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ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané!  
Rok 2017 se blíží ke konci a my máme za sebou další 

plodný rok plný práce, radostí i starostí. Jste-li pravidelnými 
čtenáři čtvrtletníku, znáte výčet akcí, které se za uplynulý 
rok v obci udály. Všemu však  vévodí velká přestavba objek-
tu místní základní školy včetně přístavby školní kuchyně i 
jídelny. To byla opravdová výzva a jsem moc rád, že jsme 
v ní obstáli a mohli jsme s hrdostí školu prezentovat nejen 
školáčkům, ale také široké veřejnosti při slavnostním otevře-
ní a dni otevřených dveří v letošním listopadu. Samotná pře-
stavby byla ovlivněna hlavně stářím budovy i přívalovými 
dešti při zahájení stavby v červnu. Ale vždy je něco špatné-
ho pro něco dobrého. Při tomto extrémním počasí se ukáza-
ly všechny nedostatky objektu, proto se nakonec přestavba 
týkala i druhého nadzemního podlaží a dalších částí objek-
tu, které původně měly být bez stavebních zásahů. Při stav-
bě bylo přistoupeno i k instalaci, výměně a náhradě veške-
rých slaboproudých rozvodů, počítačových sítí, zabezpečují-
cích prvků, vybudování přístupové rampy apod. Toto mělo 
za následek navýšení celkových nákladů na přestavbu, pří-
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 Obecní rada zasedala v období 
od 27.9.2017 do uzávěrky tohoto 
vydání čtvrtletníku celkem pětkrát. 
Bylo mimo jiné projednáno: 

 Prověřen stav oken v obecním do-
mě č.p. 263 v Kamenném Přívoze 
( 2 byty a divadlo OKAP). Rada ob-
ce doporučuje okna vyměnit v sou-
vislosti se zateplením budovy a vý-
měnou střešní krytiny. V roce 2018 
budou prověřeny možnosti získání 
dotace na tyto stavební úpravy bu-
dovy. 

 V návaznosti na jednání rady obce 
ohledně pozemku parc.č. 227/44, 
k.ú. Kamenný Přívoz nad domem 
č.p. 24 doložila rodina Povolných, 
že také tento pozemek byl v roce 
1972 od obce odkoupen a podobně 
jako u pozemku p.č. 227/41 u domu 
č.p.79 nebyl národním výborem 
proveden vklad na tehdejším stře-
disku geodézie. Rada doporučuje 
zastupitelstvu v souladu s právním 
výkladem pozemek p.č. 227/44 da-
rovat majitelům domu č.p. 24, aby 
došlo k narovnání faktického stavu 
s právním stavem. 

 Na základě žádosti občanů Hostě-
radic byly zařazeny od prosincové 
změny jízdního řádu autobusů linky 
452 dva nové spoje se smyčkou do 
Hostěradic. Jeden spoj s odjezdem 
z Jílového u Prahy v 10:45 hod., 
odjezd v 10:56 hod. z Hostěradic 
směr Benešov a další spoj z Bene-
šova v 10:30 hod., odjezd v 11:15 
hod. z Hostěradic směr Jílové. Ra-
da schválila tuto změnu s tím, že 
příspěvek obce na každou linku 
bude 2000,- Kč měsíčně. Změna 
jízdního řádu od 10.12.2017. V pří-
padě, že spoje  nebudou využívány, 
budou s další změnou jízdního řádu 
zrušeny. 

 Starosta informoval radu, že ke dni 
16.10.2017 byl vydán kolaudační 
souhlas k povolení užívání stavby 
"Přístavba a přestavba základní 
školy" a k užívání vodního díla 
"odlučovač tuků typ. AS-FAKU ER 
2" na tomto objektu. Od tohoto data 
probíhá výuka. 

 Posázaví o.p.s. požádalo o finanční 
podporu ve výši 100,- Kč na obyva-
tele na podporu v oblasti rozvoje 

Regionu Posázaví v roce 2018. Za 
rok 2017 obdrželo Posázaví o.p.s. 
od obce příspěvek ve výši 50,- Kč 
na obyvatele tj. cca 65 tis. Kč. Díky 
této společnosti se obci podařilo 
získat dotace na multifunkční hřiště, 
opravu hasičského vozidla Tatra 
CAS 32, přestavbu ZŠ, opravu kap-
liček v Kamenném Újezdci a Hostě-
radicích a opravu hřbitova v Hostě-
radicích v objemu cca 10 mil. Kč. 
Rada doporučuje zastupitelstvu 
schválit příspěvek pro rok 2018 po-
skytnutý obcí Posázaví o.p.s. ve 
výši 100,- Kč na obyvatele pro rok 
2018. 

 Schváleno poskytnutí finančního 
příspěvku 5 tis. Kč z rozpočtu obce 
na projekt vydání knihy "Na cvičišti 
SS" autorovi PhDr. Tomáši Zouza-
lovi, která navazuje na předchozí 
vydání publikace pojednávající o 
historii části našeho regionu mezi 
Vltavou a Sázavou ve válečných 
letech  "Zabráno pro SS". 

 Schválen pronájem náplavky na 
levém břehu Sázavy v Kamenném 
Přívoze OS Náplava Sázavy na 
pořádání adventního trhu dne 
9.12.2017. Jedná se o pozemky 
p.č. 642/41 a část st. 15/1. 

 Rada obce pověřila starostu obce 
podepsat souhlasný dokument s 
dopisem starostů Městyse Kounice, 
obce Rostoklaty a obce Semice 
týkající se výhrad vůči projektu Čes-
ké pošty tzv. Pošta partner, adreso-
vaný generálnímu řediteli České 
pošty s.p. 

 Rada obce souhlasí se společným 
Prohlášením Svazu měst a obcí a 
Svazu místních samospráv ČR k 
zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, ve znění zákona 14/2017 
Sb. který je dle prohlášení neopod-
statněným a nepřiměřeným zása-
hem do soukromí zejména neuvol-
něných členů zastupitelstva ve 
funkci radních. Obec Kamenný Pří-
voz se připojuje k žádosti o změnu 
zákona o střetu zájmů. 

 Rada obce se přiklonila k upravené 
variantě č. 1 přeložky silnice II/105 
v rámci stavby přeložky II/106 k 
sjezdu z D3 u Hostěradic, která je 
velkorysejší bez prudkých zatáček s 

Informace o jednání rady a zastupitelstva obce 

ROZVOJ OBCE 

napojením u Mošťanského rybníka. Ny-
ní probíhá jednání s investorem tj. Kraj-
skou správou a údržbou silnic Středo-
českého kraje. 

 Rada obce rozhodla o přistoupení k Me-
morandu o spolupráci zřizovatelů škol s 
MAS Dolnobřežansko a zároveň vyja-
dřuje souhlas s Místním akčním plánem 
na vzdělávání na území ORP Černoši-
ce. 

 Rada obce schválila Smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene- služebnosti  a právu provést 
stavbu na pozemku p.č. 365/1, k.ú. Ka-
menný Přívoz (pod fotbalovým hřištěm) 
s ČEZ Distribuce a.s. - rozšíření distri-
buční sítě. Dále byla schválena Smlou-
va o smlouvě budoucí o zřízení služeb-
nosti vedení optického kabelu veřejné 
telekomunikační sítě na pozemku p.č. 
320/2 a p.č. 667/12, k.ú. Kamenný Pří-
voz (Zastávka) s Českou telekomuni-
kační infrastrukturou a.s. 

 Schváleno poskytnutí příspěvku obce 
pro děti ZŠ  ve výši 4000,- Kč (70,- Kč 
na mikulášskou nadílku na dítě). Děti z 
MŠ obdrželi dárek v obdobné ceně od 
kulturní komise obce z jejího rozpočtu. 

 

 Zastupitelstvo obce - veřejné zasedání 
zastupitelstva se uskutečnilo 27.9.2017.  
Bylo mimo jiné projednáno a schváleno:  

  Změna č. 3 rozpočtu obce 

 Bezúplatná směna pozemků mezi obcí 
Kamenný Přívoz a Středočeským kra-
jem v Kamenném Přívoze a Hostěradi-
cích. Obecní pozemky, k.ú. Kamenný 
Přívoz před OÚ  o výměře 171 m

2
 bu-

dou směněny za pozemky SK o výměře 
862 m

2 
a 35 m

2 
v ulici ke zdravotnímu 

středisku. Obecní pozemky, k.ú. Hostě-
radice u kapličky o výměře 22 m

2
 a 31 

m
2 

budou směněny za pozemek SK o 
výměře 1231 m

2
. Jedná se o pozemky, 

po kterých vedou komunikace. 

