávěli o různých druzích
živočichů a rostlin. Viděli jsme kuňku žlutobřichou, čolka obecného,
skokana hnědého a larvy hmyzu.
Kuňka žlutobřichá při dotyku mění
barvu. Čolka jsme si mohli podržet
v ruce. V tůňce jsme zahlédli pulce
skokana hnědého. Moc se mi líbila

past na lýkožrouty tzv. trojnožka. bych se tam rád znovu podíval.
Dále jsme viděli lapače na hmyz.
Během cesty jsme zahlédli u
Daniel Keller,
lesa schované čtyři tanky a poté
žák 4.r.ZŠ Kamenný Přívoz
přijel vojenský džíp maskovaný
jehličím, z kterého
vystoupil voják a
řekl, že se zde
střílí ostrými náboji, abychom dávali pozor. Když
jsme
obědvali
projela kolem nás
kolona vojenské
techniky.
Moc se mi tam
líbilo a někdy

www.kamennyprivoz.cz

STRANA 9/2/2017

SPORT
Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra V. Charváta
Druhou část fotbalové sezóny
2016 – 2017 o mistrovské body
jsme začali 25. 3. 2017 prvním zápasem na Radlíku s našim odvěkým rivalem AFK Radlík na jeho
domácím hřišti. Zde jsme po velmi
smolném gólu v 55. minutě prohráli
0 : 1. Ve druhém mistrovském zápase jsme na našem domácím
hřišti v Kamenném Přívoze přivítali
dne 1. 4. 2017 od 16, 30 hodin fotbalisty TJ Okrouhlo. Tady jsme se
po vyrovnaném výkonu rozešli
smírně 1 : 1. První branku zápasu
nám dali hosté ve 28. minutě a my
prohrávali 0 : 1. Branku za naše
barvy vstřelil ve 41. minutě T. Dalibába a vyrovnal na 1 : 1. Ke 3.
mistrovskému utkání jsme zajížděli
v sobotu 9. 4. 2007 za fotbalisty
Slovanu Hradištko na jejich hřiště
do Hradištka. Opět jsme se rozešli
smírně za stavu 0 : 0. Dalším a to
4. mistrovským zápasem pokračovala jarní část 15. 4. 2017 od 17,
00 hodin u nás v Kamenném Přívoze duelem s „B“ mužstvem SK
Meteor Libeř. Od 10. minuty jsme
prohrávali 0 : 1. Za dvě minuty na
to T. Dalibába vyrovnal na 1 : 1.
V 19. minutě kapitán M. Grössl po
přihrávce od T. Dalibáby zvýšil naše vedení na 2 : 1. Když běžela
30. minuta, K. Slepička po přiťuknutí balonu od S. Buňaty zvýšil na
3 : 1. V 78. minutě hosté snížili už
jen na 3 : 2. Na 5 mistrák jsme jeli
do Krňan. Dne 22. 4. 2017, kde od
17,00 hodin jsme se utkali
s místními fotbalisty SK Krňany.
Tady jsme prohráli 2 : 3. Branky za
naše mužstvo dal v 7. a ve 28. minutě T. Dalibába. V 7. minutě T
Dalibába na 0 : 1 pro nás. V 11.
minutě domácí vyrovnali na 1 : 1.
Ve 28. minutě T. Dalibába hlavou k
zadní tyči zvýšil naše vedení. Tímto gólem jsme šli opět do vedení
1 : 2. V 60. minutě domácí vyrovnali na 2 : 2. Bohužel v 70. minutě
nám dali domácí třetí branku, a tím
nám vzali body za výhru 3 : 2.

