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Povodně 2013 
to co se opakuje s pravidelnou ne-

pravidelností, to jest velké přívalové 
a dlouhodobé srážky, které zapříčiňu-
jí zvýšení hladin vodních toků, prostě 
povodeň, nastalo i v tomto červnu. 
řeka Sázava dosáhla průtoku přibližu-
jícímu se roku 2006, což bylo nejvíce 
za posledních cca 50 let. ale nebyla to 
Sázava, která by způsobila ty největší 
škody. jí byla poničena kamenitá cesta 
podél řeky v kamenném újezdci k cha-
tám na Skalici a Štrachovci a některé 
další sypané cesty při řece. zaplaven 
byl suterén včetně kotelny obecního 
objektu čp. 263 v kamenném přívoze 
u objektu bývalého mlýna /zdravotní 
středisko/. 
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roZvoJ obCe

 jmenování ředitelky zŠ a mŠ paní mgr. Šmídové na dalších 6 
let na základě výsledků konkurzu (přihlášeny 3 uchazečky);

 příspěvky a dary obce, spolků a občanů zŠ a mŠ;
 finanční příspěvek obce na projekt čistá řeka Sázava  

o.p.s. posázaví ve výši 7 tis. kč;
 přestavby objektu obce č.p.285 na obecní úřad a objektu 

obce č.p.10 na rozšířenou mŠ, jmenování hodnotitelské ko-
mise, výběr zhotovitelů staveb;

 opravy místních komunikací po povodních v celé obci a plá-
nované opravy cest (zastávka podél trati – nový povrch, ces-
ta k losům, oprava výtluků cest ve všech částech obce);

 Schválena žádost společnosti bisport s.r.o. o povolení vjez-
du jejich vozů na náplavku před bývalým hotelem u horů 
za účelem sběru lodí a raftů v případech nutnosti ukončení 
sjezdu Sázavy již v kamenném přívoze na zkušební dobu do 
30. 6. 2013;

 povolen bezplatný pronájem levého břehu Sázavy od poš-
ty ke zdravotnímu středisku a pravého břehu před hote-
lem u horů oS náplava za účelem konání přívozského trhu 
a koncertu skupiny blanche drums dne 8. 6. 2013;

 povoleny hudební produkce 29. 6. (lahvátor) a 6. 7. 2013 
(anacreon a hosté) na hřišti v kamenném přívoze na žádost 
p. petra novotného, kp;

 Souhlas s vypracováním územní studie pro lokalitu z2-1 
změny č, 2 územního plánu obce panu richardu michálkovi;

 návrhy na úpravy přechodu pro chodce před školou přes sil-
nici č. 105 pro zvýšení bezpečnosti, nebezpečné parkování 
aut rodičů dětí na chodníku a v křižovatce;

 neschválen odprodej části obecních pozemků p.č. 356/1 
a 357/1 pod hřištěm v kp.

 zpráva o čerpání rozpočtu za období leden až květen 
2013 a jeho první úprava, týkající se vybavení rozšířené 
mateřské školy;

 zpráva auditora za rok 2012 a závěrečný účet obce ka-
menný přívoz za rok 2012;

 bezúplatné převody pozemků - místní komunikace  
p.č.465/24 (483 m2) a p.č.734 (27 m2) v k.ú. kp od čr – 
úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví obce;

 výměna částí obecních pozemků p.č. 342/3  (32 m2) 
a 363/21 (164 m2) za stejně velké části pozemku p.č. 
342/4 ve vlastnictví Ing. petra hrubého, vše v k.ú. hostě-
radice z důvodu převodu části komunikace do vlastnic-
tví obce;

 rozhodnutí o vydání změny č. 4 územního plánu sídel-
ního útvaru kamenný přívoz (úlehličky).

usnesení ze zasedání zastupitelstva bude zveřej-
něno na úřední desce a webových stránkách obce  
www.kamennyprivoz.cz.

obecní rada zasedala od ve druhém kvartále 2013 
celkem osmkrát, bylo mimo jiné projednáno:

Zastupitelstvo obce – zasedalo 26. 6. 2013, bylo 
mimo jiné projednáno:

pavel pála, místostarosta

Sportovní a kulturní život v obci
chci se zmínit o sportovním a kultur-

ním životě v obci. nebudu mluvit o tom 
běžném v současnosti fungujícím (ha-
siči, okap, převozníček, tatran), ale 
o tom novém pěkném.

 tím novým - a pro mne srdcem spor-
tovci blízkým - je mládežnický fotbal. 
fotbalová přípravka se rozjela, osobně 
všem těm, kteří dětský fotbal zabezpe-
čují, musím poděkovat. a to, že se moc 
nevyhrává, to nebolí. podstatné je, že 
se hraje pro radost, a že to mladé fot-
balisty a fotbalistky baví. velice dobře 
byl připraven „Sázavský pohár“ fotba-
lových přípravek i fotbalový dětský 

den. prostě „Super“ s jednou malou 
chybičkou. a jakou? tou je to, že tra-
diční a donedávna jediný dětský den 
újezdských hasičů byl pouze týden po 
dětském fotbalovém dni. byl také „Su-
per“. chyběla jen úplně obyčejná do-
mluva jak dětské dny naplánovat, aby 
nebyly týden po sobě. ale to se jistě 
příští rok vylepší.

částečně problematické (jako každý 
rok) jsou hudební produkce na fotbalo-
vém hřišti. většinou si stěžují starší lidé, 
protože zde produkovaná hudba se jim 
nelíbí, je moc hlučná a trvá do nočních 
hodin. tato reakce je asi normální, ale 

na obhajobu těch mladých musím říci, 
že za mého mládí naši rodiče či praro-
diče odsuzovali big beat, měli rádi val-
daufa, a už vůbec neměli rádi dlouhé 
vlasy. a v tu dobu dvacetiletí – dnes se-
dmdesátiletí – byli také proti tomu, aby 
koncert skončil v deset hodin večer. 
vzhledem k tomu, že v naší obci v pod-
statě není jiné místo pro podobná vy-
stoupení, než fotbalové hřiště, myslím 
si, že dvě či tři hudební produkce za rok 
by mohla starší generace tolerovat. 

prokop mašek,
starosta
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nové sídlo obecního úřadu a přestavba 
stávajících prostor obecního úřadu na MŠ

Pro informaci všem občanům 
sdělujeme, že přestavba čás-
ti obecního objektu čp. 285 
v kamenném Přívoze (proti 
mostu přes Sázavu, kde sídlí 
Pošta) byla dokončena a od 
konce června 2013 zde sídlí 
obecní úřad. Úřední hodiny 
zůstávají nezměněné.

1. července byla zahájena přestavba prostor stáva-
jícího obecního úřadu (čp. 10 kamenný přívoz) na 
další třídu mateřské koly.  

je reálný předpoklad, že stavba nové třídy mateřské 
školy bude dokončena v termínu do konce prázdnin 
a další třída mateřské školy s kapacitou 20 žáků za-
čne fungovat v průběhu září 2013 ihned po vybavení 
a zkolaudování stavby.

prokop mašek,
starosta

Staronová 
ředitelka školy

v květnu proběhl konkurz na ředitele/-ku zá-
kladní a mateřské školy kamenný přívoz v sou-
ladu se školským zákonem a příslušnou vy-
hláškou. radou obce bylo určeno, že ředitelem 
bude jmenován ten uchazeč, který bude kon-
kurzní komisí určen jako první v pořadí. nejlep-
ším z uchazečů byla vyhodnocena stávající ře-
ditelka školy paní Mgr. hana Šmídová a proto 
je zřizovatelem jmenována na 6 let ředitelkou 
místní školy.

původně jsem chtěl v tomto čtvrtletníku 
pouze informovat o výsledcích konkurzu, ale 
musím se též zmínit o okolnostech, které kon-
kurz doprovázely. to, že někdo poukazoval, že 
konkurz je účelový a že zřizovatel (či jen pan 
mašek) má v úmyslu jmenovat někoho kon-
krétního, zřejmě jemu blízkého, jsem nechápal 
a nechápu dodnes. asi je někdo přesvědčen, že 
v česku nic nejde poctivě, či uvažoval dle své-
ho ne zcela správného pohledu. toto jsem se 
snažil přehlédnout a byl rád, že proběhlo vše, 
jak má být, tzn. dle zákona. na druhé straně mě 
někdo/zcela konkrétní/ oslovil a bez jakýchko-
liv rozpaků prosazoval v době konkurzu kon-
krétní osobu a radil mi, jak to provést, aby tato 
osoba konkurz vyhrála a následně mi vysvětlil, 
že jsem to provedl špatně.

bohužel i taková je dnešní vesnice.
prokop mašek,

starosta
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na občany, aby si lépe zajistili své rekreační 
objekty, přesto vloupání do chat a kůlen 
představuje hlavní podíl na kriminalitě 
v rámci zdejšího obvodu. další význam-
nou část trestné činnosti tvoří krádeže 
pohonných hmot z odstavených a opět 
nedostatečně zajištěných a nestřežených 
nákladních vozidel a pracovních strojů.

co se přestupků týče, byly řešeny 3 pře-
stupky proti občanskému soužití a dále 
drobné krádeže a poškození věcí. na úze-
mí obce byla vypátrána jedna celostátně 
hledaná osoba a byla předána soudu. 
v neposlední řadě bych zmínil i šetření 
jedno náhlého úmrtí.

od 1. 6. 2013 na naše oddělení přestoupil 
z prahy zkušený policista pprap. pavel Šulc, 
který ve služebním obvodě bydlí a má tedy 
k němu bližší vztah. popřejme mu, aby se 
mu v jílovém líbilo a svojí prací přispěl 
k bezpečí nás všech.

npor. phdr. radek vokál

avšak takováto povodeň je pro naši 
řeku prospěšná a čistící. protože bydlím 
přímo u řeky, vidím jak zarůstající břehy 
trávou, křídlatkou a náletovou netykav-
kou vytvářejí z naší řeky líný, pomalý a ne-
čistý říční tok. přijde-li velká prudká voda, 
vyčistí koryto i břehy, řeka se pročistí a je 
zdravější, čistší i hezčí. 

našim předkům taková povodeň neu-
blížila. Staré stavby při řece v kamenném 
přívoze naši předkové bez množství sou-
časných informací, beze znalosti význa-
mů v současnosti omílaných pojmů jako 
ekologický, environmentální, meteoro-
logický atd., za použití selského rozumu 
postavili tak, aby jim velká voda nevadila. 
buď v dostatečné výšce nad generacemi 
zjištěnou povodňovou hladinou, či příze-
mí a suterény byly provedeny tak, aby se 
zaplavily a následně voda vytekla, vynes-
lo se bahno a fungovalo se dál.