 Schválena realizace nájezdové rampy u 
budovy ZŠ pro zásobování nové kuchy-
ně. 

 Informace ze zasedání zastupitelstva 
konaného 20.12.2017 (po uzávěrce to-
hoto vydání PČ) bude zveřejněna v příš-
tím čtvrtletníku. 

 Usnesení ze zasedání zastupitelstva 
zveřejňujeme na úřední desce a webo-
vých stránkách obce 
www.kamennyprivoz.cz. 

Pavel Pála, 
místostarosta obce 

ROZVOJ OBCE 

http://www.kamennyprivoz.cz
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 Končí rok 2017 a my, dříve narození, jsme si přišli již 
tradičně  užít pár příjemných  chvil pospolu.  Restaurace 
U Horů 23. listopadu v 16. 00 hodin se zaplnila do po-
sledního místečka. 
 Pan  starosta Prokop Mašek  pozdravil a popřál hodně 
zdraví a pohody do dalšího roku. Za kulturní komisi se 
přidala B. Splavcová. Seznámila přítomné s programem 
odpoledne a popřála dobrou chuť k pohoštění, které bylo 
pro všechny připraveno. Dětičky z mateřské školy zazpí-
valy a pak již se o dobrou zábavu k tanci a poslechu po-
starala kapela pana Roubíčka. Rozešli jsme se v 19.00 
hodin se slibem tak příští rok nashledanou. 

Za kulturní komisi 
 B. Splavcová 

Setkání seniorů 

stavbu a vylepšení ob-
jektu na cca 14 mil.Kč. 

Z toho dotace činí 7,6 mil Kč. Obec 
si v předchozích létech vytvořila 
finanční rezervy, takže toto nemá 
podstatný vliv na hospodaření ob-
ce. Obec hospodaří bez potřeby 
úvěrů, i když dotaci obdrží až 
v průběhu prosince 2017. 

Dalším podstatnou věcí byl od-
kup pozemků a objektu bývalého 
pronajatého objektu tělocvičny, ku-
chyně a jídelny při mateřské škole. 
Mateřská škola má potřebnou trav-
natou zahradu a samotná stavba 
po nutných opravách bude využí-
vána školou jako tělocvična a patro 
využíváno obcí jako zasedací míst-
nost apod.  

Ostatní  práce se týkaly běž-
ných a nutných úprav komunikací,  
odpadových stání, a dalších obec-

ních objektů. 
Pochopitelně ne vše se dařilo 

tak, jaké byly představy, ale to je 
třeba napravit co nejdříve. A hlav-
ně se zaměřit se na to co v obci 
chybí, tj. chodníky, voda, kanaliza-
ce a parkoviště, atd.  

Za necelý rok nás čekají nové 
volby do obecního zastupitelstva.  
Já sám mám za sebou již téměř 
dvě volební období, tedy přes 
sedm let v čele obce Kamenný Pří-
voz, které mi přinesly mnoho vrá-
sek. Musel jsem učinit velké množ-
ství zásadních rozhodnutí a často 
své osobní názory obrousit do 
kompromisů, aby vyhovovaly větši-
ně zúčastněných. Ne každý ohod-
notí tato rozhodnutí kladně a na 
práci obce má svůj názor, což je 
jedině dobře. Každý má ale také 
možnost v následujícím roce svůj 

názor projevit jako občan, a ti ak-
tivnější z vás i jako případný kandi-
dát do zastupitelstva, rady či na 
starostu obce. Každý z vás má 
možnost se rozhodnout, najít si 
správný tým podobně smýšlejících 
lidí a vytvořit svou vlastní kandidát-
ku. Právě teď je na to ten správný 
čas a já vás tímto žádám, zamysle-
te se nad tím, kam chcete, aby na-
še obec směřovala a jak dalece se 
chcete do tohoto směru a dění v ní 
zapojit. 

Všem obyvatelům obce, chata-
řům, návštěvníkům a příznivcům 
obce přeji šťastné a veselé prožití 
svátků vánočních a novoročních a 
mnoho zdraví, štěstí a spokojenos-
ti v roce 2018 i létech dalších. 

      Prokop Mašek 
starosta obce  

Úvodník 

Je půl čtvrté odpoledne a před 
divadlem Okap je živo. Připravuje 
se adventní podvečer 
s rozsvícením vánočního stromu. 
Starosta , dělníci obecního úřadu a 
ženy z kulturní komise připravují 
prostor k předvánočnímu setkání 
lidí .  

Staví se stánek k pohoštění, 
připravuje osvětlení,  ohniště pro 
případné ohřátí  před zimou. Pan 
Patera ladí ozvučení. Přijdou Ti 
nejmenší se svým vánočním pro-
gramem, tak abychom je dobře sly-
šeli. 

Po šestnácté hodině  pomalu 
přicházejí lidé. Stánek zavoněl vá-
nočním cukrovím, svařákem a ča-
jem pro děti. Ty už jsou také připra-
vené se svým vánočním vystoupe-

ním.  Krátkým slovem zahájí  Mirka 
Pešlová za kulturní komisi obce , 
starosta přivítá přítomné a už na-
stupují ti nejmenší z Převozníčku. 
Pokračuje základní  a mateřská 
škola. Lidé popíjejí  
svařák, ochutnávají 
cukroví a je  moc 
fajn, že se potkává-
me a povídáme si. 
Po skončení progra-
mu dětí, jsou připra-
vena světýlka. Roz-
dáme je dětem a 
odcházíme společ-
ně průvodem před 
obecní úřad, kde se 
rozsvítí ten krásný 
vánoční strom. Do-
pijeme zbytky nápo-

jů, dojíme cukroví, které ještě zbylo 
a pomalu se rozejdeme do svých 
domovů. No, řekněte, nebylo to 
prima ?  

                     za kulturní komisi 
B. Splavcová 

První adventní  neděle v Kamenném Přívoze 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
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MATEŘSKÁ A 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Dne 23. 11. 2017 jsme s panem 
starostou slavnostně, za přítom-
nosti pozvaných hostů a místní 
veřejnosti, otevřeli naši nově zre-
konstruovanou základní školu.  

I když naše přestavba ve srov-
nání s výstavbou velkých škol 
v obcích směrem ku Praze není 
nijak impozantní, pro Kamenný 
Přívoz je významná. Každý projekt 
je tak velký, jak velké úsilí bylo vy-
naloženo, aby se mohl uskutečnit. 
A v tomto směru si tento projekt 
nezadá s těmi ostatními.  Zásadní 
je pro fungování školství 
v Kamenném Přívoze. Koneckon-
ců, kdy se naposledy v Kameňáku 
stavěla škola…  

Přestavba směřovala 
k navýšení kapacity školy na 80 
žáků, což, jak doufáme, bude do-
stačující do dalších let. I s ohledem 
na to, že se okolní školy stále ještě 
nafukují.  

Nezanedbatelnou součástí bylo 
navýšení kapacity školní kuchyně 
vybudováním nové v objektu zá-
kladní školy. Stravovací zařízení 
bylo v minulých letech takovou 
„Popelkou“ naší školy. Nyní je 
školní kuchyně moderně vybave-
ná, čistá a krásná.  My, co jsme 
mohli již ochutnat jídla z nového 
provozu v nové krásné jídelně, to 
můžeme posoudit. Víme, že paní 
kuchařky to v prvních chvílích ne-
měly vůbec jednoduché. Hodně se 
zapotily, než se alespoň trochu 
seznámily s novým prostředím, 
aby byly obědy včas a v obvyklé 
kvalitě. Nyní se již začínají 
s provozem sžívat a věřím, že jim 
už začínají nové pracovní podmín-
ky dělat radost. Ještě nějaký čas 
potrvá, než jim pořízené stroje 
opravdu přinesou výhody v práci a 
budou je moci efektivně využívat. 
Věříme, že povedou ke zkvalitnění 
školního stravování. Již nyní se 
zvýšila kultura stravování 
v základní škole. 

