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VYDÁVÁ OBECNÍ RADA V KAMENNÉM PŘÍVOZE					ČÍSLO 2/2014

Slovo úvodem
Letní starosti i radosti
V současnosti nejvíce trápí naše obyvatele, ale i hojný počet chatařů a rekreantů, to, co není věcí obce Kamenný Přívoz, ale kraje, avšak naší obec to
bolí nejvíce. Tím je uzavírka krajské
silnice č. II/105 v Jílovém u Prahy, ulice Nádražní od místní komunikace Na
Podolí (pod náměstím) do Borku k železničnímu viaduktu. K uzavírce silnice
došlo z důvodu opravy opěrných zdí
a tarasů poškozených povodní v červnu v roce 2013. Úplná uzavírka potrvá do 10. 8. 2014. Vzhledem k počtu
osobních, telefonických, emailových
a písemných dotazů tuto informaci
podávám, i když Přívozský čtvrtletník
vychází v době, kdy uzavírka silnice
pokračování na str. 2
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ROZVOJ OBCE
Obecní rada zasedala ve druhém čtvrtletí 2014 celkem šestkrát, bylo mimo jiné projednáno:
	Problém kotvení lodí na obecních pozemcích podél řeky
u Jiříkova jezu na základě stížnosti chatařů.
	Vybrán dodavatel oplocení mezi pozemky p.č. 161/1 a p.č.
161/2, jehož majitelem je obec. Na tomto pozemku naproti zdravotnímu středisku v Kamenném Přívoze bude zřízen
park s lavičkami a hracími prvky pro děti.
	Schválena žádost místní základní a mateřské školy o příspěvek na školní výlet do Starých Hradů v rámci oslav Dne
dětí ve výši 15 tis. Kč.
	Řešena problematika místních komunikací, jejichž majitelem není obec, ale např. ČR nebo soukromí vlastníci.
	Rada obce schválila účetní závěrku Základní a mateřské
školy Kamenný Přívoz s vyrovnaným hospodařením, kdy
výdaje se rovnají příjmům.
	Schválena žádost firmy Spurná Olomouc o umístění pojízdné prodejny porcovaných kuřat jednou za 2 týdny

v odpoledních hodinách na náplavce V Kamenném Přívoze pod bývalým hotelem U Horů a v Kamenném Újezdci
pod pomníkem.
	Schválena pachtovní smlouva o zemědělském pachtu ve
smyslu § 2332 a násl. Občanského zákoníku pozemků p.č.
117/4 a pč. 131/14 v kat. území Třebsín, jejichž majitelem
je obec Kamenný přívoz, s firmou František Mikoláš, Krhanice.
 Informace o úplné uzavírce silnice č. II/105 v úseku Jílové –
Borek od 28.6. do 10.8.2014
	Schváleny hudební produkce skupiny Lahvátor na fotbalovém hřišti v Kamenném Přívoze ve dnech 28. 6. a 30. 8.
2014.
 Úprava parčíku u pomníku v Kamenném Újezdci ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů z Kamenného
Újezdce.

Zastupitelstvo obce zasedalo dne 25. 6. 2014. Nejdůležitější projednávané body:
	Čerpání rozpočtu obce za leden až květen 2014.
	Změna rozpočtu obce na rok 2014 ( navýšení v kapitole
silnice – místní komunikace o 3,5mil Kč ).
	Schválen bezúplatný převod pozemků obci od státu, po
kterých vedou obecní komunikace v katastru Kamenného
Přívozu a Hostěradic.
	Schválen závěrečný účet obce Kamenný Přívoz za rok 2013.
	Jmenována výběrová komise pro dodavatele veřejných
zakázek v ceně od 250 tis. Kč.