žijeme však v současné době, kdy je pro 
nás nejdůležitější dopravní dostupnost, 
a proto z našeho pohledu velké škody 
červnové přívalové deště způsobily hlav-
ně na mnoha místních komunikacích, 
kdy došlo k rozlití všech potoků, vodotečí 
a vzniku dočasných vodních toků valících 
se cestami a úžlabinami. vodní erozí do-
šlo k vymletí cest, stržení břehů, tarasů 
apod.

co se týče odstraňování následků po-
vodní na komunikacích v obci, úplně prv-
ní byly odstraněny nánosy bahna a hlíny 
z krajské komunikace, aby průjezd obcí 
byl bezpečný. potom následoval úklid 

a čištění místní páteřní komunikace z pří-
voza na zastávku a zároveň byly provádě-
ny opravy tak, aby byl umožněn průjezd 
nejenom občanům, ale i svozovým pope-
lářským vozidlům. proto byla po deštích 
ihned opravena místní neasfaltová ko-
munikace nad vemenáčem, kde turyň-
ský potok vymlel taras u cesty tak, že zde 
nastala havarijní situace a přejezd autem 
byl nebezpečný. Sběrné vozy firmy ave 
zde nemohli projet. bylo nutné tuto část 
tarasu strhnout, nově vystavit za použití 
velkých kamenů uložených pod čističkou 
a část komunikace od dastychů k veme-
náči  byla z gruntu opravena.

je mi jasné, že se někomu zdají opravy 
komunikací pomalé a že nejsou dokonče-
ny, což je pravda. obec však nemá na od-
borné opravy své kapacity, většinu služeb 
musí nakupovat a některé opravy (opra-
vy výtluků živicí) lze provádět za suchého 
počasí, po vyschnutí podkladu, aby opra-
va byla účinná a trvanlivá a bohužel sou-
časné mokré jaro i začátek léta tyto práce 
zpomalují a nešlo některé nutné opravy 
provést dříve. 

přednostně se opravují komunikace 
v těch částech obce, které jsou určeny 
pro trvalé bydlení, a až následně cesty do 
chatových oblastí. toto si musí uvědomit 
lidé, kteří se přihlašují do chat k trvalému 
pobytu. to samozřejmě neznamená, že 
by obec tyto cesty neopravovala či ne-
chtěla opravovat vůbec, jejich obyvatelé 
ale musí počítat s tím, že jejich opravy 
a údržba nebude mít prioritu. 

hovořím-li o opravách, musím zmínit 
finanční zdroje, ze kterých lze na tyto 
práce čerpat. kromě financí z obecního 
rozpočtu předpokládám dotaci od státu 
či kraje. na likvidaci škod způsobených 
povodní stát uvolnil nemalou finanční 
částku a my teď musíme doufat, že dosta-
neme z těchto peněz co možná nejvíce. 
odhad škod byl zaslán, fotodokumentaci 
máme, jak to bude s náhradami, uvidím. 

v průběhu povodní pracovala a práci 
koordinovala povodňová komise, zvláště 
ve spolupráci s místním hasičským sbo-
rem k. újezdec , který ihned  zasahoval 
při čerpání zaplavených studní, likvidaci 
padlých stromů atd. jeho práce je pro 
obec prospěšná a nenahraditelná. pa-
radoxně v posledních létech hasiči více 
než hasí bojují s povodněmi a odstraňují 
jejich následky. za práci místních hasi-
čů chci i tímto způsobem jménem obce 
poděkovat a popřát, aby měli méně po-
dobné práce a mohli se dobře a v klidu 
připravit na sté výročí jejich vzniku, kte-
ré oslaví jako nejstarší a fungující místní 
spolek obce v příštím roce.

tak jako jsem poděkoval za práci hasičů, 
musím poděkovat i těm, kteří přispívají 
svou prací k odstraňování následků po-
vodní a sami přiloží ruku k dílu zde ve vsi 
i v chatových osadách.

doufám, že mé vyjádření nevyznívá 
moc pesimisticky, věřím, že opravy po-
vodňových škod proběhnou dle možnos-
tí ke spokojenosti všech. 

prokop mašek, starosta

pokračování ze str. 1
Slovo úvodem

kamenný Přívoz pohledem Policie čr
a zkomplikovali tak již dost složitou situa-
ci. kvůli tomu také sami utrpěli škodu na 
majetku – zejména na osobních vozidlech, 
jež měli odstavené na ohrožených místech 
osady jarov a neodvezli je včas. 

dne 15. 6. 2013 se policisté našeho od-
dělení účastnili dětského dne tj tatran 
kamenný přívoz, kde předvedli svoji tech-
niku a dále se nám na tuto akci podařilo za-
bezpečit vojenskou tatru s osádkou. obojí 
vzbudilo u dětí značný zájem. 

za druhé čtvrtletí roku 2013 bylo na 
území obce kamenný přívoz zadokumen-
továno 20 trestných činů, z čehož bylo 
9 objasněno nebo jsou bezprostředně 
před objasněním. zadokumentovali jsme 
mimo jiné i trestnou činnost dvou osob 
z hostivicka, které se opakovaně po delší 
dobu vloupávaly do rekreačních objektů. 
policisté našeho oddělení je zadrželi pří-
mo při nakládání lupu v chatové oblasti. 
několikrát jsem na tomto místě apeloval 

vážení přátelé, 
deště nám vystřídala vedra, ale policisté 

musí svoji náročnou službu konat nehledě 
na počasí či denní dobu. naše obvodní od-
dělení policie a obvodní oddělení hradišť-
ko pod medníkem zasáhly povodně nej-
více z celého územního odboru praha-jih. 
již od 1. 6. 2013 jsme museli i přes nízký 
personální stav zesilovat službu, abychom 
zajistili bezpečnost občanů a jejich majet-
ku. v první dny povodní nám pomáhali 
kolegové z cizinecké policie z prahy-karlí-
na, další dny příslušníci policie čr z jihlavy. 
S maximálním nasazením sil a prostředků 
jsme situaci zvládli. z našeho obvodu byla 
nejvíce postižena osada jarov, která je po-
stavená v zátopové zóně, a dále obec vrané 
n. vltavou, kde došlo k ohrožení několika 
panelových domů. tradičně jako v každém 
období povodní se našlo dost těch, kteří 
nedbali výzev místní samosprávy k opuš-
tění zatopených nebo ohrožených oblastí, 



Co odhalily povodně – výzva k dobrovolníkům
začátek června letošního roku se 

v důsledku vytrvalého deště zapsal do 
statistik povodní nejen v evropě, ale 
i v česku a také u nás v kamenném pří-
voze. tentokrát neškodila příliš Sázava, 
o které se říká, že je to „chytrá řeka“, 
takže její rozbouřené vody se obcí vět-
šinou proženou bez velkých škod. byly 
to především potoky, které se valily ze 
všech strání okolo a ničily vše, co se jim 
postavilo do cesty. pro mnoho lidí bylo 
překvapením, že proudy vody tekly 
i tam, kde by to nikdo nečekal. 

velká voda vyčistila od nánosů bahna 
koryta potoků, ale také obnažila staré 
skládky v roklích. Smutný pohled na 
lidskou neúctu k přírodě se naskytne 
na posázavské stezce u chatové osa-
dy pod rakousy. rokle, kudy obvykle 
žádná voda neteče, se vlivem povod-
ní odhalila v celé své nahotě. Smetiště 
lidského odpadu za 60 let existence 
chatové zástavby na okolních loukách 
a podél stezky vznikalo postupně až do 

doby zavedení velkoobjemových kon-
tejnerů v naší obci před více než deseti 
lety. Skládka byla částečně zakrytá no-
vými majiteli okolních chat zeminou. 
nyní se opět obnažila. 

obec bude muset skládku vyčistit 
a opět zakrýt. terén je pro veškerou 
techniku nepřístupný, takže bude 
nutno využít pouze lidské síly. obecní 
úřad již v této záležitosti učinil některá 
opatření k nápravě. využijeme k tomu 
brigádníky, pracovníky úřadu a rádi 
přijmeme pomoc od dobrovolníků, 
tedy od každého z vás, kdo může 
a projeví ochotu pomoci. 

na vývěskách u chatových osad v ra-
kousích bude umístěna výzva k úklidu 
rokle směrovaná především k chata-
řům v okolí, jejichž rodiče nebo oni 
sami odpadky do rokle házeli. obec 
zajistila dostatek plastových a jutových 
pytlů na vynášení odpadu na stezku, 
odkud se bude odvážet na vozíku za 
čtyřkolkou. 

bližší informace získáte na obec-
ním úřadě: tel. 241951443, e-mail: 
mistostarosta@kamennyprivoz.cz.

všichni víme, že někteří lidé se necho-
vají k přírodě hezky ani dnes. vidíme to 
podél cest všude tam, kde lze autem 
zastavit.  většinou jsou taková odpočí-
vadla plná odpadků.

nezbývá, než věřit, že se budou další 
generace díky osvětě k přírodě cho-
vat lépe. jeden příklad - mám radost 
z toho, že se povedlo zajistit pořádek 
u kontejneru v hostěradicích jeho pře-
místěním a úpravou terénu v okolí.

na závěr motto - nápis, který někdo 
napsal u výše zmíněné skládky na posá-
zavské stezce těsně po povodních: ne-
divte se, jak se příroda chová k nám, 
když se místní chataři takto chovají 
k přírodě. a netýká se to jen chatařů!

všem, kdo vědí, jak se chovat k příro-
dě a podle toho žijí, patří můj velký dík.

pavel pála, místostarosta
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ZÁklAdní
A MAteŘSkÁ
ŠkolA

Školní dělání právě skončilo a školu 
čeká odpočinek a nadechnutí před dal-
ším školním rokem. děti vyběhnou ze 
školních škamen a dva měsíce věnují 
především všemu ostatnímu, než je ško-
la. a tak je to správné. věříme, že si na 
ně udělají čas také rodiče, kteří třeba ve 
zbytku roku hlavně pracují a pracují… 
doufáme, že jejich společně strávený 
čas bude kvalitní a přinese dětem nejen 
adrenalinové zážitky, ale také poznání 
své rodné vlasti a jiné důležité 
zkušenosti pro život. a tím pod-
poří i jejich úspěšnost ve škole.

zkreslená je představa, že uči-
telky mají také prázdniny. uči-
telky mají dovolenou, pokud jim 
to pracovní povinnosti dovolí, 
tak jako v jiných zaměstnáních. 
a tuto dovolenou mají podle 
předpisů mŠmt povinnost čer-
pat především v létě. kdo by ji-
nak přes rok učil?!  letos se ma-
luje základní škola a přestavuje 
mateřská škola… tak nevím, 
nevím, jak to bude s tou dovo-
lenou… ale nějak se to udělat 
musí.

dobrá zpráva zvláště pro rodiče před-
školáků je, že na přípravách přestavby 
budovy školky se už viditelně zapraco-
valo, úřad je přestěhovaný, a nic snad 
nebrání v budování nové třídy. tak i my 
učitelky se těšíme, že všechno klapne 
a novou třídu otevřeme dětem už v prů-
běhu září. 