Překvapující byla anabáze 

s řešením přepravy jídel do mateř-
ské školy. Vzhledem k tomu, že 
jde o přepravu přes ulici, pořídili 
jsme předpisové přepravní nádo-
by. Dost jsme se vydováděli na 
tom, když jsme se snažili sehnat 
vhodný přepravní prostředek. Na-
konec jsme objednali rozměrově 
vhodný dvoukolák. Aby zaměst-
nankyně školy mohly překonat 
s plnými termoporty příkrý svah a 
hlavní ulici, potřebují mít vozidlo 
bržděné. Nakonec jej pan mís-
tostarosta Pála vybavil vlastníma 
rukama brzdami a upravil dle spe-
cifických požadavků školy. Děkuje-
me pracovníkům obce, kteří do 
vyřešení těchto technických pro-
blémů, převáželi obědy do mateř-
ské školy automobilem. 

Vždy je úžasné, když se větší 
skupina lidí dohodne na nějakém 
cíli a dosáhne pozitivního výsled-
ku. Nám se to v Kamenném Přívo-
ze povedlo a právem můžeme 
oslavovat. 

Děkuji žákům a pedagogům 
naší školy za jejich milé vystoupení 
na úvod slavnosti. Děkuji všem 
zaměstnankyním základní školy, 
které se vynasnažily, aby se u nás 
cítili všichni mile a příjemně. Děkuji 
zaměstnankyním mateřské školy, 
které projevily velkou trpělivost a 
toleranci v období začátku školní-
ho roku. Děkuji všem, kteří nezišt-

ně pomohli a ještě stále pomáhají 
zaměstnankyním základní školy, 
aby vše ve škole bylo, tak jak je 
třeba a funkční. Na tom mají po-
chopitelně velké zásluhy také pra-
covníci zřizovatele v čele s panem 
starostou Maškem. 

Úspěchy obce Kamenný Přívoz 
v řešení problémů školy jsou 
v tomto roce přímo průlomové. Ko-
nečně se podařilo vyřešit školní 
stravování pro základní i mateř-
skou školu a mateřská škola získa-
la „svou“ zahrádku.  

Místní zastupitelé, vedení obce 
a její zaměstnanci se museli hodně 
vynasnažit, aby se věc povedla. Ti, 
kteří rozhodovali o vložení finanč-
ních prostředků, museli prokázat i 
kus osobní odvahy, aby rozhodli, 
tak jak rozhodli. Přeji jim, aby jejich 
odvaha byla v budoucích letech 
glorifikována a navždy pozitivně 
zapsána do paměti spoluobča-
nů….  

Přeji všem, aby jim jejich životní 
priority a priority jejich blízkých 
umožnily strávit mile a smysluplně 
období přípravy na Vánoce. Aby 
jejich Vánoce byly plné vyrovna-
nosti a lásky a alespoň trochu z té 
krásy  a  mnoho lásky je provázelo 
celým novým rokem 2018! 

 
Mgr. Hana Šmídová,  

ředitelka školy 

Slavnostní otevření základní školy 
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Čtenářský klub  
Od začátku října navštěvují ně-

které děti druhé až páté třídy čte-
nářský klub. Scházíme se každou 
středu po obědě a půl hodiny si 
každý čte svou knihu. Potom se 
zaměříme na jedno společné téma 
a hledáme odpovědi. Zjistili jsme, 
že hlavní hrdina se nám nebo ka-

marádům v lecčems podobá, že 
máme společné problémy a staros-
ti, psali jsme hrdinovi dopis. Zkusili 
jsme část textu přepsat do komik-
sové podoby.  A vymyslet text k 
danému komiksovému příběhu.  

A děti? Těm se líbí tiché čtení, 
hodina ticha, společná práce, mož-

nost vybrat si místo, kde čtou – na 
lavici, pod lavicí, na polštářku v 
koutku třídy, vymýšlení příběhů. A 
o tom celý klub je. 

 
Mgr. Jana Matoušková  

Adventní tvoření (úryvky ze zpráv našich zpravodajek) 

V úterý 28. 11. před tvořením jsme se sešli 
před školou. Paní řiditelka měla krátký proslov. 
Potom jsme zazpívali píseň Stromy a školka za-
zpívala Předvánoční píseň. Potom všichni odešli 
do budovy ZŠ, kde jsme začali vyrábět. Byla tam 
různá stanoviště, kde jsme si vyráběli vánoční 
výzdobu. Například jsme si mohli vyrobit rybku 
z proutků nebo adventní kalendář. Moc se mi to 
líbilo a doma jsme si to pěkně vyzdobili mými vý-
robky.  

Zuzana Hanušová (5.roč.) 

  
Mohli jsme si udělat adventní věnec nebo svícen. Dále 
jsme si mohli vyrobit adventní kalendář, kapříka 
z proutků nebo z papíru, hvězdičku a stromeček 
z korku a papíru. Večer se děti začaly postupně roz-
cházet. Doma jsme si z výrobků udělali vánoční vý-
zdobu.  

Barbora Perglová (5.roč.) 
 
 Nechybělo ani malé občerstvení, které bylo hned 
pryč. Lidí přišlo také hodně a všem se to moc líbilo. 

 
Anna Paterová 

 Mikuláš v ZŠ a MŠ Kamenný  Přívoz 

Dnes 5.12. žáci pátého ročníku udělali pro děti ze 
školky a školy Mikuláše. 
Každý (kromě velkých zlobivců) dostal nadílku 
v podobě taštičky s ovocem a pár cukrovinek (ve ško-
le i adventní kalendář). 
Všem se to moc líbilo. 
Co na to představitelé Mikuláše, anděla a čertů? 
Čerti: Použili jsme pytel. (Škoda, že nám nedovolili si 
je odnést)☺ 
Anděl: Dnes většina dětí byla hodných. 
Mikuláš: Ta čepice kouše. 
              Eliška Zittová  

Čerti v ZŠ a MŠ Kamenný  Přívoz 
 

Dne 5. 12. 2017 jsme šli s paní 
učitelkou Zdenou Pokornou nejdří-
ve do MŠ „červánkové třídy“. Když 
jsme tam přišli, menší děti začaly 
trochu brečet, ale jinak to zvládly 

dobře. Mikuláš začal říkat jména. 
Některé menší děti nechtěly jít za 
Mikulášem, nejspíš proto, že tam 
byli čerti. V přízemí byly menší děti 
než nahoře a také se jim nechtělo, 
ale šly si pro nadílku od anděla. 
Potom šli všichni do základní školy. 

Tam jsme si dali jeden bonbón a šli 
jsme do třídy třeťáků, kde na nás 
již čekaly všechny školní děti. 

 
Martin Nejedlý  
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Se začátkem nového školního 
roku to nebylo vůbec jednoduché. 
V ZŠ probíhala stále přestavba, a 
ta, prozatím bez dětí, využívala 
prostory mateřské školy jako ná-
hradní útočiště.  Upravila se hlavně 
kancelář, aby vyhovovala vedení 
školy a jako provizorní sborovna.  
Sklad se zaplnil počítačovou tech-
nikou apod. Po nástupu dětí do 
ZŠ, byla využívána v odpoledních 
hodinách třída červánková 
v prvním patře na odpolední výuku. 
Pro děti to znamenalo přecházet 
na odpočinek a odpolední činnosti 
do spodní třídy obláčkové.  

Situace se komplikovala i jinak.  
Nová paní učitelka mohla nastoupit 
až v polovině září a další paní uči-
telka odešla začátkem září do ne-
schopnosti se zraněným kolenem.  
To znamenalo najít za ně náhradu.  
Podařilo se nám sehnat dvě velice 
skvělé zastupující paní učitelky, 
které nám tady vypomáhaly ve slo-
žité situaci a my jim za to moc dě-
kujeme. Bylo to období náročné 
nejen pro děti, nás učitelky, ale i 
pro rodiče, protože se tady neustá-
le objevovaly nové tváře.  A kdo se 
v tom má vyznat? Děkujeme i rodi-
čům, že s námi trpělivě přečkali 
toto období. 