V pořadí 6. utkání o mistrovské
body jsme sehráli 29. 4. 2017 od
17, 00 hodin v Davli s místními fotbalisty SK Slavoj Davle. Po velmi
dobrém výkonu jsme vyhráli 2 : 0.
Góly za nás dal nový hráč O. Kec.
Nutno ještě k tomuto utkání podotknout, že na naší výhře se nemalou měrou zasloužil náš brankař
T. Brož, když v 76. minutě chytil
hostům penaltu. 7. 5. 2017 od 17,
00 hodin jsme se utkali v 7. mistráku v Jesenici s jejich fotbalisty z
„B“ mužstva SK Slavia Jesenice.
Zde jsme prohráli, ale po dobrém
výkonu 1 : 0. V Dolních Břežanech
s fotbalisty SK Olympie Dolní Břežany jsme sehráli 8. mistrovský
zápas v sobotu 7. 5. 2017 od 17,
00 hodin. Zde nás domácí porazili
1 : 4. Jedinou naší branku vstřelil
FR. Novotný st. pravou nohou po
rohovém kopu. 9. zápas jara 2017
jsme odehráli 20. 5. od 17, 00 hodin v Dolních Jirčanech. Tomuto
mužstvu jsme potřebovali vrátit
několik proher z minulých let. A
s tím jsme tam odjeli. A povedlo
se. Vyhráli jsme 2 : 3. Naše branky
vstřelili: v 10. minutě M. Brož a ve
48. minutě T. Dalibába. Další utkání, ve kterém šlo o body do mistrovské tabulky, bylo 10. utkání
dne 27. 5. 2017 od 17,00 hodin
doma s „B“ mužstvem Viktorie
Vestec. Zde jsme prohráli 1 : 4. Za
naše mužstvo dal jedinou branku
ve 4. minutě J. Dupal po přihrávce
od J. Koláře. 3. 6. 2017 jsme jeli
od Slap pro jistou výhru a tím jsme
chtěli pojistit naší přítomnost ve III.
třídě i na příští sezónu 2017 - 2018
od 17, 00 hodin. Od začátku jsme
se nemohli chytit a smůla se nám
lepila na kopačky. I přes to jsme si
odvezli 1 bod za nerozhodný výsledek 2 : 2. Naše góly dal v 8. a
v 19. minutě T. Dalibába. Domácím se podařilo v 80. minutě vyrovnat na 2 : 2 z nejasné penalty. 12.
mistrovský zápas jsme jeli sehrát
do Hvozdnice (již několik let usilují

o postup do vyšší soutěže). Ti nás
deklasovali porážkou 6 : 0. Tady
jsme byli v nejhorší sestavě, jakou
jsme kdy měli (zranění, zaměstnání a nemoc). Posledním (13.) zápasem 17. 6. 2017 jsme zakončili
sezónu 2016 - 2017, kdy jsme udrželi III. třídu okresního přeboru, do
které jsme postoupili v minulé sezóně 2015 – 2016. Toto se podařili
do dlouhých 15ti letech. Doma
jsme se utkali s „B“ mužstvem FC
Jílové. Je na prvním místě a též
bojuje o účast ve vyšší soutěži. I
když, jsme dali vedoucí branku už
v 5. minutě, v 10. minutě hosté vyrovnali z přímo z trestného kopu
na 1 : 1, a ve 25. minutě dali na 1 :
2. Soupeř ještě skóroval v 60. minutě na konečných 1 : 3. Již 4 zápasy zpět jsme měli zajištěno, že
v této soutěži zůstaneme!!! Po
skončení tohoto zápasu jsme zůstali u nás na hřišti ve velké klubovně, kde jsme zhodnotili celou
sezónu, řekli si, co nás čeká během léta a jak se budeme připravovat na novou sezónu.
Program pro léto 2017 – 29. 7.
2017 turnaj v Peceradech a 12. 8.
2017 turnaj v Kamenném Přívoze,
který pořádají již jako 21. ročník
hasiči z Kamenného Újezdce. „ O
putovní pohár SDH“
Zpracoval Trenér V. Charvát
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Přední řada:St. Buňata, I. Plop, M. Grössl, D. Barták, V. Drábek, ležící je brankař T. Brož.
Zadní řada: K. Slepička, M. Vocetka, M. Brož, M. Balda, T. Dalibába, J. Vojáček, L. Volák a trenér V. Charvát

Tabulka celková
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Jílové B
D. Břežany
Hvozdnice B
Krňany
Libeř
Okrouhlo
Radlík
Vestec B
K. Přívoz
Hradištko
Jesenice B
Davle
D. Jirčany
Slapy

Záp.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
19
19
18
17
15
12
10
8
8
8
8
6
6
4

0
3
3
4
2
5
2
4
7
4
3
2
4
3
2

4
4
4
7
6
12
12
11
14
15
16
16
17
20

Skóre
94:32
84:37
102:49
109:60
65:45
58:45
53:53
51:77
49:63
49:63
34:78
38:55
44:82
33:124

Body
60
60
58
53
50
38
34
31
28
27
26
22
21
14

TJ Tatran Kamenný Přívoz hledá aktivního fotbalistu
Chceš dávat góly za naše mužstvo?
Tak se k nám přidej a zavolej na tel. 777614853. Trenér V. Charvát
Zpráva o činnosti mládežnického fotbalu
TJ Tatran Kamenný Přívoz od března 2017
Po skončení zimní přípravy zahájily mužstva mladší a starší přípravky jarní část Okresního přeboru Praha západ a minipřípravka
jarní turnaje o putovní pohár