dělÁní, dělÁní….
celý prázdninový proces obnovy školy 

je přesně v duchu letošního školního té-
matu ten dělá to a ten zaS tohle… 
a když se spojí síly různých řemeslníků 
a hlav, tak se udělá tak moc, že nikdo ne-
bude zklamaný a dílo, tak dlouho disku-
tované a připravované, se podaří. a zase 
jednou půjdou dospělí dětem dobrým 
příkladem.

jaké radosti nám přinesl zbytek školní-
ho roku, o tom vám napsali starší školáci 

(3.-4. ročníku) ve svém vyprávění po-
měrně výstižně. koneckonců byly pře-
devším pro ně a je hezké, jak si je děti 
umí pěkně užít a prožít. a nám dospě-
lákům, kteří jsme k jejich uskutečnění 
přispěli je odměnou především jejich 
radost a pokroky, které dělají, i přísliby 
jejich pokroků příštích. 

věříme, že se při nich děti nejen pobaví, 
ale že jim společné školní prožitky přine-
sou i patřičné ponaučení. že podpoří je-
jich chuť poznávat, používat hlavu a ruce 
k užitečné činnosti. pokud sledují práci 
lidí, které jejich práce opravdu baví, že 
jim to přinese informaci, že práce oprav-
du může být zábavou. a nemusí to být 
právě práce „ajťáka“. a takových poznání 
dostali letos hodně.

příští školní rok 2013/14 se bude dít 
v duchu velkého výročí. těšíme 
se, že poznáme lidi z vesnice, kteří 
mají s historií školy něco společ-
ného. že najdeme spolupracovní-
ky, kteří s historií školy chtějí mít 
něco společného. že se setkáme 
s lidmi, kteří se zapíší do historie 
této školy tím, že vymyslí nebo 
připraví na její počest něco velko-
lepého.

no, uvidíme, co nám přinese pří-
ští školní rok…

zatím vám přejeme, aby se vám 
v době prázdnin dařila všechna 
práce, abyste dokázali najít za-
líbení i v té práci, která není pří-
jemná, ale udělat se musí. aby se 

vody už uklidnily a nezpůsobovaly vám 
žádné škody a traumata. Snad se vám po-
daří i udělat něco pro druhé, abyste tím 
udělali radost druhému a sobě pohladili 
dušičku. krásně a ve zdraví si užijte dovo-
lených a jiných radostí, které léto tradič-
ně přináší. a ať je léto, jak má být….!

hana Šmídová, ředitelka

ZÁPiS do ZÁklAdní A MAteŘSkÉ ŠkolY Pro Šk.r. 2013/2014
Pro šk.r. 2013/2014 máme zapsáno 9 žáků v 1. třídě ZŠ a zatím 5 nových dětí do MŠ.

vedení mateřské školy upozorňuje rodiče předškolních dětí, že dodatečný zápis dětí do mateřské školy do nově 
budované třídy se bude konat v pátek 2. srpna 2013 v době od 8.30 do 12.00 hod.

pokud práce budou postupovat tak jak mají a neobjeví se žádné další problémy, 
bude nová třída otevřena dětem 16. 9. 2013.

pozvánka k zápisu a kritéria pro přijímání dětí budou vyvěšena na obvyklých místech 
v průběhu měsíce července. děti, které již absolvovali přijímací řízení v březnu, nemusí mít 

nové lékařské vyšetření. Stačí vyplnit a potvrdit přihlášku!

hana Šmídová, ředitelka školy
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dříve děti z kamenného přívozu chodily 
do škol v jílovém a v netvořicích. 

první škola, která vznikla přímo v ka-
menném přívoze, byla chaloupka na lou-
ce pod druhostranným mlýnem. založe-
na byla v roce 1800 a prvním učitelem 
zde byl knihař Kadeřábek, jenž časem 
odešel do prahy. 

pak se škola několikrát stěhovala (č.p. 18, 
46 a 16- později hotel u horů) vystřídali se 
zde postupně učitelé: pan Pokorný, Jan 
Brožík, pan Tupý, Václav Smolák. 

nové školy se kamenný přívoz dočkal až 
v roce 1863, kdy obec postavila na stráni 
na kopečku 

přízemní kamenný dům. a to je prvopo-
čátek historie naší školy, která letos oslaví 
150 let. 

Sice byla jen „přízemní“, ale již stála na 
svém místě. 

dětí přibývalo a v roce 1881 navštěvo-
valo školu již přes 100 dětí, a proto muse-
la být zřízena ještě jedna třída. vyučujícím 
v té době byl Karel Mašek a v r. 1883 do-
šlo k rozšíření výuky, a to o ženské práce, 
jejichž zdejší první učitelkou se stala Anna 
Mašková. 

v roce 1885 se dojednala nástavba jed-
noho patra na budově školy. v následu-
jícím roce byly práce dokončeny a nový 
školní rok mohl začít i v druhém patře, kde 
byly zřízeny dvě třídy. 

radost z nové školy však netrvala dlou-
ho, neboť se ukázalo, že stavba nebyla 
řádně odvedena a začal se prohýbat strop. 
místní zednický mistr čeněk lacina, který 
práci prováděl, musel závady na vlastní 
náklady opravit. 

bohužel do pěti let po dokončení se do 

všeho, co bylo ze dřeva, dala houba. to 
znamenalo položit nové podlahy, dveře, 
veřeje atd. kromě toho, aby se zabránilo 
plísni, která školu rovněž sužovala, muse-
la být vzadu za starou budovou odlámána 
skála, k níž byla škola postavena. 

počet dětí stále narůstal a v roce 1890 
docházelo již 138 žáků. 

dalším významným řídícím učitelem byl 
Augustýn Kolenský, který na škole působil 
14 let. 

v r. 1910 si vyměnil místo s Karlem Čer-
mákem, který zde byl 10 let. 

následoval Josef Janoušek, Emanuel 
Pohl, Václav Adámek a Václav Fryš (zastu-
poval v době nemoci) 

v roce 1922 došlo k další přestavbě ško-
ly. byla zřízena třetí učebna v přízemí bu-
dovy. 

dalším pokrokem ve škole bylo zave-
dení pitné vody. jednalo se o dvě sběrné 
studny a „trkač“ poháněný vodou v po-
toce. voda byla čerpána do rezervoáru 
umístěného nad školou. 

v této době bylo také založeno rodičov-
ské sdružení, které pomáhalo škole, jak se 
dalo (např. získávání pomůcek) 

v r. 1938 nastoupil jako řídící učitel Alois 
Mareš, velký muzikant, který vyučoval 
děti na různé hudební nástroje. Sestavil 
poměrně početný dětský soubor i orche-
str dospělých, který vystupoval v místním 
ochotnickém divadle při představeních 
v té době velmi populárních operet. 

po druhé světové válce byla budova ško-
ly, vzhledem k tomu, že se v ní nedělaly 
žádné úpravy, velmi zchátralá. byla uspo-
řádána sbírka na opravu místní školy. část 
peněz poskytla obec. přibyla nová trojdíl-

Jak to bylo, aneb škola 
v kamenném Přívoze slaví 150 let

ná okna, aby v učebnách bylo více světla, 
v některých místnostech 

byly položeny parkety, záchody byly 
opraveny, budova byla omítnuta břízoli-
tovou omítkou a její spodek nahozen ka-
meninovou omítkou. 

v roce 1951 přišel do školy nový ředitel 
- karel dastych, kterého si jistě většina z 
vás- místních obyvatel- pamatuje, neboť 
učil na této škole až do roku 1979. 

v roce 1966 byla zrealizována generální 
oprava školy a v r. 1971 bylo do školy in-
stalováno ústřední topení. 

od r. 1980 do r. 2007 byla ředitelkou 
školy Jana Kačerová.

za jejího působení v roce 1985 byl ko-
nečně vyřešen problém s odběrem vody. 
byla vybudována artézská studna. v po-
sledním roce 20. století došlo k dalším 
úpravám na školní budově. byly vymě-
něny vstupní dveře a přistaveno závětří, 
vnější okna byla natřena a školní družina 
dostala nový nábytek. v tomto roce na-
vštěvovalo školu 39 dětí ve dvou třídách. 

v roce 2007 nastoupila nová ředitelka 
Mgr. Milada Peterková, kterou po třech 
letech vystřídala ve funkci Mgr. Hana Šmí-
dová. všimněte si, že zmizeli muži…!

mgr. hana Šmídová uspěla v konkurzu, 
který vyhlásil obecní úřad v kamenném 
přívoze na jaře v r. 2013, a tudíž se stává 
ředitelkou základní a mateřské školy na 
dalších 6 let.

naše škola má opravdu pohnutou minu-
lost a myslím si, že je jedna z nejstarších 
v našem kraji, možná i dál, a proto by-
chom jí měli uspořádat důstojné výročí 
jejího velkého jubilea!

lucie kyptová

výzva Spoluobčanům
Škola bude Slavit 150 let

vážení spoluobčané, obracíme se na vás s prosbou:
základní a mateřská škola v kamenném přívoze bude letos slavit 150 let od svého vzniku. 

k tomuto jubileu se na podzim uskuteční oslava (bližší informace v příštím vydání čtvrtletníku).
vlastníte-li nějaké dobové fotografie, či jiné zajímavé písemnosti, nebo předměty související s naší 

školou a budete ochotni je zapůjčit na výstavku, ozvěte se nám. 
rovněž uvítáme příspěvky ze života školy či informace o bývalých zaměstnancích a absolventech, 

popřípadě kontakty na ně. 

děkujeme a těšíme se na vás
kolektiv pracovníků zŠ a mŠ kamenný přívoz
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v pátek 28. 6. se v předškolní třídě 
mŠ konal již tradiční pyžamkový večí-
rek. po zmrzlinovém osvěžení jsme se 
všichni převlékli do svých oblíbených 

tradičně velmi dobrou spolupráci má 
škola s dětským oddělením městské 
knihovny v jílovém u prahy. knihovnice 
pí. I. Strnadová opakovaně v minulých 
letech připravovala programy pro školní 
i předškolní děti přesně v duchu téma-
tu projektu, ve kterém škola pracovala 
v daném školním roce. dlouhodobě 
knihovna propůjčuje školákům do ško-
ly knihy, které se vztahují k tomuto té-
matu, aby mohli s knihami pracovat i ve 
škole. 

v měsíci červnu, 18. 6., uspořádala 
knihovna i pro prvňáčky naší školy slav-
nost „PASovÁní nA čtenÁŘe“. akce 
proběhla v radostném duchu společně 
s prvňáky z jílového. opět děti dostaly 
impuls k tomu, aby si rády vzaly knihu 
do ruky, aby si četly. poslechem pohá-
dek, řešením veselých hádanek, řeše-
ním úkolů s tajenkou ve skupinkách 
si ověřovaly své čtenářské schopnosti 
a zároveň logické uvažování, schopnost 
spolupracovat. úkoly nebyly jednodu-
ché. v určité fázi pracovali všichni pří-
tomní - maminky, tatínkové, paní učitel-