A aby toho nebylo málo, ukonči-
la v polovině října pracovní smlou-
vu chůva. Funkce chůvy byla vy-
tvořena jako pomoc učitelkám 
s dvouletými dětmi. Jak jste se 
mohli dočíst v článku v předchozím 

čísle, jsou teď do mateřské školy 
přijímány i dvouleté děti.  Jsou to 
děti ještě nevyzrálé pro delší pobyt 
v kolektivu, s velkou vazbou na 
rodiče, některé ještě nosí pleny a 
pro činnosti v mateřské škole ještě 
nejsou dostatečně připravené.  
Proto je možnost přijmout takzva-
nou chůvu, která je hrazena 
z fondu z Evropské unie.  Chůva 
pomáhá učitelce s těmito maličký-
mi dětmi, věnuje se jim hlavně 
v době, kdy učitelka pracuje 
s ostatními dětmi, stará se o jejich 
hygienu, pomáhá jim s oblékáním, 
s jídlem apod. Každá chůva musí 
mít buď pedagogické nebo zdra-
votnické vzdělání  a pokud ho ne-
má, musí projít kurzem pro chůvy, 
kde na závěr skládá závěrečné 
zkoušky.  V současné době jsme 
bez chůvy a čekáme na jednu hod-
nou paní, která si dělá kurz a brzy 
k nám nastoupí a pomůže nám 

s těmito maličkými dětmi.  Věřte, 
že práce s nimi bez pomoci, 
při větším počtu dětí ve třídě, je 
opravdu náročná. 

Základní škola se již přestěho-
vala do nově zrekonstruované bu-
dovy, učitelský sbor je už ve správ-
né sestavě a tak chod v mateřské 
škole začíná plynout jak má.  

Konala se už tři divadelní před-
stavení, děti si připravily krátké vy-
stoupení  pro seniory na vánočním 
posezení, připravují se na vystou-
pení  na rozsvěcení vánočního 
stromečku a začínají nacvičovat 
představení pro rodiče na vánoční 
slavnost. Moc se těší i na návštěvu 
Mikuláše. Ráda bych poděkovala 
OÚ za finanční příspěvek na balíč-
ky pro děti od Mikuláše. 

A uvidíme,  co nám přinese no-
vý rok. 

Soňa Růžičková 

Život v mateřské škole 

Pořád si užíváme – v zimě i v létě! A těšíme se na další rok, na sáňkování, procházky, karneval, pálení 
čarodějnic, letní radovánky i podzimní plískanice. Radost ze života a aktivní přístup k životu přejeme nejen 

sobě, ale i vám všem!  
Za MC Převozníček 

 Linda Mašková 
 
Zveme nové maminky, které by se 
k nám rády přidaly!  
Kontaktujte Veroniku Nezbedovou 
veronika.nezbedova@ gmail.cz 

Převozníček 
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SPORT 

V minulém čísle našeho čtvrt-
letníku jsem končil čtvrtým mis-
trovským zápasem doma s „B“ 
mužstvem Meteor Libeř.  

K pátému zápasu o mistrovské 
body v podzimní části jsme jeli 24. 
9. 2017 do Hvozdnice, kde jsme 
se utkali s místními fotbalisty z „B“ 
mužstva SK Hvozdnice. Ani tady 
se nám moc nedařilo. Nejen, že 
proti nám nasadili několik hráčů z 
„A“ mužstva, ale také tím, že jsme 
nebyli kompletní kvůli zranění ně-
kolika hráčů. Prohráli jsme 4 : 1. 
Jedinou, naší branku vstřelil v 81. 
minutě K. Slepička. 

Šestý mistrák jsme sehráli na 
domácím hřišti v Kamenném Pří-
voze s fotbalisty ze sousedního 
Slovanu Hradištko. Na ně jsme se 
připravovali obzvlášť pečlivě. Prů-
běh utkání byl dost hektický, což 
ukazuje i vývoj utkání. Vstup do 
utkání jsme zvládli dobře a už v 1. 
minutě J. Kolář nám zajistil vedení 
1 : 0. Ve 12. minutě soupeř vyrov-
nal na 1 : 1. Když běžela minuta 
22tá, tak hosté zvýšili na 1 : 2. Ve 
28. minutě K. Slepička vyrovnal 
na 2 : 2. Když jsme po přestávce 
šli na hřiště, tak jsme se domluvili, 
co na hosty budeme hrát. Ale vše 
se sesypalo ve 47. minutě, když 
po skrumáže před bránou jsme 
dostali gól na 2 : 3. Když na hodi-
nách svítila 74. minuta, tak po na-
šem náporu jsme zapomněli na 
zadní vrátka a soupeř nás po-
trestal 4 brankou na 2 : 4. V 63. 
minutě rozhodčí proti nám odpís-
kal penaltu, kterou hosté 
z Hradištka proměnili, a bylo hoto-
vo. Konečný výsledek 2 : 5.    

Ani v dalším (v 7.) mistrovském 
utkání se nám nedařilo. To jsme 
prohráli s SK Krňany na jejich 
hřišti v Krňanech. Tady jsme vě-
děli, že jak se říká, nám pšenka 
nepokvete. Protože oni hrají o 
postup do vyšší soutěže a ještě 
neprohráli. V jejich kádru hraje 
několik hráčů cizí národnosti (asi 

8), kteří hráli mnohem kvalitnější 
soutěže v jejich rodné zemi. Tady 
jsme neměli moc šancí a prohráli 
jsme 6 : 0. 

8. mistrovské utkání jsme ode-
hráli před našimi diváky 
v Kamenném Přívoze 14. 10. od 
15, 30 hodin s fotbalisty z TJ Ok-
rouhlo. To jsme si řekli, že smůlu 
už musíme protrhnout, a že už 
doma musíme plně bodovat. To 
jsme potvrdili, když J. Kolář zavě-
sil po krásném centru od T. Dali-
bábi ve 31. minutě a my se ujeli 
vedení 1 : 0. Po celý zápas to by-
lo vyrovnané, ale my mněli více 
ze hry a častěji jsme i stříleli. Ale, 
do brány hostí to zapadnout ne a 
ne. To ještě K. Slepička 
z nervozity, která na něho padla, 
neproměnil penaltu. Ale i za výhru 
1 : 0 jsme si nechali body v naší 
kabině.  

9. mistr. zápas byl 21. 10. 
2017, to jsme si jeli pro povinné 
body do Dolních Jirčan. Tady od 
15, 30 hodin nás čekali místní 
borci z SK Čechoslovanu, kteří 
jsou na tom zhruba asi jako my. 
Proto jsme tam museli bodovat. 
V 57. minutě M. Brož, i když si 
rozcuchal kohouta, dal hlavou 
nádherného góla a my vedli 0 : 1. 
Bohužel v 65. minutě domácí vy-
rovnali na 1 : 1. Z Dolních Jirčan 
jsme si odváželi alespoň jeden 
bod za tuto remízu. 

Za 10. mistrákem jsme jeli do 
Vraného, kde na nás čekali domá-
cí fotbalisté z SK Vrané n/Vltavou. 
Po výhře a nerozhodném výsled-
ku jsme chtěli opět bodovat. To se 
nám povedlo, protože T. Dalibába 
měl pořádně nabito a vstřelil 
všechny tři naše góly. Tím dosáhl 
čistého hatriku. První gól na 1 : 1 
ve 4. minutě, když zužitkoval per-
fektní přihrávku od M. Grössla. 
Druhý balón propálil do sítě do-
mácích v minutě 8. Když se nejlé-
pe zorientoval ve skrumáži před 
brankou domácích a bylo to 1 : 2 

pro nás. Ve 28. minutě domácí 
vyrovnali na 2 : 2. A když na uka-
zateli času svítila 33. minuta, tak 
opět T. Dalibába vstřelil svojí třetí 
branku, po přihrávce od M. Brože, 
a my se dostali do vedení 2 : 3. 
V 45. minutě domácí vyrovnali a 
bylo to 3 : 3. Do konce utkání již 
žádný gól nepadl a tak utkání 
skončilo nerozhodně a my si do-
vezli z Vraného opět bod za tuto 
remízu. Je vidět že u nás postup-
ně docházelo ke zlepšení, 
z čehož přicházejí i body. 

V 11. mistrovském zápase 4. 
11. 2017 od 14, 00 hodin jsme 
čekali na našem domácím hřišti 
v Kamenném Přívoze na našeho 
odvěkého soupeře z AFK Radlík. 
Tady jsme byli v dost pozměněné 
sestavě, a hosté nám uštědřili po-
rážku v podobě 3 gólů. Konečný 
stav zápasu byl 0 : 3 

Ve 12. mistrovském zápase na 
nás čekali v Davli, kde jsme se 
utkali od 14, 00 hodin s jejich fot-
balisty z TJ Slavoj Davle. I tady 
jsme byli ve špatné sestavě a na 
střídání jsme měli pouze našeho 
benjamínka (16 let) L. Voláka. 
První branku jsme dostali už v 8. 
minutě a domácí se ujali vedení 
1 : 0. Po celou první půli jsme 
s nimi drželi krok a do ničeho 
jsme je nepustili. Ve druhém polo-
čase nám už docházeli síly. Na 3 : 
0 domácí zvýšili v 65. minutě. 
Nám se zadařilo v 68. minutě. To 
M. Balda po sólovém úniku po 
pravé postraní čáře se probojoval 
až na hranici velkého vápna a vy-
pálil dělovku lehce nad zemí. Gól-
man proti této střele neměl šanci. 
Tak jsme snížili na konečných 3 : 
1. 