	Schválena oprava následujících páteřních komunikací
v obci : MK č. 001b od krajské silnice č 106 k železničnímu
přejezdu na Zastávce, MK č. 002B a část MK 033c od čističky nad objekt čp. 101 na Zastávce, MK 092c od silnice
č. 106 k restauraci v Rakousích.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách obce
www.kamennyprivoz.cz.
Pavel Pála,
místostarosta

Slovo úvodem

pokračování ze str. 1

již platí a určitě jsme si na ni zvykli.
Hodně pracujících obyvatel obce je zaměstnána v Jílovém, jeho okolí a v Praze,
starší lidé využívají služby v Jílovém (lékárna, lékaři, obchodní síť apod.). Díky
objížďce se spojení hromadnou dopravou časově prodlužuje, individuální
dopravou po objížďkách po krajských
komunikacích se prodlužuje ještě podstatně více a tudíž i prodražuje, někdy
i několikanásobně. Bohužel toto je daň
za nedokonalou silniční a dálniční sít
směřující ku Praze a její technický stav.
Ani blízká budoucnost nevěští podstatnou změnu. Výstavba dálnice se oddaluje stále.
Městský úřad Jílové u Prahy jako silniční
správní úřad místních a účelových komunikací obce Jílové provedl přechodnou
úpravu provozu po místních komuni-

kacích, které fungují jako objízdná trasa
uzavřené části krajské silnice. Tyto objízdné komunikace jsou zjednosměrněny
a uzavřeny. Zároveň město Jílové u Prahy
uděluje výjimky vjezdu. Žádat o výjimku
mohou pouze motoristé, kteří mají trvalý
pobyt nebo trvalé zaměstnání na území
Jílového u Prahy a jeho částech. Pochopitelně udělování výjimek je výlučně věcí
obce Jílové u Prahy, jedná se o jílovské
místní a účelové komunikace udržované
a opravované z rozpočtu města Jílové.
Pokud někdo dostal informaci, že toto
může udělovat obec Kamenný Přívoz, informace je nesprávná.
V souvislosti s uzávěrou krajské komunikace se více místních občanů obrátilo
na obec ohledně projednání možnosti
průjezdu lesní komunikací z K. Přívozu – Zastávka na krajskou komunikaci

u Skalska. Obec Kamenný Přívoz tento
dotaz na Lesy České republiky a.s. podala a bylo jí odpovězeno, že Lesní závod
Konopiště nemůže umožnit využití této
cesty z důvodu, že se jedná o odvozní cestu, jež je součástí komplexu lesa
a nemá parametry nutné pro (byť dočasný)běžný silniční provoz, mohlo by zde
dojít ke kolizi s lesní mechanizací, je zde
zvýšené riziko střetu ze zvěří, vysoké riziko střetu s cyklisty a turisty a mohlo by
dojít k poškození cesty.
To, že k opravě silnice v současné době
dochází v době prázdnin, lidé chápou,
avšak mnozí se pozastavují nad tím, že
k opravě opěrných zdí poškozených povodní dochází po více než roce po povodních, i když dodavatel a cena opravy
byla určena v září loňského roku a dodavatel převzal staveniště. A ještě více jsou
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lidé rozčarováni z toho, že oprava krajské
komunikace II/105 přes náměstí Jílové
není prováděna v době současné výluky
provozu na této silnici. Prostě na opravu
krajské silnice přes střed města Jílové se
čeká již desetiletí.
Pro informaci uvádím, že se nejedná
o problém Města Jílové u Prahy, nejedná
se o místní komunikaci ale o krajskou komunikaci. Chyba je tedy někde jinde.
Prostě uzavírka silnice je z důvodu
oprav nutná a já osobně věřím, že bude
oprava dokončena a silnice zprůjezdněna do konce července 2014 a to, že
k opravě silnice v současné době dochází
v době prázdnin, asi většina chápe, zvláště ti, kteří mají doma školáky.
Nyní jedna radostnější zpráva. V roce
2013 obec žádala o dotaci na naší školu

a koncem června 2014 byla vyrozuměna,
i když ne dosud oficiálním sdělením, že
obdržela podporu (dotaci) ze SFŽP ČR
v rámci Operačního programu Životního
prostředí na projekt Zateplení základní
školy – obec Kamenný Přívoz. Oficielně
máme toto vyrozumění obdržet v polovině července. Představa byla taková, že
by zateplení objektu tj. výměna oken, zateplení fasády a stropu proběhlo v době
letních prázdnin. Toto bohužel s ohledem na nutnost dodržet zákon o veřejných zakázkách není možné. Je nutno
vypracovat dokumentaci pro výběrové
řízení a stavební povolení, provést výběr
dodavatele a potom stavbu realizovat.
Bude však snaha, aby akce proběhla ještě letos a energetické úspory byly zajištěny i v letošní topné sezóně.