Pyžamkový večírek s noční hrou

Spolupráce s Městskou knihovnou  
v Jílovém u Prahy

pyžamek a začalo „taneční řádění“. ná-
sledovalo menší občerstvení, za které 
ještě jednou děkuji rodičům. další část 
programu proběhla v duchu našeho 

ky i pracovnice knihovny. nakonec jsme 
vše společně zvládli a mohli jsme se ra-
dovat z dokonalého výsledku.

vyvrcholením bylo předání potvrzení 
čtenářských schopností paní starostkou 
města jílového u prahy mgr. květou ha-
lanovou a pasování na čtenáře rytířem 
v brnění s opravdovým mečem. některé 
děti musely zabojovat se svým strachem 
a ostýchavostí, ale všechny vše statečně 
zvládly. odměnou jim byla třeba knížka, 
diplom čtenáře a čestná průkazka čte-
náře. nechyběla zručně maskovaná pra-
vidla (origami), jak se správně chovat ke 
knize.

domnívám se, že naši prvňáčci mají 
k cestě ke čtenářství dobře našlápnuto. 
díky této milé a podnětné spolupráci 
nejspíš i cestu do knihovny pro další za-
jímavé knihy. 

budeme se těšit na další spolupráci 
i v novém školním roce, jehož tématické 
zaměření zřejmě vyjde ze zásadní udá-
losti, kterou je 150 výročí otevření školy.

hana Šmídová, třídní učitelka prvňáků

celoročního projektu „ten dělá to a ten 
zas tohle“. děti si zahrály na módní 
návrháře a vytvořily spoustu krásných 
papírových pyžamek a nočních koši-
lek, které si odnesly domů na památku.  

při noční prohlídce školy (pouze s ba-
terkami) jsme objevili lesního skřítka, 
který měl pro děti připravený první 
úkol, jímž začínala noční hra. po jeho 
splnění jsme se vypravili na dobro-
družnou cestu, na které nás čekalo ně-
kolik dalších dopisů s úkoly od skřítka. 
jako poslední jsme našli návod na hle-
dání pokladu. po krátkém společném 
hledání si děti „truhličku“ s pokladem 
odnesly do školky a nastalo velké roz-
dělování. celá tato akce malé statečné 
dobrodruhy velmi unavila. nezbývalo 
tedy už nic jiného, než připravit lehát-
ka, peřinky nebo spacáky a jít spinkat.

chtěla bych tímto poděkovat paní 
z. ondřichové, která mi s organizací 
této akce již druhý rok pomáhala.

martina Šimsová
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ještě než budeme mít úplné volno, 
měli bychom se poohlédnout za tím, 
co jsme společně prožili v posled-
ních měsících tohoto školního roku. 

vubnu byl den Země. my jsme ho 
oslavili úklidem okolí školy 23. dub-
na. ten den jsme se museli pracovně 
obléci, nazout pohodlnou obuv, vzít 
si pracovní rukavice a igelitové pytle 
na všechny možné odpadky. nachá-
zeli jsme různé věci, které do přírody 
nepatří, např. igelitové sáčky, plas-
tové lahve, obaly od bonbónů, ple-
chovky a jiné. vše jsme vysypali do 
kontejneru. byla to docela zábava 
a hlavně jsme udělali něco užitečné-
ho pro lepší ovzduší našeho domova.  

v květnu jsme oslavili den rodiny 
tím, že jsme rodičům předvedli po-
hádku bylo jednou jedno království. 
paní učitelky vymyslely text - nebyla 
to totiž obyčejná pohádka, ale tro-
chu zmodernizovaná – a my jsme 
museli zkoušet a zkoušet. zabralo 
nám to hodně času a jako vždy jsme 
měli velkou trému. vše ale dobře do-
padlo. rodiče nám po představení 
hodně tleskali, všem se to moc líbi-
lo. my jsme dali maminkám květiny 
a dárečky, které jsme sami vyrobili 
v družině s paní učitelkou lacino-
vou. 

den dětí jsme trochu předčasně 
oslavili už 31. května. počasí nám 
sice moc nevyšlo, ale naši hasiči 

konečně – máme tu prázdniny
z obce kamenný újezdec stejně při-
jeli. dorazili s třemi auty, jedna nád-
herně vyleštěná tatra a dvě menší 
dodávky. Seznámili nás k čemu auta 
slouží, pustili nás i na střechu velké 
tatry, mohli jsme si vyzkoušet za-
měření vodního děla. nakonec jsme 
dostali bonbony, čokolády a obrázky 
s hasičskými auty. I přes nepřízeň 
počasí jsme prožili nádherný den. 

no a už je tu červen. poslední měsíc 
ve školním roce. tak jako každý rok se 
těšíme na celodenní výlet. letos byl 
naplánován na 4. června, ale nepří-
znivé počasí a záplavy nám vše změ-
nily. výlet se uskutečnil až 7.června, 
ale zato byl úžasný. vyrazili jsme na 

hrad točník. tam jsem hráli všelijaké 
soutěže a také nám ukázali různá ře-
mesla, jak se co vyrábí např. hřebík, 
odrátovaný hrnec, vyrážení mincí, 
pečení perníku. také jsme si vyzkou-
šeli střílet do terče z kuše a byl tam 
také kouzelník. výlet se moc vydařil 
a chtěli bychom touto cestou podě-
kovat Spolku pro dobrou náladu 
v kamenném přívoze a představite-
lům obce v kamenném přívoze, že 
nám poskytli sponzorský dar a nás to 
skoro nic nestálo. 

11.června nás navštívil kouzelník 
pan nielsen. bylo to moc zábavné 
a hlavně poučné, protože se jinak 
nemluvilo než anglicky. tančili jsme, 
zpívali, kouzelník kouzlil a vše bylo 

moc vzrušující. nám se líbily všechny 
akce. v pondělí 24. června jsme měli 
naplánované sportovní dopoledne. 
celý rok jsme pilně trénovali vybíje-
nou a těšili se, že konečně porazíme 
žáky zŠ lešany – naše každoroční 
soupeře. ale ouha. zase zasáhla pří-
roda. bylo tak špatné počasí, že se 
společné sportovní klání nemohlo 
uskutečnit ani v náhradním termínu. 
tak snad nám to vyjde v září.

a je tu konec. Závěrečná školní 
slavnost. nacvičili jsem pokračování 
pohádky bylo jednou jedno králov-
ství. dřeli jsme, jak se dalo. paní uči-
telky nás vůbec nešetřily. ale jak to 
obvykle bývá, zvládli jsme to na jed-

ničku. nás to moc potěšilo a určitě 
byli spokojeni všichni diváci – rodi-
če, prarodiče, sourozenci a snad i za-
stupitelé obce. kromě naší pohádky 
na slavnosti vystoupily i kroužky se 
svým programem – např. flétnič-
ky, sportovní a dramatický kroužek, 
kroužek angličtiny. Samozřejmě ne-
chybělo vystoupení školek a slav-
nostní rozloučení s předškoláky, kte-
ří se jistě těší, až v září zasednou do 
školních lavic. 

my všichni se těšíme na prázdniny 
a doufáme , že se v září ve zdraví se-
jdeme.

hezké prázdniny přejí 
žáci zŠ kamenný přívoz 
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SPort
FotbAl

jaro v této soutěži se pro nás vyvíjelo 
velice dobře a hráči podávali dobré vý-
kony, což dokazuje konečné druhé místo 
v tabulce a od postupu do vyšší soutěže 
nás připravil jen jeden nedobře sehraný 
poslední podzimní zápas v d. jirčanech, 
kde jsme prohráli 0:5. I když v jarní čás-
ti jsme je doma porazili, ale jen 2:1 a to 
bylo ve vzájemném utkání málo. za celé 
jaro jsme nepoznali co je to prohra a jen 
dvakrát jsme remizovali, přesto nám po-

16. 6. 2013 Sk libeň - tatran ka-
menný Přívoz 1:1(0:0) branky: 82. 
hošta 1x.

k poslednímu utkání o mistrovské 
body v této sezóně jsme se vypravili 
16. 6. 213 do libně za mužstvem Sk 
libeň. v 17,00 hodin rozhodčí zahájil 
zápas. na výsledku tohoto utkání bylo 
vidět, že prakticky o nic nešlo. až na 
jejich známého hráče hertla st., (kdysi 
hrával za bohemias praha a také v ra-
kousku) který je známý svým nevybíra-
vým chováním a vulgárním vystupová-
ním. toho se nevyvaroval ani tentokrát. 
napadal vulgárně nejen naše hráče, 
rozhodčího ale i své spoluhráče. po jed-
nom takovém výstupu ho rozhodčí po-
slal předčasně do sprch, aby si zchladil 
rozpálenou hlavu. delegát utkání vše 
zaznamenal do zápisu o utkání. jsme 
zvědav, jak jeho vystoupení zhodnotí 
disciplinární komise (komise ohodnoti-
la jeho vystoupení zákazem sportovní 
činnost po dobu 9 měsíců). ale vraťme 
se k  zápasu. po našem mdlém tlaku, 
kdy jsme nemohli překonat jejich gól-
mana, jsme dostali v 67. minutě bran-
ku a rázem jsme prohrávali 1:0. po této 
brance nám ztěžkly kopačky a nevy-
cházelo nám vůbec nic. když jsme se 
pomalu začali obávat o výsledek, tak m. 
hošta v 82. minutě vyrovnal na 1:1. pak 
už se jen dohrávalo do 90. minuty a če-
kalo se na konečný hvizd rozhodčího. 
takže i v tomto utkání jsme bodovali 
a v jarní části neprohráli ani jednou. 

stup utekl. to je ponaučení pro příště. ce-
lou soutěž se musí hrát na plno a pak se 
může pomýšlet na postup. tak uvidíme, 
jak se nám povede nové sezóně. 

ještě pro informaci. S trénováním na 
novou sezónu začneme v první půlce 
srpna. během léta nás čekají dva turnaje. 
které nám poslouží jako příprava na nad-
cházející novou sezónu. 3. 8. 2013 turnaj 
v peceradech kde by, jsme měli obhajo-
vat loňské 1. místo a 17. 8. 2013 turnaj 

můžu říct, že chování potrestaného 
hráče ovlivnilo celý průběh utkání. ta-
koví hráči, kteří toto dělají několikrát za 
sezónu (a nejen s naším mužstvem), by  
měli mít zákaz vstupu na všechna hři-
ště. protože i na nižší soutěže se chodí 
dívat mladí fotbalisté a tyto výstřelky 
vidět nemusí.

13.6.2013 rapid Psáry - tatran ka-
menný Přívoz 2:3 (1:2) branky: a.ka-
čer 2x a m.doutnáč 1x.