13. mistrovské utkání bylo po-
sledním na podzim 2017. Hrálo se 
18. 11. 2017 od 13, 30 hodin na 
domácí půdě v Kamenném Přívo-
ze s „B“ mužstvem Slavia Jeseni-
ce. První gól jsme dostali ve 32. 
minutě a hosté šli do vedení 0 : 1. 

Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra V. Charváta 
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Ohlédnutí za skončenou podzimní částí mládežnického fotbalu  

Ve 43. minutě. To M. Brož hlavou 
propálil do branky přihrávku od St. 
Buňaty na 1 : 1. Krátce před prv-
ním odchodem do kabin ve 44. mi-
nutě jsme dostali další branku na 
1 : 2. Když scházela jedna minuta 
do konce zápasu, byl M. Grössl 
sražen v soupeřově vápně a roz-
hodčí nařídil jasnou penaltu. Nikdo 
nechtěl na sebe vzít tu zodpověd-
nost. Jen náš gólman T. Brož se 
odhodlal a s jistotou proměnil na 
konečných 2 : 2. Tak i v posledním 
zápase jsme bodovali.  

Po skončení zápasu jsme zů-
stali na hřišti a v naší klubovně 
jsme zhodnotili uplynulou podzimní 
část sezóny. Rozebrali jsme věci, 
které nás trápily. Řekli jsme si, co 
jsme dělali špatně, co nás čeká 
v zimní přestávce a kdy se opět 
sejdeme a začneme se zimní pří-
pravou. V přátelské debatě jsme 
vydrželi až do doby, než jsme se 
odebrali domů za svými nejbližší-
mi. 

1. Mistrovské utkání v roce 
2018 nás čeká 24. 3. od 15, 00 
hodin na našem hřišti 
v Kamenném Přívoze s  „B“ 
mužstvem FC Jílové. 

Zpracoval  
trenér V. Charvát 

Mužstvo Tatranu na letním turnaji  
 v Kamenném Přívoze 19.8.2017 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Krňany  13 11 1 1 65:18 34 

2 Libeř  12 10 1 1 44:18 31 

3 Hvozdnice B  13 9 1 3 48:40 28 

4 Jílové B  13 8 0 5 41:25 24 

5 Okrouhlo  13 7 1 5 35:27 22 

6 Průhonice B  13 7 0 6 32:37 21 

7 Radlík  13 6 2 5 26:21 20 

8 Vrané  13 6 2 5 27:31 20 

9 Vestec B  12 6 0 6 38:39 18 

10 Davle  13 5 0 8 22:36 15 

11 Hradištko  13 4 0 9 23:36 12 

12 Jesenice B  13 1 3 9 26:45 6 

13 K. Přívoz  13 1 3 9 18:43 6 

14 D. Jirčany  13 1 2 10 16:45 5 

Konečná tabulka po podzimu 2017  

Tělovýchovná jednota Tatran Kamenný Přívoz, přeje všem spoluobčanům a fanouš-

kům přívozského sportu, krásné prožití vánočních svátků a do nového roku jen to  

nejlepší, hodně zdraví a štěstí a v rodinách jen ty nejpříjemnější chvíle. 

Po příjezdu z letního soustředění 
ve Studenci na konci srpna a po 
účasti na několika přípravných tur-
najích zahájily naše přípravky pod-
zimní část Okresního přeboru Pra-
hy západ.  

Mladší přípravka 

 Dvě mužstva mladší přípravky se-
hrála během podzimní části šest 
turnajů s družstvy PFA (tři druž-
stva), Hradištka a dvou mužstev TJ 
Tatranu Kamenný Přívoz. Po pod-

zimní části tj. odehrání třech turna-
jů v Davli, dvou na našem hřišti a 
jednom na hřišti Hradištka obsadilo 
naše „A“ mužstvo druhé místo a 
„B“ mužstvo čtvrté místo ve skupi-
ně, viz. tabulka. 
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Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 K. Přívoz A 30 24 3 3 209:50 75 

2 Povltavská FA A 30 24 2 4 214:64 74 

3 Povltavská FA B 30 17 6 7 145:78 57 

4 Hradištko 30 9 3 18 91:159 30 

5 K. Přívoz B 30 5 5 20 55:166 20 

6 Povltavská FA C 30 0 3 27 25:222 3 

Okresní přebor mladších přípravek - skupina A po odehrané podzimní části 

Starší přípravka 

Starší přípravka odehrála sedm kol 
podzimní části a v předehrávce tři 
kola jarní části Okresního přeboru 

Prahy Západ, skupiny „B“ s těmito 
výsledky, kdy osmkrát zvítězila a 
dvakrát prohrála. Prohrála pouze s 
mužstvem Vestec „B“. Naše starší 

přípravka je na druhém místě se 
ziskem 24 bodů. Na první mužstvo 
Vestce „B“ ztrácejí 3 body.

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Vestec B 10 9 0 1 96:41 27 

2 K. Přívoz 10 8 0 2 129:53 24 

3 Hradištko 10 6 0 4 77:45 18 

4 Jesenice 9 6 0 3 70:61 18 

5 Jíloviště 10 4 0 6 47:44 13 

6 Průhonice 10 4 0 6 76:99 11 

7 D. Jirčany 10 1 0 9 31:104 3 

8 Vrané/Zvole 9 1 0 8 30:109 3 

Mini přípravka 
 V mini přípravce se fotbalovým 

základům v nynější době věnuje 
více jak třicet dětí. Děti trénovaly 
jedenkrát týdně na hřišti v Kamen-
ném Přívoze a jedenkrát na hřišti v 
Jílovém. V této době absolvují tur-
naje v Jesenici, Říčanech, Benešo-
vě atd. 

 V této době zahájila mužstva 
přípravek zimní přípravu. Starší 
přípravka na umělé trávě a na hřiš-
ti v Kamenném Přívoze; doplněné 
o přípravná utkání a různé turnaje. 
Mladší přípravka a mini přípravka v 
Sokolovně v Jílovém, doplněné 
převážně halovými turnaji v Říča-
nech, Benešově aj. 

 Po Novém roce, na 
konci ledna 2018, po-
řádáme opět zimní 
soustředění v Horní 
Branné. 

 V pátek 1. 12. 2017 
jsme pro děti uspořá-
dali Mikulášskou nadíl-
ku v Jílovské sokolov-
ně společně s SDH 
Kamenný Přívoz, FC 
Jílové a AFK Radlík. 
Doufám, že si nadílku 
děti i rodiče užili. Miku-
láš a čerti byli opět vý-
borní. Zde bych chtěl poděkovat 
panu Paterovi za moderování na-
dílky a hudební doprovod celého 

večera, a všem ostatním, kteří se 
podíleli na přípravě Mikulášské na-
dílky.   

Stále probíhá nábor dětí ročník 2011 a mladší. 
V zimní přestávce sokolovna Jílové  

Úterý 17 – 18hod. p. Doutnáč tel.: 725 628 726 

Na závěr bych rád popřál všem trenérům, klukům, hol-
kám, rodičům veselé Vánoce, bohatého Ježíška a do 
nového roku hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, a rodi-
čům, aby měli s dětmi trpělivost alespoň takovou, jakou 
mají doposud. 

 
  Za TJ Tatran Kamenný Přívoz 

vedoucí mládeže J. Linhart 
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HASIČI 

PREVENTIVNÍ OKÉNKO 

Dnešním preventivním okénkem 
se podíváme na vánoční svátky. 
Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánoč-
ních svátků a oslavy konce roku a ne-
došlo ke zbytečným újmám na zdraví či 
škodám na majetku, přijměte několik 
rad a varování od Hasičského záchran-
ného sboru ČR.  

 Naše domovy jsou dnes doslova pře-
plněny vysoce hořlavými materiály, jako 
jsou koberce, čalounění, záclony. Požáry v 
bytech se pak rychle šíří a mohou způsobit 
značné materiální škody, nehledě na ohro-
žení životů a zdraví. Proto i o Vánocích 
musíme maximálně opatrně zacházet se 
všemi zdroji otevřeného ohně. 