Po loňských zkušenostech s přestavbou obchodu na obecní úřad a prostor
obecního úřadu na mateřskou školu
mohu s přesvědčením říci, že v těchto
případech staveb malého rozsahu – veřejných zakázek, je příprava stavby složitější a delší než samotná realizace. V případě veřejných zakázek se jednostranně
upřednostňuje cena, což odporuje přísloví “Nejsme tak bohatí, abychom si
pořizovali levné věci“. Nicméně jsem přesvědčen, že výběrovou komisí bude opět
vybrán ten „správný“ dodavatel.
Věřím, že i přes některé problémy všichni prožijeme léto v klidu a spokojenosti
a většina si prožije krásnou dovolenou.

pojet pár kilometrů autem a jste v jiném
světě. Můžete navštívit např. známou
Smetanovu vyhlídku na meandry Vltavy a trampskou osadu Ztracená naděje
u Třebsína, můžete se projít třeba přes
Krňany a Marš údolím podél potoka do
osady Proudy. Odtud se lze vrátit přes
Třebsín a dát si třeba oběd ve vyhlášené
restauraci U Novotných na návsi u zvoničky. Lesem se vrátíte přes Rakousy zpět
do Hostěradic a Kamenného Přívozu.
Z osady Proudy můžete také pokračovat
směrem k Teletínu a vychutnat si krásnou
vyhlídku na Vltavu ze skály Mařenka, jejíž

nete po turistických cestách ke Slapské
přehradě do Třebenic. Nemůžete pak minout známou hospodu U Taterů v horní
části Třebenic – výhledy jsou zde opravdu nádherné. Když jsem se zmínil o Vltavě, nelze opominout Slapskou přehradu,
kde naleznete mnoho míst ke koupání
na Rabyni, Měříně, Ždáni nebo Nové či
Staré Živohošti.
Nyní dále od vody směrem do lesů.
Rozsáhlé Požárské lesy na vás dýchnou
dávnou i nedávnou historií. Naleznete
zde obětní kámen (alespoň jej připomíná), opuštěné žulové lomy, jezírka, staleté stromy, hájovnu, zámeček
a upravené turistické cesty pro
pěší i cyklisty. Nemusíte jezdit na
Šumavu, abyste objevili kamenné moře, to se nachází také ve
Vlčí rokli. V této drsné a nádherné krajině se odehrávají příběhy
románů rodáka z Kamenného
Přívozu Jana Morávka.
Nemusíte se procházet pouze
po zemi nebo plout po řekách,
můžete také zavítat do nitra
Země a ochladit se ve zlatých
štolách sv. Josef a sv. Antonín
Paduánský v Kocourské rokli nad
železničním kamenným viaduktem v Dolním Studeném nebo
ve štole Halíře v Turyni nad Borkem.
Všechny zmíněné štoly provozuje s průvodci a výkladem Regionální muzeum
v Jílovém.
Nezmínil jsem se o historických památkách v našem regionu, ale na to by mi
vymezený prostor v Přívozském čtvrtletníku nestačil.
Přeji všem krásné léto.
Pavel Pála,
místostarosta