„Vítězná kopačka“ fotbalových trenérů.
Mladší přípravka odehrála
jarní část Okresního přeboru Praha
západ sk. „B“ s velmi dobrými vý-

sledky – ve všech turnajích zvítězila, až v posledním skončila v poli
poražených. Přesto obhájila loňské
prvenství. Mužstvo „B“ skončilo na
čtvrtém místě.

www.kamennyprivoz.cz

1
2
3
4
5
6
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Mladší přípravka – celková tabulka po skončení soutěže
Družstvo
Záp.
+
0
Skóre
K. Přívoz A
60
48
2
10
429:176
Povltavská FA B
60
44
4
12
370:151
Povltavská FA A
60
36
4
20
309:201
K. Přívoz B
60
19
3
38
249:321
Hradištko
60
17
4
39
155:318
Povltavská FA C
60
6
3
51
122:467

Závěrečný turnaj mladších přípravek 10.6.2017 Libčice nad Vltavou.
Jako vítěz skupiny „B“ jsme se
zúčastnili opět závěrečného turna-

Body
146
136
112
60
55
21

je Okresního přeboru Prahy západ čtvrtém místě. Byla to po loňsku
v Libčici nad Vltavou, kde hrály další účast na tomto závěrečném
všichni vítězové jednotlivých sku- turnaji.
pin přeboru systémem každý s
každým. Naše mužstvo skončilo na

Starší přípravka odehrála jarní část soutěže se střídavými výsledky a po loňském posledním místě
skočila na velmi pěkném pátém místě

Družstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Průhonice
Zvole
Hradištko
Vestec B
K. Přívoz
Lety
Pikovice
Jíloviště
Mníšek

Starší přípravka – celková tabulka po skončení soutěže
Záp.
+
0
Body Penalty + Penalty Skóre
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
13
12
9
9
6
5
1
0

Minipřípravka
mimo mnoha přípravných turnajů na
Slavii Jesenice odehrála turnaje o
pohár fotbalových trenérů „Vítěznou
kopačku“ kde se umístila na celkovém čtvrtém místě.
Více zde:
http://pft2014.webnode.cz/tabulky-/menu/

0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
3
4
7
7
10
11
14
15

224:54
196:57
129:69
118:105
113:102
128:150
42:154
46:153
34:186

48
39
36
28
27
18
14
4
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0

Minipřípravka - Turnaj O vítěznou kopačku

Družstvo

Body

1.

TJ Viktoria Vestec

145

2.

SK Olympie Dolní Břežany

119

3.

SK Slavia Jesenice

101

4.
5.
6.

TJ Tatran Kamenný Přívoz
SK Slovan Kunratice
TJ Spartak Průhonice

59
54
47

Dětský den
Dne 3.6.2017 jsme ve spolupráci s SDH Kamenný Újezdec uspořádali „Dětský den“ na hřišti v Kamenném Přívoze.
Pro děti byly připraveny různé soutěže, ukázka požárního
útoku mladých hasičů, trampolína, nafukovací hrad apod.
Velký úspěch měla jako každý rok pěna, kterou pro děti
vytvořili místní hasiči. Po ukončení soutěží byly odměněny
cukrovinkami.
Pro děti i rodiče bylo zabezpečeno občerstvení (pečené
krůty, grilované klobásy, párky v rohlíku, zmrzlina apod.),
doprovodný program odmoderoval a hudbou doprovodil
p.Patera. Dětský den byl zakončen ohňostrojem.
Za zdárný průběh by jsem rád poděkoval sponzorům,
rodičům a všem, kteří se podíleli na přípravě
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a zdárném průběhu dětského dne např. p.Pokorný,
p.Novotný P, p.Rajský, trenérům, rodičům a hlavně p.Paterovi.
Jarní část jsme ukončili 16.6.2017 společným dnem rodičů
s dětmi, kde byly sehrány fotbalové zápasy minipřípravky s
maminkami a přípravky proti tatínkům. Maminky přinesly mnoho dobrot a na grilu byly připraveny krkovice. Celý program
nám odmoderoval opět p. Patera.
Nová sezóna bude zahájena letním soustředěním, které se
koná koncem srpna v penziónu Trautenberk ve Studenci.
Zpracoval vedoucí mladých fotbalistů J. Linhart

www.kamennyprivoz.cz
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HASIČI
PREVENTIVNÍ OKÉNKO
Dnešním preventivním okénkem se podíváme na hasičské
rady a tipy.
Rady a tipy:
Kdy mám volat hasiče?
Kdykoliv potřebuji já či mé okolí
okamžitě pomoci, je to nevyhnutelné, hrozí prodlení, poškození zdraví, smrt, katastrofa apod.
ALE POZOR
na jejich ZNEUŽITÍ!!!