 1) POZOR NA SVÍČKY A PRSKAV-
KY V roce 2016 hasiči během tří vánoč-
ních svátků (24. 12. – 26. 12.) zazname-
nali šest požárů od hořících svíček, při 
nichž hořely zejména adventní věnečky, 
ubrusy, záclony, podlahoviny a další hořla-
viny převážně v domácnostech. Pamatuj-
te, že hořící svíčka nebo prskavka je 
otevřený oheň a jako s takovým by se 
s ní mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti 
8 - 10 cm od plamene svíčky teplota 
přesahuje 200 °C, což stačí k zapálení 
papíru, plastů, textilií a dalších předmě-
tů, které doma neopatrně necháte 
v blízkosti hořící svíčky.  

Zapálenou svíčku nelze proto položit 
kamkoli a na cokoli. Svíčka by měla být 
umístěna na stabilní nehořlavé podložce 
bránící přímému kontaktu hořící svíčky 
s podkladem (např. chvojím adventního 

věnce, ubrusem apod.). Svíčky umístěte 
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých 
materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům 
do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkos-
ti sedaček či jiných textilií, nenechávejte je 
ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se 
rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. 
Zapálené svíčky, ať již umístěné na vá-
nočním stromku, adventních věncích nebo 
jinde, nesmíte nechat během jejich ho-
ření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když 
opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou 
zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu 
odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka 
mezitím způsobila požár. 
Pod stálou kontrolou, by měla být i zapále-
ná vonná aromalampa, u které hro-
zí vyhřeznutí hořlavin přímo na podložku. 

Dávejte pozor na děti, aby si bez do-
zoru nehrály se svíčkou nebo prskavkou.  

 Pamatujte, že adventní věnce se 
svíčkami, které nejsou opatřeny nehoř-
lavou podložkou bránící kontaktu s věn-
cem, jsou určeny jen k dekoraci a v žád-
ném případě bychom je neměli zapalovat. 
Riziko, že nám pak věnec vzplane, je vel-
ké. Na trhu se již v minulosti objevily ad-
ventní věnce, které byly z hlediska vzniku 
požáru velice nebezpečné. Byly totiž vyro-
beny ze suchých  dřevěných pilin, na nichž 
byly bez jakýchkoliv podkladových misek 
přilepené svíčky. Tyto typy věnců jsou 
určeny jen pro dekoraci, ne pro zapálení. 
Pamatujte, že každý prodávaný výrobek 
musí být opatřen návodem použití, kde 
se lze dozvědět jak  předmětem bezpečně 
zacházet a jak ho správně používat.  

 Také svíčky, které použijeme na roz-
svícení vánočního stromku, musí být opat-
řeny nehořlavou podložkou, která za-
chycuje žhavý vosk a brání přímému styku 
svíce s jehličím. Svíčky by měly být na 
stromku umístěny stabilně, aby se nepře-
kotily a aby se svými plamínky příliš neblí-
žily jehličí. Vánoční stromek, na kterém 
hoří klasické svíčky nebo petardy, by měl 
být neustále pod dozorem.   Samozřej-
mostí je uchycení stromku do stabilního 
držáku, aby nedošlo k jeho převrácení. 

 Požáry vánočních stromků se však 
v posledních letech objevují spíše oje-
diněle, protože většina domácností již 
dnes využívá spíše elektrické žárovkové 
svíčky. I u nich bychom měli dodržovat 
základní bezpečnostní pravidla. Tedy ku-
povat výrobky nejlépe v běžné prodejní 
síti, opatřené českým návodem použití a 
s příslušnými certifikáty.   Hasiči evidují 
případy, kdy kvůli elektrickému zkratu i 
elektrické svíčky dokázaly zapálit stro-
mek.  

Zkušenosti ukazují, že k požárům 
vánočních stromků dochází paradoxně 
spíše v prvních dnech nového roku, 
kdy si například děti na stromku zapálí 
třeba prskavku nebo petardu a proschlé 
jehličí snadno chytne, popř. po jejím doho-
ření spadnou žhavé části na koberec či 
jiný kus nábytku a dojde k požáru. 
  2) POZOR PŘI VAŘENÍ A VYTÁPĚNÍ 

Vánoce jsou také obdobím pečení a 
vaření. V roce 2016 byly během tří vánoč-
ních svátků evidovány čtyři požáry od 
vznícení potravin při vaření. Nenechávejte 

Střípky od hasičů z Kamenného Újezdce 

Co bylo: 
 9. 9. 2017 se naši zástupci zú-

častnili oslav na Hradištku. 
9. 9.2017 pořádali naši mladí 

hasiči již tradiční POHÁDKOVOU 
CESTU, na které se perfektně ba-
vilo cca 50 dětí i rodičů. 

12. 9. 2017 bylo vedení SDH 
přítomno na okrskové schůzi 
v Jílovém. 

23. 9. 2017 se konala v Dolních 
Jirčanech soutěž v hasičském úto-
ku - Memoriál Jaroslava Štíbra. 
Naše ženy obsadily 2. místo a 
muži 10. místo (porucha mašiny).   

1. 10. 2017 naše zásahová jed-
notka byla vyzvána ke dvěma zá-
sahům a to k transportu osoby 

z málo dostupné chaty pod Rakou-
sama a k požáru kontejneru 
v chatové osadě Bílov. 

7. 10. 2017 naši mladí hasiči 
vyslali jedno družstvo do Jíloviště, 
kde se konalo okrskové kolo dět-
ské soutěže „ Plamen“. 

11. 11. 2017 jsme se 
účastnili setkání starostů 
v Michli.   

Jak všichni víte, i naší 
obcí se přehnala nedávná 
vichřice, která nám připravila 
ne jedno nemilé překvapení. 
Likvidace jejích následků 
nás stálo nemalé nasazení, 
např. v odstraňování popa-
daných stromů.  

Co bude: 
29. 12. 2017 bude, jako každý 

rok,  zajímavá Vánoční vycház-
ka. 

Zpracoval V. Charvát  

http://www.kamennyprivoz.cz
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Mladí hasiči v Kamenném Újezdci 

bez dozoru otevřený plamen plynového 
sporáku a dbejte zvýšené opatrnosti při 
vaření, aby nedocházelo ke vznícení při-
pravovaných potravin. Pamatujte, že např. 
horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny 
se nesmí hasit vodou, jinak může snadno 
dojít k popálení nezkušeného „hasiče.“ 
Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, 
tak je nejlepší pánev zakrýt pokličkou a 
oheň tak udusit, případně použít hasicí 
přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý 
olej. Než ale začnete požár hasit, jako 
první vypněte přívod energie (plyn, elektři-
nu). 
 Mnoho požárů v domácnostech v zimním 
období vzniká také kvů-
li neopatrnému zacházení s topidly a 
nedbalosti v péči o komíny. Během tří 
vánočních svátků v roce 2016 od topidel a 
komínů hořelo v obytných domech 20x. 

Užívejte výhradně topiva pro dané 
topidlo určené, nezapalujte   pomocí vyso-
ce hořlavých látek (např. benzínu) a ne-
topte např. odpady, plasty apod. Neumís-
ťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé 
látky - žhavé částice odlétající z topidla 
mohou velice snadno zapálit dřevo či papír 
uskladněný v blízkosti kamen. Komíny si 
nechte pravidelně čistit a kontrolovat. Po-
pel ukládejte jen na bezpečné místo.  
 3) POZOR NA PYROTECHNIKU 

Na konci roku však nehrozí jen svíčky 
nebo prskavky, během Vánoc se již prodá-
vá zábavní pyrotechnika a lidé „zbrojí“ na 

oslavy příchodu nového roku. Prodejci by 
však měli při jejich prodeji a uskladňování 
dodržovat základní bezpečnostní pravidla, 
aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu 
nebo jinému ohrožení. Prodej zábavní 
pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje 
vyhláška Českého báňského úřadu č. 
174/1992 Sb. ze dne  16. března 1992 o 
pyrotechnických výrobcích a zacházení s 
nimi. 

Pokud využíváte vánočních svátků pro 
úklid své domácnosti, nezapomeňte na 
věci uložené na balkoně. Během oslav 
konce roku může zbloudilá petarda nebo 
jiný kus zábavní pyrotechniky tyto věci 
snadno zapálit.    