Prokop Mašek,
starosta

A je tady léto
Opět po roce jsou tady vytoužené
prázdniny. I když ty se týkají převážně
dětí a studentů, radost ze slunečného počasí, teplých letních dnů a nocí
a hlavně období dovolených máme určitě všichni. Někteří jezdí k jižním mořím
nebo za památkami do bližších nebo
vzdálenějších destinací, někteří raději
spíše na sever Evropy, jiní procestují naši
republiku křížem krážem a jsou i tací, kteří tráví svou dovolenou v nejbližším okolí
svého domova.
Dovolte, abych se pozastavil u těch
posledně zmíněných. Krásnou dovolenou nebo volné víkendy lze prožít i v amenném Přívoze a jeho
okolí. Máme to štěstí, že žijeme v
malebné krajině, kterou protékají dvě řeky: Velká řeka – Vltava
a Zlatá řeka – Sázava, obě v zalesněných a skalnatých kaňonech,
které lemují turistické stezky.
Pokud si chcete udělat hezký výlet s přáteli nebo rodinou, máte
mnoho možností. Z Týnce nad
Sázavou lze na raftech nebo kánoích sjíždět divokou Sázavu
(pokud v ní je dostatek vody) až
do Pikovic. Zpět se můžete projít
proti proudu řeky po Posázavské
stezce na levém břehu nebo přes
Petrov, skálu s vyhlídkou Třeštibok, Bohuliby, Luka pod Medníkem a Žampach
na pravém břehu řeky. Lze využít také
Posázavského pacifiku, oblíbeného vláčku, který vás podél Sázavy s nádhernými
výhledy doveze až domů.
Chcete-li blíže poznat Vltavu, která
společně se Sázavou svírá tuto krajinu
se soutokem v Davli, máte na výběr hodně možností pěších výletů, spojených
s plavbou na parníku. Někdy stačí po-

název má pohnutou historii. Nádherná
je Povltavská stezka mezi Štěchovickou
a Slapskou přehradou. Ta je trochu dobrodružnější, ale stojí za to. Procházíte
podél vody, místy po skalách zabezpečených lany a nebo úzkými tunely. Tuto
cestu doporučuji zkombinovat s plavbou
po Vltavě v historickém parníku, nebo
s pěším okruhem kolem jezera přečerpávací elektrárny na vrchu Homole nad
Štěchovicemi, odkud se snadno dosta-
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ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Výlet na Staré Hrady

Sportovní dopoledne na místním hřišti

Dětem k Mezinárodnímu dni dětí jsme
se vydali na „velký“ výlet do Starých Hradů. Velký byl hlavně počtem zúčastněných, který se i se zvýšeným dozorem
přiblížil počtu devadesáti účastníků. Dva
velké autobusy vyrazili od školy 2. června
abychom si prohlédli společně historický
objekt, poučili se a pobavili. Díky programu, který zde nabízejí pro děti, jsme si
to užili všichni. Všichni se vrátili včas, ve
zdraví a s prima zážitky.
Výlet byl tak úspěšný také díky přispění
Obce Kamenný Přívoz, která dětem pro
radost na akci darovala 15 000 Kč, což jistě ocenili i jejich rodiče.
Martina Šimsová

23. června jsme uspořádali tradiční sportovní setkání s blízkou lešanskou základkou. Ale zasportovali si všichni přítomní. Jsme rádi, že to letos tak pěkně vyšlo,
hlavně počasí. Gratulujeme vítězům, ale hlavně všem zúčastněným. Jsme rádi, že
máme tolik nadšených sportovců. Těšíme se na další kolo, tentokrát v Lešanech!
Martina Šimsová