13. 6. 2013 jsme odjeli do psár, aby-
chom tam od 17, 00 hodin sehráli od-
ložený zápas z 8. kola s místními fotba-
listy rapidu psáry. tento zápas byl pro 
nás jeden z klíčových, protože v něm 
šlo o udržení kontaktu, s d. jirčany, se 
kterými se přetahujeme o první místo 
v soutěži. do zápasu jsme šli s oprav-
du velkou chutí a bylo to vidět hned 
na začátku. do 8. minuty jsme vyslali 
na branku soupeře, nebo mimo ní, šest 
střel. ale když přišla 9. minuta, dosta-
li jsme po chybě v obraně paradox-
ně první branku my. Soupeř se dostal 
do vedení 1:0. ve 26. minutě a. kačer 
přelstil brankaře domácích střelou do 
odkrytého růžku branky a vyrovnal na 
1:1. za tři minuty ve 29. minutě opět a. 
kačer po sólovém průniku a následnou 
chytrou dělovkou zvýšil na 1:2. v 52. 
minutě se psárským opět podařilo vy-
rovnat na 2:2. S tím jsme se nechtěli 
smířit, a proto jsme se vypjali k ještě 
většímu tlaku na soupeřovo velké váp-

Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra
v malá kopané hraném na hřišti v k. pří-
voze, který pořádají již po17té hasiči z k. 
újezdce. 

závěrem vedení oddílu a celé mužstvo 
včetně realizačního teamu děkují všem 
příznivcům a věrným fanouškům za je-
jich přízeň, stálé povzbuzování a věčný 
optimizmus. ještě jednou vám všem 
moc děkujeme. 

SPortu ZdAr A FotbAlu ZvlÁSt!!!
václav charvát 

no. z tohoto tlaku se nám podařilo to, 
že nás jejich zadáci zastavovali jen za 
cenu faulů. z jednoho z trestných kopů 
v 84. minutě m. doutnáč chytře lobo-
val balón přes zeď až do branky a my 
jsme vedli 2:3. tento stav se nám poda-
řilo udržet až do závěrečného fouknutí 
rozhodčího do píšťalky. utkání to bylo 
opravdu vyrovnané. ale jak se říká, 
štěstí přeje připraveným, a to jsme byli 
my. Šli jsme za vítězstvím s větší chutí 
a s větším odhodláním.

po této bitvě o body jsem všem hrá-
čům poděkoval přímo na hřišti za 
předvedenou hru, za velké nasazení do 
zápasu a za vůli, jak šli za vítězstvím. 
I když panovalo velké vedro.

další a to poslední mistrovské utká-
ní sehrajeme v neděli 16. 5. 2013 od 
17,00 hodin v libni s Sk libeň.

Po PovodníCh oPět nA FotbAl
8. 6. 2013 tatran kamenný Přívoz - 

Spartak Průhonice 3:1 (1:1) branky: 
a.kačer 3x.

8. 6. 213 jsme sehráli poslední zápas 
této sezóny před domácími diváky, 
a proto se mužstvo chtělo rozloučit 
s věrnými diváky, jak se říká se zved-
nutou hlavou. to znamená, že by body 
zůstaly doma. průhoničtí, i když v ta-
bulce zrovna neobsazují čelní místa, 
jsou vždy nepříjemným soupeřem. tak 
tomu bylo i nyní. naši hráči nepone-
chali nic náhodě a ve 12. minutě poslal 
nádherný pas m. hošta na a.kačera 
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a ten uklidil balón za brankovou čáru 
průhonických 1:0. po půl hodině hry ve 
31. minutě, po chybě našeho branka-
ře, soupeř vyrovnal na 1:1. o poločase 
jsme si v kabině řekli, že se do soupeře 
ještě více opřeme a vítězství dotáhne-
me na naši stranu. od 46. minuty se to 
opravdu stalo. hráči si ve středu pole 
dávali přesnější přihrávky, více se tlačili 
do šancí a v 63. minutě a. kačer přelsti 
strážce průhonické svatyně a my jsme 
vedli 2:1. tato branka ještě více posíli-
la náš tlak po vítězství, a když běžela 
76. minuta opět a. kačer dotlačil balón 
do sítě a tím docílil čistého hetriku 3:1. 
jelikož se do konce nikomu již vstře-
lit žádný gól, tak konečný stav utká-
ní zůstal 3:1 v náš prospěch. tři body, 
jak jsme si před utkáním určili, zůstaly 
v naší kabině. po závěrečném hvizdu se 
hráči rozloučili s věrnými diváky (kte-
rých nebylo zrovna málo i když pršelo) 
společným vítězným pokřikem.

další ne zrovna lehký soupeř nás čeká 
ve čtvrtek 13. 6. 2013 od 17,30 hodin 
v odloženém utkání v psárech.

v každém utkání hrajeme o první mís-
to v tabulce. je to velký psychický tlak 
na naše hráče, ale věřím, že se s tím vy-
rovnají a společnými silami vše dotáh-
neme do vítězného konce.

26. 5. 2013 čechoslovan dolní Ji-
rčany - tatran kamenný Přívoz 2:1 
(1:1) branky: m. hošta a a. kačer 1x.

děsivé nedělní počasí deset stupňů 
na teploměru jistě odradilo mnoho fa-
noušků přívozského tatranu.  ti co ne-
lenili, nakonec nelitovali. domácí hráči 
nenechali v důležitém zápase nic ná-
hodě a hostující tým z d. jirčan poslali 
domů bez jediného bodu. první gól na 

0:1 sice ve 13. minutě spadl do naší sítě, 
ale my jsme vyrovnali ve 26. minutě mi-
chalem hoštou, který trknul hlavičkou 
přihrávku od adama kačera za záda 
brankaře 1:1. ve druhém poločase se 
v 53. minutě adam kačer také hlavou 
opřel do balónu a nedal brankaři šan-
ci. tento gól nás dostal do vedení 2:1 
a to jsme už do konce zápasu nepustili. 
další 3 body za vítězství nás posadili na 
(1-2) místo, kde máme stejně 39 bodů 
jako první d. jirčany. ti mají jen lepší 
skóre. jeden z nejdůležitějších zápasů 
sezóny zvládli moji hráči na jedničku, 
a proto si vysloužili potlesk ve stoje od 
promoklých, ale věrných diváků. vy-
sloužili si i mojí pochvalu.

k zisku prvního místa v tabulce nám 
zbývá ještě vyhrát poslední tři zápasy 
a d. jirčany když dva vyhrají tak musí 
někde ztratit jeden bod.

19. 5. 2013 viktoria vestec - tatran 
kamenný Přívoz 1:3 (0:2) branky:  m. 
hošta, p. ludvík a j. vojáček 1x.

tento duel byl o to zajímavější, že ve 
vestci se normálně nevyhrává. kluci si 
vzali naše slova k srdci a hned od za-
čátku šli za vítěstvím. už ve 2. minutě 
michal hošta zavěsil balón po přihráv-
ce od dana bartáka a my vedli 0:1. v 8. 
minutě michal hošta hlavičkou poslal 
přihrávku na petra ludvíka a ten překo-
nal brankaře podruhé 0:2. ve druhém 
poločase v 70. minutě po samostatné 
akci zvýšil jakub vojáček 0:3. Soupeř 
v 86. minutě po našem nedorozumění 
ve vápně snížil na 1:3. tento stav jsme 
udrželi až do konce zápasu. domů do 
kabiny jsme si odvezli další 3 body. naši 
borci si na jaře vedu opravdu dobře.

další ale opravdu těžký zápas nás 

čeká příští neděli 26. 5. 2013 od 17,00 
hodin na domácím hřišti s mužstvem 
čechoslovan dolní jirčany. S tímto 
soupeřem bojujeme o první místo v ta-
bulce.

5. 5. 2013 AFk radlík – tatran ka-
menný Přívoz  0:5 (0:1) 

branky: a. kačer 2x, m. hošta 2x, 
m. doutnáč 1x.

na souboj s afk radlík jsme se dob-
ře připravili a k zápasu odjížděli s vel-
kým odhodláním, že body musejí pu-
tovat domů. vítězství to bylo opravdu 
vydřené, radlík byl hlavně v první půli 
vyrovnaným soupeřem. přesto doma 
schytali pořádný debakl. důležité bylo, 
že před odchodem do kabin ve 42. min. 
dělovkou z 20 metrů martin doutnáč 
dostal míč do sítě radlíka a my se ujali 
vedení 0:1. do druhé půle šli naši hráči 
ještě více nabuzeni a v 61. min. poslal 
útočným vápnem křížnou přihrávku 
kapitán martin doubrava na michala 
hoštu a ten se nemýlil 0:2. michal hoš-
ta v 69. min. vystavil adama kačera 
do pozice střelce, tam mu naservíro-
val krásný pas a adam kačer potvrdil, 
že je střelec a míč dal chytře placírkou 
podle brankaře a bylo to 0:3. o dvě mi-
nuty později v 71. min. jakub vojáček 
přihrál ve vápně michalovi hoštovi, 
ten se nemohl netrefit 0:4. v 82. min. 
františek novotný ml. z pozice pravé-
ho beka poslal z půlky hřiště nádherný 
pas na adama kačera, který se pustil do 
brejku a navýšil počet gólů v domácí 
síti na pět. tímto jsme domácí posla-
li definitivně do kolen. Stav 0:5 zůstal 
až do závěrečného hvizdu rozhodčího. 
tři body za naše další vítězství jsme si 
odvezli domů, tak jak jsme si před zá-

kolo mužstva datum den čas výsledek body
 1. K.Přívoz - Libeř " B“ 7. 4. 2013 neděle 16:30 4:4 (1:3) 1
 2. K.Přívoz - Hradištko „B“  14. 4. 2013 neděle 16:30 4:2 (2:1) 3
 3. Pikovice - K.Přívoz  20. 4. 2013 sobota 11:00 1:2 (0:0) 3
 4. K.Přívoz - Okrouhlo 28. 4. 2013 neděle 17:00 4:1 (3:0) 3
 5. Radlík „B“ - K.Přívoz 5. 5. 2013 neděle 17:00 0:5 (0:1) 3
 6. volno     
 7. Vestec „B - K.Přívoz  19. 5. 2013 neděle 17:00 1:3 (2:0) 3
 8. K.Přívoz - D.Jirčany 26. 5. 2013 neděle 17:00 2:1((1:1) 3
 9. Psáry „B“ - K.Přívoz 2. 6. 2013 neděle 17:00 2:3 (1:2) 3
 10. K.Přívoz - Průhonice „B“ 9. 6. 2013 neděle 17:00 3:1(1:1) 3
 11. Libeň - K.Přívoz 16. 6. 2013 neděle 17:00 1:1(0:0) 1
       Celkem 31:14 26
      Podzim 2012  33:16 20
      Jaro 2013   31:14 26
                                                                           Celkem za sezónu 2012/2013  64:30 46

rozlosování Jaro 2013
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pasem předsevzali. tohoto vítězství si 
nesmírně cením, protože domácí se na 
nás posílili a chtěli nám cestu za prv-
ním místem zkomplikovat. ale to se 
jim nepodařilo a my jedeme na vítězné 
vlně. nesmíme se ale nechat uchlácho-
lit a stále makat na plný plyn!