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU? 
Když přece jen dojde k požáru, 

snažte se v prvé řadě zachovat klid a ne-
podlehnout panice. Nejdříve chraňte život 
a zdraví, teprve potom majetek. 

Jestliže je to možné, snažte se požár 
uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu 
šíření. Využijte hasicí přístroje, hydrant na 
chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) 
apod., dávejte si přitom pozor, aby vám 
oheň nezatarasil únikovou cestu. Pozor na 
elektrické přístroje či věci napojené do 
elektřiny. Pokud dojde např. k požáru vá-
nočního stromku s elektrickými svíčkami, 
musí se nejprve vypnout proud a teprve 
pak lze hasit. A pamatujte, zařízení, které 
může být pod elektrickým proudem, nikdy 
nehasíme vodou ani pěnovým hasicím 

přístrojem.  
Pamatujte, že lidské zdraví je vždy 

cennější než majetek a rozhodně se ne-
pokoušejte požár zlikvidovat za každou 
cenu sami. 

Požár co nejdříve oznamte hasičům 
prostřednictvím tísňové linky 150 či 
112. Při ohlášení vždy nejdříve uveď-
te, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiň-
te také důležité okolnosti, které mohou 
napomoci či naopak zkomplikovat zá-
sah záchranářů. Poté uveďte své jméno 
a přímý kontakt na sebe. Důsledně se 
řiďte se pokyny operátora tísňové lin-
ky.  

Pokud se v hořícím objektu nachází 
více osob, varujte je a snažte se jim 
pomoci (zejména dětem, starým a ne-
mohoucím osobám).  

Při pohybu v zakouřeném prostoru si 
dávejte pozor, abyste se nenadýchali to-
xických zplodin hoření, držte se při zemi a 
dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouš-
kou z textilie (stačí kapesník). 

Hořící objekt co nejrychleji opusťte a 
přesuňte se do bezpečné vzdálenos-
ti. Buďte připraveni poskytnout pomoc 
zasahujícím hasičům. 

                                           Zpracoval 
člen zásahového družstva SDH Kamenný 

Újezdec:  V. Charvát 

Štědrý den se pomalu blíží a my, nedočkavé hasičské děti, jsme si 
už svůj vánoční stromeček ozdobily. A 
kde? No přece v naší klubovně, kde jsme 
také provedly předvánoční úklid a máme 
tam teď opravdu hezké. Jako každý rok i 
letos nás čeká hasičský Ježíšek, který 
nám vždy něco malého nadělí. Všichni se 
sejdeme, ochutnáváme cukroví, které 
jsme pomáhaly s maminkami péct, a za-
zpíváme si i nějakou tu koledu.  
A co se u nás dělo minulé měsíce? Jak 
jsme již zmiňovaly, zúčastnily jsme se 
podzimního kola hry Plamen. Na přední 
příčky jsme nedosáhly, ale hlavní je se 
zúčastnit a užít si zábavu. A tu jsme si opravdu užily.  
Trénink nám tímto skončil a budeme pokračovat zase v dalším roce. Teď už 
se scházíme hlavně proto, aby jsme se viděly s kamarády a zahrály si hry, 
které pro nás naši vedoucí vymýšlejí, a společně se zasmáli.  

Vedoucí mladých hasičů  

Veronika Voláková 

SDH V KAMENNÉM ÚJEZDCI PŘEJE SPOLUOBČANŮM KRÁSNÉ 

PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A DO NOVÉHO ROKU 2018  

JEN TO NEJLEPŠÍ,  

HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, A SPOKOJENOSTI. 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
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Od dětství si pamatuju báječnou 
chuť míchaných vajíček, které mi dělá-
vala moje babička. Míchala je v malém 
kastrůlku, na kousku másla, nenecha-
la je ani moc husté, ale ani řídké, tak 
akorát, posypané čerstvou pažitkou. 
Voněly a chutnaly božsky. Od té doby 
jsem taková vajíčka nejedla. Není di-
vu, babička svých několik slepiček 
chovala v pěkném výběhu v rohu za-
hrady, dobře je krmila a taky si s nimi 
povídala. Měla je dokonce pojmenova-
né a musím říct, že slepičky na ta jmé-
na i slyšely. Seběhly se u vrátek a če-
kaly na nějakou dobrotu. Byly to velmi 
šťastné slepičky a snášely báječná 
vajíčka. 

Když jsem se jako dospělá, pokou-
šela udělat si míchaná vajíčka, jaká 
jsem znala od babičky, nebylo to ono. 
Recept byl sice od babičky, ale vajíčka 
koupená v obchodě. Asi proto, že to 
nebyla vejce od šťastných slepiček. 
Později jsem vyzkoušela vejce z far-
mářských trhů, i z prodejen se zdravou 
výživou. Byla o hodně dražší, ale po-
řád to nebylo ono.   

Před pár lety jsem si splnila dávný 
sen a koupila jsem si v Kamenném 
Přívozu chatu. Chata stojí v osadě u 
lesa, daleko od silnice a je tu božský 
klid. Krásně se tu spí a ráno mě nic 
nebudí, ni kohouti. Je to proto, že tu 
v okolí nikdo nechová slepice. Škoda! 
Slibovala jsem si, že když budu celé 
léto na vesnici, budu si moct koupit 
domácí vajíčka a konečně si na nich 
pochutnám. Jak jsem se tak seznamo-
vala s okolím a poznávala místní po-

měry, pochopila jsem proč. Kamenný 
Přívoz je velmi malebná obec 
s překrásným okolím a legendární ře-
kou Sázavou- dokonalý ráj turistů, vo-
dáků i chatařů a chalupářů. Ti, co zde 
ale žijí po celý rok, musí většinou jez-
dit za prací do okolních městeček ne-
bo až do Prahy.  Na nějaké velké hos-
podaření a záhumenky není dost ča-
su. A nakonec taky proč? Potraviny se 
dnes dají pohodlně a levně nakoupit 
ve velkých supermarketech, kterých je 
v okolí plno. Výběr je velký, kvalita 
různá a původ zboží často nejasný. 
Ale v dnešní uspěchané době to není 
tak podstatné.  

 Loni v létě jsem se zastavila 
v oblíbené vodácké hospůdce u řeky a 
tam jsem potkala dávnou kamarádku. 
Přestěhovala se na důchod do Přívozu 
do domku po prarodičích a stala se i 
majitelkou velké zahrady. Naplno si 
teď užívala života na venkově. Začala 
pěstovat vlastní zeleninu, bylinky a 
ovoce. Když jsem ji poprvé navštívila, 
zjistila jsem, že má také hodně zvířá-
tek, několik kočiček, pejsků a také žel-
vičky, které jí tu nechala vnoučata. 
Letos na jaře se mi svěřila, že se 
chystají s manželem pořídit si několik 
slepiček z velkochovů. Prý se tak po 
roce tyto nosné slepice likvidují, déle 
by život v kleci v obřích halách asi 
stejně nevydržely.  Touha po čers-
tvých vejcích, myslím, nebyla pro ka-
marádku tak důležitá jako představa, 
že by několika zuboženým opeřencům 
poskytnout dát jim novou šanci k živo-
tu. Kdyby se to podařilo, měla by pro 

vnoučata čerstvá vajíčka bez antibio-
tik, antidepresiv a dalších nezbytných 
doplňků stravy, kterými se ubohé sle-
pičky udržují při životě. Manžel to od-
souhlasil a dokonce se sám vydal au-
tem do nejbližšího velkochovu, aby 
slepičky přivezl. Na zahradě jim vyčle-
nili kus trávníku, vyrobili krásný dřevě-
ný kurník s přenosnou ohrádkou a 
experiment mohl začít. Byla jsem moc 
zvědavá, jak to dopadne. Kamarádka 
slíbila, že mi bude všechno podrobně 
vyprávět.   

Manžel slepičky dovezl a vyndal 
z krabice. Byly to takové vypelichané 
chudinky, které nikdy neviděly denní 
světlo, jen studené zářivky, neuměly 
ani chodit a dokonce ani kvokat. Když 
jsem je pár dnů na to uviděla, byla 
jsem dost skeptická, jestli se vůbec 
někdy vzpamatují a budou z nich po-
řádné slepice. Zdálo se mi, že už tu 
druhou šanci ani nevyužijí.  Ale matka 
příroda je mnohem mocnější, než si 
myslíme.   