Samozřejmě, že prvořadým
úkolem je řešit požáry, hasit je, od
toho jejich název hasiči. Na druhém místě, alespoň co se tak nějak počtem výjezdů řadí, je likvidace dopravních nehod a s nimi související s vyprošťování osob z havarovaných dopravních prostředků, podávání před lékařské pomoci, spolupráce se zdravotní záchrannou službou a v neposlední
řadě i spolupráce s policií. Teď
jsem vyjmenoval tři takové základní složky, které se setkávají u různých událostí a tomu se všeobecně říká zásah IZS, čili zásah Integrovaného záchranného systému.
Ale o tom zase v jiné otázce.
Nyní se vrátíme zpět k činnosti
hasičů. V dnešní době se vlastně
už převážně hovoří o hasiči záchranáři, čili o hasiči, který je
schopen vlézt do hloubky, do výšky, do vysokých teplot, do zvláštního chemického prostředí apod.
a tedy i odtud cokoliv vytáhnout a
tedy i zachránit. Zasahují při zátopách a naopak v zimě při proboření
ledu.

Velmi zajímavá, ale důležitá
otázka. Zkusme si na ni odpovědět
oklikou. Co vlastně hasiči dělají,
čím se zabývají a jaká je jejich činnost a tím si pak odpovíme na výše
položenou
otázku.
Hasiči jsou úplně stejní lidé jako
kdokoliv jiný, jako dělníci, řemeslníci, učitelé apod., chodí do zaměstnání jako ostatní. Jen jsou
tam vždy nějaké malé odlišnosti.
Tak třeba jejich pracovní doba.
Trvá v podstatě 24 hodin. Protože
pokud by sloužili jen běžnou pracovní dobu, tedy 8,5 hodiny a pak
odešli domů, jak by to asi vypadalo, kdyby na požární stanici nikdo
nebyl.
Běžně je známo, že hasiči vyjíždějí po ohlášení události do dvou
minut bez ohledu na denní dobu a
bez ohledu na roční období. Jejich
služba musí být nepřetržitá, a proto jsou ustaveny celorepublikově tři
kolektivy (směna A, směna B a
směna C), které se pravidelně střídají po 24 hodinách. Z toho zároveň vyplývá, že hasiči musí zůstávat v práci i přes noc, protože i
přes noc se stávají události.
A jak jste si právě mohli všimnout, nikde není psáno, že hasiči
jezdí hasit požáry /ohně/, ale že
jezdí řešit události. A teď už si tedy
můžeme odpovědět na to, co
Družstvo žen, okrsková soutěž v Psárech
všechno hasiči dělají.

Čili jak je psáno na začátku:
Kdykoliv potřebuji já či mé
okolí okamžitě pomoci, je to nevyhnutelné, hrozí-li prodlení,
poškození zdraví, smrt, katastrofa apod.
Zpracoval
člen zásahového družstva
Charvát V.
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Mladí hasiči v Kamenném Újezdci
Školní rok je u konce a tím končí i naše hasičská sezóna. Ale ne
na dlouho, za dva měsíce se zase
všichni znovu setkáme. Všechny
naše úspěchy jsme zakončili na
hasičském soustředění na Vysočině v Arneštovicích, kde jsme strávili 4 dny. Všem se nám líbilo a
moc jsme si to užili. Co ale patří

mezi zmíněné úspěchy? Určitě bychom měli vyzdvihnout první místo
ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí, které jsme vyhráli
za společnou koláž. Cenu jsme si
jeli převzít do jílovského muzea. Za
zmínku určitě patří i hasičská soutěž Plamen, kde jsme letos soutěžili poprvé za mladší hasiče, tudíž

úspěch nebyl takový, ale i přesto
jsme rádi, že jsme se zúčastnili a
odnesli si 10. místo. Na další soutěž budeme pilně trénovat a doufáme, že výsledky budou lepší a lepší.
Krásné léto přejí mladí hasiči z
Kamenného Újezdce