28. 4. 2013 tatran kamenný Přívoz 
- Sokol okrouhlo 4:1 (3:0) branky: 
a. kačer 3x, m. hošta 1x.

od začátku naši hráči soupeři nic ne-
dovolili a v 6. min. se adam kačer po 
samostatné akci trefil poprvé do sou-
peřovy branky a my vedli 1:0. o deset 
minut později v 16. minutě se opět 
adam kačer probojoval do útočného 
vápna, kam dostal přesnou přihrávku 
od milana grössla a nemýlil se - 2:0. 
když běžela 29. minuta, rozhodčí od-
pískal penaltu za sražení adama kačera 
ve vápně. Sám adam kačer si postavil 
míč na značku pokutového kopu a zase 
se nemýlil - 3:0. tak skončil první polo-
čas. ve druhé půli v 76. minutě michal 
hošta přidal ještě jeden gól 4:0. Sou-
peřovi se v 81. minutě podařilo snížit 
na 4:1. v kabině si moji borci ode mě 
vyslechli pochvalu za to, že udělali vše, 
aby 3 body za výhru zůstaly doma. po 
skončení utkání celé mužstvo poděko-
valo přítomným divákům za jejich pod-
poru ve všech zápasech.

20. 4. 2013 Sk Pikovice - tatran ka-
menný Přívoz 1:2 (0:0) branky: michal 
hošta a jakub vojáček 1x.

mužstvo domácích bylo jako vždy 
nepříjemným soupeřem. nedařilo 
se nám zakládat útoky po stranách 

a střed hřiště byl přehuštěný. všech-
ny snahy našich hráčů ztroskotaly na 
dobrých zadácích soupeře. proto první 
půle skončila 0:0. až ve druhém polo-
čase jsme přišli na to, jak na ně. v 55. 
min. michal hošta propasíroval míč do 
pikovické sítě a rázem jsme vedli 0:1. 
po veliké radosti, která následovala po 
vstřeleném gólu, nás soupeř potrestal 
za chybu v obraně a vyrovnal na 1:1. 
když běžela 76. min., zahrával jakub 
vojáček trestný kop za faul na našeho 
útočníka. a jeho nádherně točenou 
střelou do horního růžku brány, kterou 
umí jen on a několikrát v sezóně jí pou-
žije, zvýšil na 1:2. tento výsledek se do 
konce utkání nezměnil a my jsme si od-
vezli za výhru 3 body domů. za před-
vedený výkon jsem hráčům poděkoval 
a upozornil je na to, aby se připravili na 
další těžký zápas. 

14. 4. 2013 tatran kamenný Přívoz 
- Slovan hradištko 4:2 (2:2) branky: 
adam kačer 2x, michal hošta a jaroslav 
Šamša 1x.

ke druhému jarnímu mistrovskému 
utkání jsme přistupovali obzvlášť zod-
povědně, protože mužstvo z hradištka 
bojuje o přední místo v tabulce jako 
my. nic jsme neponechali náhodě a do 
soupeře jsme se pořádně zakousli. ve 
2. min. dostal a. kačer nádhernou při-
hrávku od kapitána m. doubravy a ten 
s přehledem protlačil míč do sítě 1:0. 
Soupeř se ale nevdával a bojoval jako 
o život a ve 26. min. vyrovnal na 1:1. 
naši hráči se ale vypjali k závěrečnému 
náporu v prvním poločase a těsně před 
odchodem do kabin ve 45. min. m. haš-

ta přidal další branku  a my vedli 2:1. 
ve druhém poločase v 54. min. soupeř 
opět vyrovnal na 2:2. to bylo, ale vše 
co naši hráči soupeři dovolili. pak už 
jsme sázely góly do soupeřovy branky 
jen my. v 57. min. na 3:2 zvýšil a.kačer. 
v 75. min. jsme přistoupili ke střídání 
a do hry šel náš trumf j. Šamša, a ten 
prodloužil krásně hozený aut d. bartá-
kem až do sítě 4:2. potvrdilo se, že to 
byl opravdu těžký boj o každý balón. 
a štěstí konečně přálo nám. po děko-
vačce všech našich borců věrným di-
vákům, kteří nenechali ani na chviličku 
odpočinout svoje hlasivky a doprová-
zejí nás ke všem utkáním i na cizí hři-
ště, jsem v kabině hráčům poděkoval 
za jejich perfektní přístup k zápasu a za 
a za plnění svých povinností v tomto 
utkání.

7. 4. 2013 kam.Přívoz - Meteor li-
beř "b" 4:4 (1:3) branky: m.hošta 2x, 
m.grössl 2x, j.Šamša 1x. 

v prvním mistrovském utkání jara 
2013 naši fotbalisté remizovali s muž-
stvem meteor libeř "b" 4:4 (1:3). bran-
ky: m. hošta 2x, m. grössl a j. Šamša 1x. 
v zápase, ve kterém jsme nezachytili 
začátek utkání, se nám nedařilo a po 
první půlce jsme prohrávali 1:3. během 
druhého poločasu jsme přistoupili 
k několika střídáním a posílením útoku 
našim novým hráčem jardou Šamšou. 
to vedlo k oživení hry. postupně jsme 
přebírali vládu na hřišti a přišly i góly, 
které vedly k nerozhodnému výsledku.

zpracoval trenér
václav charvát

  Jméno Oddíl BRANKY
 1.  Hošta  Michal K.Přívoz 22 1. místo v soutěži
 2. Kačer  Adam K.Přívoz 16 3. místo v soutěži
 3. Doutnáč Martin K.Přívoz 5 
 4. Grössl Milan K.Přívoz 5 
 5. Vojáček Jakub K.Přívoz 5 
 6. Dupal Jan K.Přívoz 3 
 7. Šamša Jaroslav K.Přívoz 2 
 8. Barták Daniel K.Přívoz 1 
 9. Brož Michal K.Přívoz 1 
 10. Drábek Václav K.Přívoz 1 
 11. Ludvík Petr K.Přívoz 1 
 12. Novotný František K.Přívoz 1 
 13. Plop Ivan K.Přívoz 1 
    CELKEM 64

naši střelci v sezóně 2012/2013 (pořadí v našem oddíle)

Po uzávěrce:
vZhledeM k odhlÁŠení Jednoho MužStvA Z 3. tŘídY okreSní FotbAlovÉ Soutěže PrAhA-ZÁPAd týM tJ 
tAtrAn kAMenný PŘívoZ JAko druhý v PoŘAdí PoStuPuJe do 3. tŘídY!  gratulujeme (red.)
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dne 16. 6. 2013 se uskutečnil na na-
šem hřišti v kamenném Přívoze turnaj 
mladších přípravek.

tento pohár se nám podařilo oprášit po 
osmi letech, kdy jeho zakladatelem byl 
tehdejší kouč mládeže a dnešní předse-
da klubu fanda novotný. tohoto turnaje 
se zúčastnilo celkem sedm týmů 
z tj dolních počernic, týnce nad 
Sázavou, hradištka, netvořic, 
krhanic a domácí kameňák.

 v turnaji sehrály všechny 
týmy postupně šest zápasů sys-
témem každý s každým. naši 
borci vstoupili do turnaje ve vel-
kém stylu, když v prvních třech 
zápasech postupně porazili Ště-
chovice, hradišťko a krhanice. 
po té jsme už bohužel neuhráli 
ani jeden bod, i když kromě týn-
ce zbylé dva zápasy byly velmi 
vyrovnané. v konečném součtu 

S tímto článkem bychom chtěli seznámit 
jak naše členy, tak hlavně širokou veřej-
nost, kde se ozývají zejména rodiče z okolí 
s otázkami typu, mám malého syna, který 
chce hrát fotbal, jaké kategorie u vás hrají, 
jak se trénuje a jiné dotazy.

tak tedy, máme u nás tři kategorie dětí, 
starší přípravku ročníky narození 2003, 
mladší přípravku ročníky 2005 a před-
přípravku, kterou jsme nově pro velký zá-
jem oddělili od ostatních jako fotbalovou 
školičku, ve které máme ročníky 2007 až po 
nejmenší fotbalisty. všechny tři kategorie 
trénují pravidelně od jara do podzimu na 
hřišti v kamenném přívoze, odkud se pak 
na zimu přesouvají na umělý trávník a tě-

Posázavský pohár

Jak to u nás vlastně funguje

rozhodovala minitabulka a ta nám nako-
nec přisoudila tolik nepopulární bram-
borové medaile. velice si cením výkonu 
našich kluků, kterým nechyběla bojov-
nost, rychlost, agresivita a nebyla nouze 
o pěkně vstřelené branky ba i přihrávky. 
když k tomu připočtu, že za nás nastou-

pili naše talentované 2007 a další kluci, 
kteří ještě letos v mladší přípravce v mis-
tráku nestartovali, mám z toho velice 
dobrý pocit. myslím, že vyhlášení nejlep-
šího hráče turnaje v podobě našeho to-
bíka Smejkala bylo tím vším zaslouženou 
třešničkou na dortu. 

teď nezbývá než neusnout 
na vavřínech a pořádně se přes 
léto připravit na další sezonu 
okresního přeboru mladších 
přípravek. tento turnaj hodno-
tím velmi pozitivně pro všech-
ny zúčastněné týmy, protože 
si kluci mezi sebou zahráli, což 
je hlavním důvodem pořádání  
tohoto turnaje,ze kterého by-
chom chtěli udělat do budouc-
na tradici.

za všechny trenér mladší přípravky
martin doutnáč

locvičnu v nedalekém okolí. Starší a mlad-
ší přípravka nastupují v soutěžích fačr 
v okresním přeboru. prakticky pro všechny 
kategorie dohadujeme spoustu přáteláč-
ků, ať už zimních halových turnajů, až po 
letní fotbalové turnaje na živém trávníku. 
nově letos absolvujeme letní soustředění. 
dále pořádáme pro naše borce spoustu 
akcí, zde je třeba zmínit náš Sportovní den 
v kameňáku, kde si mohou i děti z oko-
lí vyzkoušet svoje pohybové schopnosti 
a zasoutěžit si o pěkné ceny, případně se 
zařadit do našich mužstev a nastupovat 
pravidelně do zápasů. 

naším cílem nejsou výsledky, ale naším 
hlavním cílem tréninku mládeže je kluky 

fotbalu učit a naučit. tímto bychom chtěli 
pozvat všechny rodiče z okolí, kteří máte 
doma malé ratolesti, nebojte se mezi nás 
přijít. v případě zájmu nebo jakých koliv 
nejasností nás prosím kontaktujte na níže 
uvedených tel. číslech.