   Několik dní strávily v bezpečí 
kurníku, nežraly, nepily, snad jenom 
spaly. Pak ta nejodvážnější vyšla ven 
a spatřila poprvé slunce, trávu a zabo-
řila své pařátky do čerstvé a voňavé 
hlíny. Pak se odvážila druhá, třetí a po 
několika dnech už si statečně vykračo-
valy všechny čtyři po trávě a udiveně 
se rozhlížely po zcela novém světě. 
Nejistě si vykračovaly po trávě a vydá-
valy jen takové nanicovaté zvuky jako 
pípání a brblání, no, do této doby ne-
měly žádný důvod si vesele kdákat.  
Netvrdím, že slepičí kdákání je kdoví-

Šťastné slepičky 

jak líbezný zpěv, ale každý tvor by 
se měl ozývat tak, jak mu zobák 
narostl jenom tak se pozná, že je 
spokojený a v pohodě.   

   Slepičky se postupně naučily 
všechno, co má správná slepice 
umět, jenom tak od přírody, nebyl tu 
nikdo, kdo by je to mohl naučit.  
Hrabaly, mávly křídly, natahovaly 
krky a místo granulí se postupně 
přeučily na poctivé zrní, trávu, zbyt-
ky z kuchyně, občas si vyhrábly 
z hlíny nějakého červíka nebo žížal-
ku. Už za pár týdnů jim narostlo 
krásné, husté peří a začaly vydávat 
mnohem silnější a barvitější zvuky, 
až se jim podařilo vyzpívat pořádné 
zvučné kokokodááák! Vnoučata vy-
myslela pro slepičky krásná jména a 
učila je přijít na zavolání. Konečně 
se z vystresovaných chudinek se 
staly šťastné slepičky. A tak mohly 
začít konečně snášet „šťastná“ va-
jíčka. Při další návštěvě u kamarád-

http://www.kamennyprivoz.cz
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Karla Krausová 

Váš osobní místní makléř 

www.posazavi.info 

Hledám aktuálně pro konkrétní klienty: 

Větší dům na samotě v lese (hájenka) 

3x chatu nebo chalupu, 3 x rodinný 

dům (může být i k rekonstrukci  a/nebo 

i v havarijním stavu), případně 

i stavební parcelu. 

A naléhavě potřebuji chatu nebo 

srub, co nejblíže k vodě (k řece nejlé-

pe), podmínka je rovný přístupový te-

rén (handicapované děcko) 

Jílové u Prahy až Týnec n. Sázavou a 

okolí cca do 20 km 

 

Prosím nabídněte, tipy po realizaci 

 obchodu odměním.  

Děkuji. 

    

A děkuji stávajícím klientům, 

kteří mi projevili důvěru. 

Karla 

 

725878041 

ky jsem už z dálky slyšela hlasité kvo-
kání a kdákání. Když jsme se zastavi-
ly u ohrádky, slepičky se k nám hned 
hrnuly a čekaly nějaký pamlsek. Potě-
šil je i kus starého rohlíku, který jsem 
objevila v kabelce. Při loučení jsem 
dostala výslužku. Krabičku a v ní ně-
kolik pěkných čerstvých vajíček. Byla 

jsem potěšená a samozřejmě velmi 
zvědavá, jaká asi budou. Rozklepla 
jsem je do kastrůlku na kousek másla, 
chvilku míchala a pak posypala pažit-
kou. Chutnaly přesně tak, jako tenkrát 
v dětství, od mé babičky. Jak jinak by 
mohly chutnat, když to byla vajíčka od 
šťastných slepiček! 

No, možná si taky pořídím pár 
vlastních slepiček a bude mě hřát vě-
domí, že jsem spáchala dobrý skutek 
a že si můžu dopřát lahodná čerstvá 
vajíčka od šťastných slepiček. Ne-
chcete se přidat?    

 

Mgr. Irena Šlapáková  

  

Letošní zima už se konečně ozvala ...18.12.2017 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
http://www.posazavi.info
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Nově narození  
Říjen, listopad, prosinec 

Turková Lea 

Zajícová Lota 

Úmrtí 
Buriánek Josef 

Hroník Miroslav 

Sypták Jiří 

Volek František 

Říjen 

Vrbovcová Věra 

Piskač Vladimír 

Chochola František 

Jiráková Blažena 

Kressová Danuše 

Mikešová Marcela 

Lacinová Jana 

Soukupová Libuše 

Havel Zdeněk 

 

Listopad 

Fifka Zdeněk 

Klabíková Anna 

Splavec Karel 

Valachová Iva 

Líznerová Vlasta 

Chocholová Vlasta 

Slepička Karel 

 

 

 

Prosinec 

Kašparová Alena 

Dubová Marie 

Novotný Antonín 

Dastychová Marie 

Hňupová Zdenka 

Soukup Václav 

Janečková Marie 

 

Společenská kronika 

Srdečně gratulujeme všem jubilantům ! 

Obecní rada v Kamenném Přívoze 
Odpovědný redaktor: Prokop Mašek 
Registrováno pod č. MK CR E 12542 jako periodický tisk s názvem 
Přívozský čtvrtletník. 
Adresa a inzerce: Obecní úřad Kamenný Přívoz 285, 252 82 
tel. 241951443-4, www.kamennyprivoz.cz 
 
Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. 
Neoznačené fotografie archiv redakce. 

Vážení čtenáři, 
zajímá nás to, co zajímá vás. Své náměty na nové člán-
ky, 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: 15.3.2018 
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny. 

Výzva pro zasílání článků 

Jubilanti 

Vydavatel 

Změna jízdního řádu linky 452 - zařazeny dva nové spoje od 10.12.2017 

Upozorňujeme občany Hostěradic, že s platností jízdního řádu od 10.12.2017 budou  

do Hostěradic jezdit v pracovní dny dva nové spoje této linky : 

Jílové u Prahy - odjezd v 10:45 hod., Hostěradice v 10:56 hod. - směr Benešov 

Benešov - odjezd v 10:30 hod., Hostěradice v 11:15 hod. - směr Jílové u Prahy 

Koleda označuje původně jednoduché zpívané texty, které zpívaly děti o vánočních 
svátcích (také v den příchodu Tří králů, v den sv. Řehoře a o Velikonocích). Koledníci 

za zpívání obdrželi tzv. výslužku, kterou představovalo to, co bylo podáváno o a po štědrovečerní večeři. 

Vánoční koledy 

Narodil se Kristus Pán 
 
Narodil se Kristus Pán, 
veselme se, 
 z růže kvítek vykvet nám, 
 radujme se. 
 Z života čistého, 
 z rodu královského, 
 nám, nám narodil se. 
 
Jenž prorokován jest, 
 veselme se, 
 ten na svět poslán jest, 
 radujme se. 
 Z života čistého, 
 z rodu královského, 
 nám, nám narodil se. 
 

Člověčenství naše, 
 veselme se, 
 ráčil vzít Bůh na se, 
 radujme se. 
 Z života čistého, 
 z rodu královského, 
 nám, nám narodil se. 
 

Jak jsi krásné, neviňátko 
 
Jak jsi krásné, neviňátko, 
 vprostřed bídy nebožátko! 
 Před tebe padáme, 
 dary své skládáme. 
 
Já ti nesu dvě kožičky, 
 by zahřály tvé údičky, 
 já zas trochu mlíčka, 

 by kvetla tvá líčka. 
Já ti nesu veselého 
 beránka ze stáda svého; 
 s ním si můžeš hráti, 
 libě žertovati. 
 
A co my Ti chudí dáme, 
 darovati co nemáme. 
 My Ti zazpíváme, 
 pěkně zadudáme. 
 
Pastuškové mu zpívají 
 zvuky dud se rozléhají. 
 Slavně dudy dují, 
 všichni prozpěvují. 
 

Česká mše vánoční Gloria 
 

Sláva budiž Bohu velikému, 
pokoj lidu všemu pokornému, 
neb se narodil Spasitel, 
všeho světa Vykupitel. 
 
Vstaňte rychle pastýřové, srdce 
věrného, 
zanechte stád, pastuškové, 
srdce dobrého, 
pojďte k Betlému, městu svaté-
mu, 
uvidíte tam světlo nebeské, 
Syna Božího v podobě lidské. 
To vám zde zvěstujem, nad tím 
se radujem. 
vstaňte rychle, běžte k Betlé-
mu,  
k Ježíšku dnes narozenému. 

http://www.kamennyprivoz.cz