Pyžamkový večírek
V pondělí 23. 6. se opět po roce konal v budově školy "Pyžamkový večírek"
spojený s noční hrou. Tentokrát byl určen pro děti z I. třídy (1. a 2. ročník). Děti
se začaly scházet okolo 19.30 a po dvacáté hodině vypuklo to pravé veselí. Začali jsme pyžamkovou diskotékou, při níž některé děti předvedly nevídané pohybové nadání. Nechybělo ani občerstvení, které připravili rodiče, za což jim
ještě jednou děkuji. Když se děti dostatečně "vyřádily" začala noční hra.
Nejdříve jsme si prohlédli potemnělou školu od přízemí až na půdu
a svítili jsme si převážně jen baterkami. Děti zjistily, že některé kouty,
které jim ve tmě připadají strašidelné, jsou po prozkoumání za světla
vlastně ta místa, která znají a strach
je jen výplodem jejich fantazie (nutno říci, že ne všem to při noční hře
pomohlo). Po této prohlídce následovala již samotná noční hra. Po sestavení dopisu skřítka Školníčka jsme se vydali hledat poklad. Odvážnější děti
šly malý kousek trasy po dvojicích či trojicích, jiné ještě potřebovali oporu dospělého. Nakonec jsme však všechny úkoly splnili a našli vytoužený poklad. Děti
se vrátily do školy unavené, ale spokojené.
Doufám, že si všechny děti odnesly jen pozitivní zážitky a zároveň chci poděkovat paní Zuzaně Ondřichové za pomoc při organizaci noční hry.
Martina Šimsová
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Putování za poznáním
Slavností 25. června ve středu, kdy
jsme uspořádali letní školní slavnost, a
vydáním vysvědčení školákům jsme zakončili naše letošní „Putování za poznáním“. Celoškolní projekt, inspirovaný příležitostí 150. výročí školy v Kamenném
Přívoze a dalšími událostmi
jako byly kulatiny mateřské
školy a otevření její nové třídy, nás provázel celý rok.
V závěrečné slavnosti jsme
nemohli nevzpomenout J.A.
Komenského. Rozhodli jsme
se mu věnovat hlavní část
závěrečné slavnosti. Vystoupení se vydařilo. A snad jsme
dosáhli i toho, že alespoň některé ze zúčastněných dětí
pochopilo, že je to pro lidstvo
opravdu vzácná osobnost, jež
si zaslouží připomínat. Někteří možná i pochopily něco
z jeho přínosu pro školství,
pro jejich každodenní školácký život. Poznání dětí je
hlavním smyslem takovýchto
školních projektů.
V úvodu se předvedli cvičenci z kroužku jógy a sportovních pod vedením pí.L.Ungrové. Tímto jí moc děkuji za
celoroční práci s našimi školáky.
Na závěr přišlo velké loučení
s těmi, kteří směřují na vyšší
stupeň. Nejdříve s předškoláčky. Je pěkné, že většina
jich neodchází daleko, jen přes ulici. Ale
také jsme se neradi loučili s letošními
páťáky. Ti nám odejdou o trochu dále.
Věříme, že budou na naši školu vzpomínat v dobrém a nevidíme se naposledy.
V každém případě my učitelky na ně v

dobrém vzpomínat budeme…!
Děkuji všem, kteří se na představení podíleli. Především děkuji dětem
a učitelkám, že zase nezklamaly. A také
dalším spolupracovníkům, jako jsou
pracovníci obce, manželé Nielsen,

pí.I.Říhová, kytaristé A.Šmídová a L.Snížek, pí. Smejkalová.
Především děkujeme p. P. Němcovi,
který opět čistě sponzorsky a z nadšení pro věc ozvučil celé představení.
Vzhledem k naší tvořivosti při přípravě

vystoupení i v minulých letech bývá připraven na různé záludnosti. Letos jsme
se opět překonali. Takže oceňujeme
jeho poctivost v přípravě, vytrvalost,
trpělivost a fyzickou zdatnost, se kterou
pobíhá s mikrofony za dětmi a zajišťuje, aby jejich výkon nezapadl
v hluku některých nekulturních dospělců, malých dětí
a projíždějících náklaďáků.
Také je třeba vyzdvihnout
pohotovost, se kterou sleduje chod neznámého představení a snaží se předjímat, co
se zase stane. Nezbývá nám
jen tiše doufat, že s vlídností
sobě vlastní přehlédne, že na
něj pravidelně zapomínáme
a zase nezištně naveze svou
aparaturu a pozvedne zvuk
našich představení.
Všem dětem přejeme krásné
prázdniny!
A těm, co plakaly, že škola
skončila, slibujeme, že hned
1. září ji pro ně s radostí zase
otevřeme. Samozřejmě i pro
ty, co neplakaly…Už nyní se
na ně, na všechny, moc těšíme!!!
Vy dospělci, si odpočiňte,
užijte si dovolených tak, abyste měli na co radostně vzpomínat a kde čerpat sílu, až se
to v každodenním běhu někde
zadrhne a nepůjde to tak, jak
byste si přáli.
Také s Vámi se těšíme na radostné
shledání a spolupráci plnou vzájemného pochopení.
Mgr. Hana Šmídová,
ředitelka