Jaroslav linhart - 602 349 964
Martin doutnáč - 725 628 726
Stanislav turovský - 607 806 070
Jaroslav Šamša - 774 904 081
tomáš valenta - 739 017 929

těšíme se na vás.
S pozdravem trenéři mládeže 

tj tatran kamenný přívoz

 Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
 1. D. Jirčany 20 15 3 2 74: 10 48 (18)
 2. K. Přívoz 20 14 4 2 64: 30 46 (16)
 3. Hradištko B 20 12 3 5 96: 32 39 (9)
 4. Okrouhlo 20 12 3 5 48: 25 39 (9)
 5. Průhonice B 20 8 3 9 59: 67 27 (-3)
 6. Psáry B 20 6 6 8 53: 53 24 (-6)
 7. Vestec B 20 6 3 11 35: 60 21 (-9)
 8. Libeř B 20 5 5 10 38: 57 20 (-10)
 9. Libeň 20 5 3 12 36: 88 18 (-12)
 10. Pikovice 20 5 2 13 38: 57 17 (-13)
 11. Radlík B 20 3 3 14 22: 84 12 (-18)

konečné výsledky sezóny 2012/2013
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Co bYlo? 

8. 3. byli přítomni všichni členové vý-
boru Sdh na valné hromadě 12 okrsku. 

v nočních hodinách výjezd k požáru 
do jawa týnec n. Sázavou. 

13. 4. jsme provedli v celé obci sběr 
železného šrotu. 

20. 4. se konalo školení velitelů 
a zbrojmistrů. 

25. 4. byli naši zástupci přítomni na 
okrskové schůzi v jílovém. 

30. 4. Sdh pořádalo tradiční pálení ča-
rodějnic. 

11. 5. byla naše dvě družstva (1x ženy 
+ 1x muži) na okrskové soutěži v psá-
rech: ženy 6. místo a muži 5. místo. 

24. 5. proběhlo vyhodnocení dětské 

tak jako před několika lety nás opět 
potrápily povodně. rozvodněná Sáza-
va a nashromážděná voda na polích, 
která se už neměla kam vsakovat a va-
lila se do bývalých potůčků, udělaly 
své. všechno s pečlivostí hlídali hasiči 
z kamenného újezdce, a když bylo tře-
ba, vyrazili na pomoc obecnímu úřa-
du a spoluobčanům. telefon velitele 
p. hrdličky s žádostí o pomoc prakticky 
neumlkl. čerpali vodu ze zatopených 
sklepů, chodeb, dvorků a jiných pro-
stor. také museli odstraňovat popada-
né stromy. další náročnou prací, kterou 
museli hasiči zvládnout, bylo vyčerpání 
a následné vyčištění zatopených stud-
ní. I když někteří také měli vodu doma 
tam, kde ji mít nechtěli, nechali všeho 
a šli pomoci druhým. věřte, že někteří, 
kterým jsme pomohli, byli na nás spro-
stí a neurvalí a mysleli si, že to děláme 
za tučný výdělek. a že je naše povin-
nost jim i dvorek pomalu i zaméct. ani 
si neuvědomili, že ti chlapi jsou po prá-
ci a že si třeba ani neodpočinuli a hned 
šli pomoci druhým. pracovali pro jiné 
do noci a ráno šli opět do práce. když 

soutěže „požární ochrana očima dětí“. 
od nás obsadila I. turková 2. místo 
a holubová se umístnila za mateřské 
školy. 

25. 5. byly na konopišti hasičské slav-
nosti a setkání zasloužilých hasičů (píše 
se na jiném místě) 

29. 5. byli naši starší členové v místní 
škole i s hasičskou technikou u příleži-
tosti dětského dne. 

1. 6. naše družstvo žen se zúčastnilo 
okresního přeboru 3. místo. 

2. – 9. 6. byla naše obec postižena po-
vodněmi a my jsme se nezastavili. 

15. 6. čerpali jsme vodu ze studní ve 
Štěchovicích. 

22. 6. jsme pořádali u příležitosti dět-
ského dne „dětské odpoledne s hasiči“ 
(píše se na jiném místě). 

Stále ještě likvidujeme následky po-
vodní. 

Co bude? 

17. 8. budeme pořádat již 17. ročník 
turnaje v malé kopané „o putovní po-
hár Sdh“. hrát se bude na fotbalovém 
hřišti v kamenném přívoze. 

2. 9. plánujeme návštěvu místní zá-
kladní školy u příležitosti zahájení no-
vého školního roku. 

václav charvát

hASičSkÉ 
StŘíPkY

Střípky od hasičů z kamenného Újezdce

Povodně 2013 

voda opadla a vypadalo to, že je po 
všem, přišel nový déšť a voda začala 
znovu zvedat hladinu. už nás z toho 
braly mrákoty, ale nebe se začalo vyjas-

ňovat a pršet přestalo. tak snad máme 
vybráno a můžeme si začít užívat léta. 

václav charvát, 
člen zásahové jednotky
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dětského dne s hasiči z kamen-
ného újezdce, který pořádáme ka-
ždoročně před koncem školního 
roku a letos se konal 22. 6. 2013 
od 14,00 hodin, se zúčastnilo asi 
cca 80 velmi spokojených dětí. za 
absolvování jakékoliv disciplíny 
dostávaly různé dobroty. děti se 
také seznámily se skutečným stří-
káním vodou, které si i vyzkoušely 
stříkáním na terče. 

v průběhu odpoledne všechny 
děti byly odměněny dobrou zmrz-
linou a studenými limonádami. ne-
chyběla ani tolik populární pěna. 
na závěr jim mladí hasiči předvedli 
pravý hasičský útok zakončený stří-
káním na terče.

václav charvát

dětské odpoledne s hasiči

haSičSké preventivní okénko - varovný SYStém v čr

jednotný systém varování a infor-
mování je v čr budován od roku 
1991. Systém tvoří síť poplachových 
sirén, které zabezpečují bezpro-
střední varování obyvatelstva, a dále 
pak soustava vyrozumívacích cen-
ter, soustava dálkového vyrozumění 
(doprava signálu a informací mezi 
vyrozumívacími centry), soustava 
místního vyrozumění (infrastruktu-
ra pro ovládání poplachových sirén 
a vyrozumění osob). hzS čr má rov-
něž právo vstoupit do sdělovacích 
prostředků a informovat obyvatel-
stvo prostřednictvím televize a roz-
hlasu.

obyvatelstvo je v případě hrozby 
nebo vzniku mimořádné události va-
rováno především prostřednictvím 
varovného signálu „všeobecná vý-
straha“. tento signál je vyhlašován 
kolísavým tónem sirény po dobu 140 
vteřin a může zaznít třikrát po sobě 
v cca tříminutových intervalech. po 
tomto signálu bezprostředně ná-
sleduje mluvená tísňová informace, 
kterou se sdělují obyvatelstvu údaje 
o bezprostředním nebezpečí vzniku 
nebo již nastalé mimořádné události 
a opatření k ochraně obyvatelstva. 
k poskytování této tísňové infor-
mace se využívá i koncových prvků 
varování, které jsou vybaveny modu-
lem pro vysílání hlasové informace.

obyvatelstvo může být následně 
informováno i sdělovacími pro-
středky (rozhlasem, televizí, míst-
ním rozhlasem), tzv. mluvícími siré-
nami, vozidly složek integrovaného 
záchranného systému nebo jiným 
způsobem o tom, co se stalo a co se 
má v takovém případě dělat.

dalším signálem (nikoliv varov-
ným), který sirény mohou vysílat je 
„Požární poplach“, který slouží ke 
svolání jednotek požární ochrany. 
tento signál je vyhlašován přerušo-
vaným tónem sirény po dobu 1 mi-
nuty.

první středu v měsíci probíhá na 
celém území republiky akustická 
zkouška provozuschopnosti celé-
ho systému varování. ve 12.00 se si-
rény rozezní zkušebním nepřerušo-
vaným tónem po dobu 140 sekund, 
u elektronických sirén jsou občané 
vyrozuměni také hlasově.

v současné době se v působnos-
ti hasičského záchranného sboru 
čr nachází více než 5 000 sirén 
(z nichž většinu je možné dálko-
vě ovládat), které pokrývají 85 % 
obydleného území čr varovným 
signálem.

existuje několik typů sirén: nej-
modernější - elektronické, opatře-
né hlasovým modulem, elektrické 
rotační - s přijímačem dálkového 
ovládání, elektrické rotační ovlá-
dané místně tlačítkem. někde jsou 
umístěny i místní rozhlasy, které 
umožňují vysílání varovného sig-
nálu i předání hlasové tísňové in-
formace a jsou zařazeny v systému 
dálkového ovládání.

provázanost systému varování 
a informování s hromadnými in-
formačními prostředky umožňu-
je včasné a plošné informování  
osob o hrozícím nebo vzniklém 
nebezpečí (živelní pohroma, zá-
važná havárie, teroristický útok 
apod.).

václav charvát, 
člen zásahového družstva 



kulturA

StrAnA 16 | 2/2013 www.kamennyprivoz.cz

milé čtenářky a milí čtenáři,
naše knihovna je na nové adrese. Stejně 
jako obecní úřad se přestěhovala do bu-
dovy, kde sídlí pošta. v současné době se 
knihovna zabydluje na nové adrese a při-
pravuje pro své čtenáře mnohá překva-
pení. přijďte se podívat do 1. patra. čekají 
vás větší a příjemné prostory, které jsou 
důstojné pro nové i starší knížky. můžete 
si je vybrat, posedět v klidném prostředí, 
sdílet své čtenářské zážitky ...

nezapomeňte, že: “kniha je základem 
poznání, učitelem věků, vládcem králov-
ství ducha.” (Seneca)

Místní lidová knihovna od července na nové adrese

PrÁZdninový ProvoZ

červenec
10.7., 17.7.

od 16.00 - 18.00 hod

srpen
14.8., 21.8.

od 16.00 - 18.00 hod

těší se na vás jana kozlová

12. dubna jsme uvítali naše nové občánky. téměř dvě 
desítky nových obyvatel kamenného přívozu uvítal mís-
tostarosta Ing. pavel pála. příjemný program si s dětmi 
z mŠ a zŠ připravila lucie kyptová. eliška Svobodová na-
vodila slavnostní a příjemnou atmosféru kouzelnou flét-
nou. odkaz na fotografie byl několikrát vložen na webové 
stránky obce. nějaký webový šotek však tento odkaz neu-
stále maže. fotografie z vítání naleznete na webové strán-
ce: http://kozojana.rajce.idnes.cz/vitani_obcanku_2013/. 

uživatelské jméno a heslo je vitani.
přejeme novým občánkům, hodně zdraví a láskyplného 

obětí od svých nejbližších, mnoho šťastných dní v ka-
menném přívozu.