Okrsková soutěž v Psárech. Nástup všech družstev

Hasiči z Kamenného Újezdce se právě vrátili ze školení na dýchací techniku

Družstvo mužů, okrsková soutěž v Psárech

Hasiči na dětském dnu

www.kamennyprivoz.cz

Převozníček
Převozníček ve vrbičkách
Před třemi lety jsme si
v Převozníčku dali za úkol pomalu
a převážně vlastními silami zútulnit
další část naší obce, a to pozemek
naproti zdravotnímu středisku, který si interně nazýváme „vrbičkové
hřiště“. Jestliže jste pozorní, jistě
chápete proč, a jestliže nejste, vysvětlím: v minulých dvou letech
jsme zde zasadili vrbičkové iglú a
zástěnu z vrbiček na pískoviště.
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Letos už jsou stavbičky krásně obrostlé a celý prostor začíná být
opravdu krásný na pohled. Kromě
toho jsme v areálu zasadili ještě
mladou lipku, živý plot z ptačího
zobu a loni na jaře tatínkové usadili
do terénu klouzačku.
Na jaře jsme dostali zdarma
kvalitní a nepoužívanou houpačku,
kterou před několika dny dva
z tatínků ukotvili do země, aby
mohla sloužit dětem co nejdříve.
Na tomto pozemku se scházíme a
pravidelně vylepšujeme a zušlech-

Jablkobraní
V rámci podzimní akce Náplavy Sázavy, plánuje MC Převozníček pořádat
„Jabkobraní“. Prosíme ty, kteří by se
rádi zapojili do této akce půjčením
moštovacího lisu a drtiče jablek, nebo
darováním jablek, která nejsou vhodná
ke skladování, případně se jinak zapojit, ať se ozvou na tel. č. 605 747 136
do 15. září 2017. Předem moc děkujeme!
Za MC Převozníček
Veronika Nezbedová
Stavba dětské houpačky

www.naplava.com;
http://www.facebook.com/
Vinobraní a jabkobraní naplavas

Náplava Sázavy

první říjnovou sobotu

Těšíme se na sebe, těšíme
Náplava se v sobotu 7. října se na Vás!
2017 vrátí na levý břeh Sázavy akJiří Weiner,
cí pojmenovanou "Podzimní sběr".
Náplava
Sázavy
Můžete se těšit na obdobu již tradičního trhu, různá překvapení a
snad i dojde na muziku.
Nyní jen tato stručná pozvánka
– bližší informace k akci, kterou
teprve připravujeme, budou dostupné po prázdninách na našich
webových a facebookových stránkách či přímo z letáků, které se
tentokrát snad dostanou do všech
schránek.
Chtěli bychom také poděkovat
všem, kteří přijali naše pozvání a
pomohli nám 10. června s pořádáním Přívozské náplavky.

ťujeme, co se dá, a doufáme, že se
bude
k posezení
a
relaxaci
v přírodním duchu využívat co nejvíce.
Snad se právě na vrbičkovém
hřišťátku sejdeme brzy i s vámi,
neboť ho plánujeme využívat ke
společenským a kulturním akcím.
Přejeme všem krásné léto a těšíme se na setkání v příjemném
prostředí a uvolněné atmosféře
třeba již na podzim!
Za MC Převozníček
Linda Mašková
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Společenská kronika
Jubilanti
Duben
Polívka Svatoslav
Ondrejcová Jitka
Šťastná Jiřina
Zvelebilová Božena
Landa Miloš
Erbanová Anna
Poláček Jiří
Klečatská Jana
Sypták Jiří

Květen
Richtrová Blanka
Polívková Emília
Krupičková Květa
Šimáček Stanislav
Papírníková Květuška
Ursta Ivan
Oudová Jana
Papírníková Marie
Novotný František

Červen
Kukačková Ivana
Pálek Pavel
Boháčková Jindřiška
Erban Zdeněk
Marek Jaroslav
Papírník František
Hrdličková Libuše
Kramperová Květuše
Syrovátka František
Husáková Vlasta

Srdečně gratulujeme
všem jubilantům !

Nově narození
Duben, květen, červen
Myšková Zora
Nebřenský Max Antonín
Pácal Josef

Úmrtí
Freemanová Michaela
Kadeřábek Bohumil
Trčka Libor
Povolný Karel

Přestavba školy….

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: 15.9.2017
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.
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Registrováno pod č. MK CR E 12542 jako periodický tisk s názvem
Přívozský čtvrtletník.
Adresa a inzerce: Obecní úřad Kamenný Přívoz 285, 252 82
tel. 241951443-4, www.kamennyprivoz.cz
Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí.
Neoznačené fotografie archiv redakce.