Školní besídka
Chtěl bych touto cestou poděkovat
celému kolektivu naší školy a školky za
představení, které jsem měl možnost
shlédnout ve středu 25. 6. v prostorách
sálu restaurace u Vemenáče.
Nebylo to první představení, které
jsem viděl, ale nějak víc jsem si uvědomil, co všechno dokáže tým učitelek,
vychovatelek a dětí pro to, aby se hravou formou více naučili a ještě tím pobavili jak sebe, tak své rodiče a známé.
Díky podpoře pomocného personálu
školy a školky (protože bez dobré sva-

činy se nacvičovat nedá)a dalších je
na konci nádherné pásmo plné básní,
písní, mluveného slova a výtvarného
zákulisí. Vrcholem je pak přivítání budoucích prvňáčků a přání mnoha štěstí a úspěchů těm, kteří naši školičku
opouštějí a míří na vyšší stupeň jinam.
	Občas slyším, jak je ta naše škola
malá, jak tu není správně to či tamto,
jak v těch velkých školách je to jinak
a íp a tam by to naše děcko mělo lepší
to či tohle....také jsem chodil do školy,
do velké školy, několika velkých škol,

jako většina z Vás. Nikdy a nikde jsem
ale nezažíval tak nádherné okamžiky,
jako s naší školičkou ve středu.
Nad rámec učení, nad rámec předepsaných osnov se tu tvoří velmi důležité hodnoty – kolektivní duch a práce,
uznání , odměny za dosažené výsledky,
pochvaly ... A vtom je ta naše školička
obrovská.
Děkuji všem, kteří se na představení
podíleli, byli jste skvělí.
Jirka Patera
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SPORT
FOTBAL
Pravidelná ohlédnutí fotbalového trenéra
V posledním čísle našeho čtvrtletníku
jsme skončili zprávou z druhého mistrovského utkání ze dne 29. 3. 2014 na
domácím hřišti v Kamenném Přívoze.
3. mistrovské utkání jara (16. kolo) se
hrálo 6. 4. 2014 od 16, 30 hodin ve Zvoli.
Sokol Zvole – Tatran Kamenný Přívoz 2:1
(1:1) – branka: 9. min. M. Hošta.
3. jarní utkání o mistrovské body jsme
jeli sehrát do Zvole, kde na nás čekalo
jejich „B“ mužstvo. Od začátku jsme domácím ukázali, že nechceme jen bránit
a v 9. minutě M. Hošta prostřelil míč do
jejich sítě a my jsme vedli 0:1. Bohužel
přišla 15. minuta a ze skrumáže v malém
vápně nám propadl míč do naší branky
a bylo vyrovnáno 1:1. Utkání bylo po
celou hrací dobu naprosto vyrovnané.
Když, už jsme si mysleli, že si odvezeme ze Zvole jeden bod za nerozhodný
výsledek, přišla 87. minuta a domácí
protlačili míč za brankovou čáru v naší
brance a tím se ujali vedení 2:1. Během
posledních třech minut se už na výsledku nic nezměnilo a body zůstaly domácím. Opět se potvrdilo, že ke konci
utkání ztrácíme koncentraci na utkání
a myslíme si, že se už nic nemůže přihodit. Na tom musíme zapracovat, aby se
to příště neopakovalo.
4. mistrovské utkání jara 12. 4. 2014
od 16, 30 hodin Tatran Kamenný Přívoz Sokol Zlatníky 0:4 (0:2)
V tomto utkání již od začátku bylo
vidět, že hosté usilují o postup do vyšší soutěže. První branku jsme dostali
v 10. minutě po chybě našeho obránce
0:1. Druhá branka na sebe nenechala
dlouho čekat. Přišla už v 17. minutě,
kdy soupeř přehrál naší středovou řadu
a po následné akci prostřelil míč do sítě
0:2. Do druhého poločasu jsme udělali
v sestavě nějaké změny, ale ani to nepomohlo. Během 57. minuty byl vyloučen
náš obránce Novotný Fr. ml., který podrazil unikajícího útočníka. Od této chvíle
jsme hráli jen o 10-ti hráčích. V 75. minutě se uvolnil útočník hostí a ve vstřelení
třetí branky mu nezabránil ani náš brankař 0:3. Poslední brankou v 85. minutě
nás soupeř srazil úplně do kolen a prohra byla završena na 0:4.
5. mistrovské utkání jara (18. kolo)