za kulturní komisi
jana kozlová

kulturní komise kamenný Přívoz vás zve 

nA výStAvu ZAhrAdA čeCh
do litoměřic, v sobotu 21. 9. 2013 

vyjíždíme v 7.30 hod. ze zastávky: 
kamenný újezdec, továrna, kamenný přívoz, žel. stanice, restaurace u pošty, hostěradice, kamenný přívoz

Cena: 150,- kč pro osoby s trvalým pobytem
 200,- kč ostatní 

vítání občánků

rezervace míst: v knihovně nebo
 na obecním úřadě kamenný přívoz
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letošní letní trh se u nás nesl v du-
chu „popovodňovém“. rozhodly jsme 
se přispět naším snažením finančně 
někomu, kdo to opravdu potřebuje. 
z letošního výtěžku jsme proto vě-
novaly 4000,- kč mladé rodině žijící 
v naší obci, kterou povodeň zasáh-
la asi nejvíc a víme tedy, kam peníze 
přesně doputovaly a komu poslouží! 
dále nám ještě zbylo 1000,- kč na to, 

kulturní koMiSe
připravuje do konce roku 2013:

21. 9. - zájezd do litoměřic - na výstavu Zahrada čech
Svatoludmilská slavnost - oheň, opékání špekáčků, hry pro děti, koláče
Setkání seniorů - adventní posezení, gratulace jubilantům

Převozníček pomáhal
abychom odměnily i naší novou po-
mocnici – mirku pešlovou z hostěra-
dic – která se ujala nelehkého úkolu 
zušlechtit prostor u hostěradické ná-
drže, jenž byl letos obcí upraven. tyto 
peníze tedy darujeme právě k tomuto 
účelu. 

co a jak zde proběhne, vás jistě bude 
sama informovat. my jí za převozníč-
ka děkujeme za spolupráci a držíme 

Fotoreportáž z Přívozského trhu 8. 6. 2013

palce! děkujeme ovšem hlavně všem 
příznivcům, kteří u nás nakupovali  
a podpořili naší činnost! 

o našich letních aktivitách se dočtete 
na www.prevoznicek.webnode.cz 

aktivní léto vám
za převozníčka přeje

linda mašková

foto: náplava Sázavy, o.s.
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SVATOVÁCLAVSKÝ 
TRH

Náplava Sázavy,o.s., www.naplava.com

Prijdte strávit príjemné dopoledne u vody! Skvelá prílezitost 
pro prodej a nákup zarucene kvalitních dobrot a rukodelných 

výrobku z blízkého okolí.

Máte chut také prodávat? Nabídnete své produkty!
Dotazy a registrace zájemcu o stánkový prodej na tel.: 728 921 151

Tešíme se na sebe - tešíme se na Vás!

8. 9. 2013 od 08:00 do 12:00 hodin
na ceste podél levého brehu reky Sázavy

(smerem k hostinci U Hastrmana – Druhostranný mlýn)
v Kamenném Prívoze 



vypadá to, že se opravdu navýší ka-
pacita místní mŠ a já všem maminkám 
přeji, aby se právě jejich dítě dostalo už 
v září tohoto roku do nové třídy. každo-
pádně jsem stále přesvědčen o tom, že 
tato varianta rozšiřování stávající školky 
je variantou horší, namísto stavby bu-
dovy nové na vhodnějším místě mimo 
hlavní komunikaci. mrzí mě, že zastupi-
telstvo obce se nechalo tlakem rodičů 
udolat a kývlo na nejrychlejší možnost. 
rodiče, kteří vlastně o školce rozhodli, 
totiž nechtějí pro své děti školku jako 
součást vzdělávací soustavy, ale školku 
jako prostor pro hlídání dětí a to je ob-
rovský rozdíl – za hlídání dětí se totiž ob-
vykle platí, zatímco vzdělávání je v čr 
bezplatné. proto mě udivuje, že hlavní 
argument k co nejrychlejší přestavbě 
bylo to, že maminky (tříletých dětí) 
musí do práce, a proto musí dát dítě 

I dospělým bylo zpestřeno víkendo-
vé sobotní odpoledne uspořádáním 
dětského dne na fotbalovém hřišti 
v kamenném přívoze, kterého jsme 
se jako rodiče pravidelně zúčastňova-
li v dobách nedávných. malí občánci 
si svého svátku užívali plnými douš-
ky, dováděli a bavili se při zábavných 
soutěžích dětského dne, který byl již 
tradičně uspořádán a řízen pod taktov-

do školky (a je třeba zmínit, že mnohé 
z nich jsou stále na mateřské). je totiž 
nabíledni, že jestliže musím pracovat, 
tak si hlídání buď zařídím z „rodinných 
zdrojů“ nebo si ho zaplatím – alespoň já 
to tak chápu, a tak to také funguje i ve 
většině ostatních evropských zemích.

nejvíce jsem překvapen přístupem 
zastupitelů, kteří si dle mého názoru 
ve většině případů nedali žádnou práci 
s tím, aby hledali i jiné varianty, jak jinak 
v těchto případech pomoci (na příklad 
už loni v létě se velmi často hovořilo 
v médiích o dětských skupinách, které 
se letos na jaře uzákonily a obce i orga-
nizace mají možnost organizovat je bez 
přísných hygienických kritérií a vyso-
kých požadavků na kvalifikaci vychova-
telů – dozoru dětí). 

to, že předškolní vzdělávání je ze 
zákona povinné pouze pro děti před-

kou Sd hasičů kamenného újezdce. na 
malých ostrůvcích plochy fotbalového 
hřiště probíhaly jednotlivé soutěžní 
úkoly s drobnými odměnami. velkou 
pozornost si po zásluze zasloužila na-
leštěná hasičská tatra s osvěžujícími 
"skotskými "střiky. vyvrcholením však 
bylo pěnové šílenství. pro nás dospělá-
ky byl problém  ozeznat mezi radostně 
pobíhajícími dětmi to naše. buď byly 
pod jednou pěnou, nebo skryty pod 

školního věku, je jasně daná, i když sa-
mozřejmě ta nejkrajnější varianta. na 
druhou stranu je fakt, že se do školky 
do loňského roku dostávaly děti ma-
minek, které jsou s druhým dítětem na 
mateřské, dokladem toho, že tak drsné 
to u nás na přívoze není.

nechci nikoho urazit, nechci nikomu 
sahat do svědomí, chci vám všem jen 
popřát, abyste si i vy užívali se svými 
dětmi co nejvíce jim určeného času. 
jsem přesvědčen o tom, že budou-
cí generace rodičů nebudou mít tuto 
možnost, anebo si na ní budou muset 
vydělat.

kromě toho bych přál místní školce, 
aby nabídla dětem stejnou volnost 
a možnost ke hře v přírodě, jako jiné 
školky, které mají bezprostředně kolem 
sebe více prostoru a zeleně.

martin Šulc

maskou těsta (předešlá soutěž). bylo 
se stále na co dívat při vychlazeném 
pivečku, dobře vybrané muzice s vtip-
nými hláškami, v příjemné atmosféře 
dětského dne, který udělal radost ne-
jen dětem, rodičům, ale určitě i orga-
nizátorům, kterým patří naše uznání 
a slova chvály.

naďa a jára lešnerovi,
praha 6, t.č. kamenný újezdec

hlídÁní A vZdělÁvÁní – to Je velký roZdíl

SeZnAM JubilAntů

Měsíc duben:
polívka Svatoslav
kadeřábková zuzana
povolná olga
vosmíková jaroslava

Měsíc květen:
polívková emílie
marková jiřina
žáková blažena
papírníková květuše
ursta Ivan

SPolečenSkÁ kronikA

Měsíc červen:
kukla jan
Šmejkal jaroslav
erban zdeněk
palečková květa
čech miloslav
marek jaroslav
kramperová květuše
husáková vlasta

Měsíc květen:
keller vitalij
kulhavý václav

Srdečně gratulujeme  
všem jubilantům

nově nAroZení SPoluobčAnÉ

všem pozůstalým tímto
vyjadřujeme hlubokou soustrast

ZeMŘelí

dětSký den hASiči

z redakční poŠtY
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8. 9. 2013 od 08:00 do 12:00 hodin
na ceste podél levého brehu reky Sázavy

(smerem k hostinci U Hastrmana – Druhostranný mlýn)
v Kamenném Prívoze 

Smejkalová gabriela
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Chcete si zlepšit angličtinu?

Ukázková hodina 
a rozřazovací test ZDARMA :)
Aktuální rozvrh výuky na 
www.talkandenjoy.cz 
Dotazy: 739 830 800, 
info@talkandenjoy.cz
Talk and Enjoy, Masarykovo 
nám. 18, 1. patro, Jílové u Prahy

Jazykové studio Talk and Enjoy nabízí:
❚ Klasické kurzy Aj ❚ Skype kurzy online z pohodlí 
domova či kanceláře

Zkuste naše letní intenzivní kurzy:
19. 8.–23. 8. / začátečníci/ 8.30 – 13.30
 /mírně pokročilí/ 8.30 – 13.30
26. 8.–30. 8. /středně pokročilí/ 8.30 – 13.30
 /začátečníci/ 16.30 – 20.45
Po–pá / 5 vyučovacích lekcí denně/ cena lekce od 125 Kč

T&E_inzerce_92x130_cervenec2013.indd   1 4.7.13   13:12
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R O R Ř Í N E Ž R V U T O U E
O T A K N R A Ž L L E K Í A R
P A N Ě N A R K R L I L T H Í
A O I É M O O R A E D N
R G R O U E B M M N A
P D
Á K N

P I C L R Y T A
O O T N

A Á Š S V E A
Ý L R S E I S M I K A T L Ř R
R A M P A T F A R T Á E T Z P
Š N S E C A R A P E S N A R T A G U T I - B A L E R Í N A -

BYDLO-COPAN-DEBATA-
E M A I L - G U V E R N É R -
H E M O LY M FA - I K O N A -
KŘÍDA-LNICE-LOPOTA-
MOUKA-NÁKYP-NETEŘ-
O D B O R - O D Z N A K -
OPACITA-OSTEN-POZOR-
P RAN Í - P R A PORČ Í K -
P R K N O - P R O PA G A C E -
P Ř Í Z N I V E C - R AM PA -
ROZLET-RUINA-SATYR-
S E I S M I K A - S E L E N -
S E P A R A C E - S K Á L A -
SMETÍ-SPECIÁL-SPRAŠ-
STROP-ŠEVELENÍ-ŠPICL-
TEÁTR-TRANS-URINA-
UVRŽENÍ-VNADA-ŽROUT
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Johann Wilhelm ritter: Práce je to, co neděláme rádi. to, co provozujeme rádi, se… (dokončení v tajence)."
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Osmisměrka
Přívozského čtvrtletníku

tiráž
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 10, 
252 82, tel. 241951443-4, www.kamennyprivoz.cz

Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. 
Neoznačené fotografie archiv redakce. 

výzva pro zasílání článků
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: 30. 9. 2013

Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.