19. 4. 2014 od 17,00 hodin Viktoria Vestec – Tatran Kamenný Přívoz 5:3(3:2)
Branky: 15, 85. min. A. Kačer, 39. min. M.
Hošta.
Do Vestce jsme určitě nejeli vyhrát,
protože místní bojují již asi 5 let o postup do vyšší soutěže. V současné době
opět vedou tuto soutěž a chtějí do soutěže vyšší. Ale chtěli jsme s nimi hrát
pěkný fotbal, uhrát co nejlepší výsledek
a dostat co nejméně gólů. To se nám
povedlo. I když jsme museli různě přesunout hráče a sestavu, jak se říká lepit,
tak naši hráči sehráli jedno z nejlepších
utkání v této sezóně. S domácími jsme
po celý zápas drželi krok a postupně
jsme přidávali i góly. Ale přesto jsme
prohráli 5:3. První branku jsme v 11.
minutě vstřelili my, ale do vlastní sítě.
To odhlavičkoval náš obránce balón tak
nešťastně, že skončil v naší brance 1:0.
6. mistrovské utkání jara (19. kolo)
26. 4. 2014 Tatran Kamenný Přívoz – Čechoslovan Dolní Jirčany 0:1 (0:0).
Do domácího zápasu šlo naše mužstvo s odhodláním, že body musejí zůstat doma. Celý zápas jsme měli pod
kontrolou a mužstva si byla naprosto
vyrovnaná. Nasvědčuje tomu i poměr
střel na branku, my 15x - soupeř 13x.
Do prostoru branky my 8x - soupeř 10x.
Oba brankaři měli několik nádherných
zákroků, kterými udrželi čisté konto svému týmu. Bohužel pro nás v 88. minutě
útočník hostů dostal balón za brankovou čáru naší svatyně 0:1. V nastaveném
čase, který přidal rozhodčí za několikeré
střídání na obou stranách, v 92. minutě neproměnil náš hráč pokutový kop,
nařízený za podražení našeho útočníka
v soupeřově velkém vápně. Tento zápas
skončil
vítězstvím hostů 0:1. Tento stav zapříčinil velké zklamání v našich řadách
z toho, že body nezůstaly doma. Ale
soutěž ještě nekončí a my musíme napnout všechny svoje síly do dalších zápasů a v nich bodovat.
7. mistrovské utkání 20. kolo 3. 5.
2014 od 17,00 hodin ve Slapech. Sokol
Slapy – Tatran Kamenný Přívoz 2:2 (2:1)
Branky: 31. minuta Hroník a 88. minuta
Vojáček.

Do Slap jsme jeli s tím, že musíme
bezpodmínečně bodovat a o body se
pořádně poprat. Zápas byl od začátku
v naší režii a domácí jsme i přehrávali.
V první půli jsme měli celou řadu šancí.
Ale žádná neskončila gólem. První branku jsme dostali my z ojedinělého protiútoku ve 31. minutě 1:0. Naštěstí jsme ve
38. minutě kontrovali a M. Hroník z levé
strany propálil brankaře domácích - 1:1.
Další branku jsme dostali my ve 42. minutě, i když jsme soupeře dostali pod
tlak a on v tuto chvíli jen odkopával balóny - 2:1. Ve druhém poločase se zápas
vyrovnal a šance byly na obou stranách.
V 88. minutě rozhodčí nařídil penaltu
proti domácím za faul na našeho útočníka v soupeřově velkém vápně. Balón
si postavil na značku pokutového kopu
J. Vojáček a s přehledem jemu vlastním
proměnil 2:2. Tento stav zůstal až do posledního hvizdu pana rozhodčího. Chtěli
jsme body dva, ale vezeme alespoň jeden. Samozřejmě jsme rádi i za ten jeden bod
8. mistrovské utkání (21. kolo) 10. 5.
2014 od 17,00 hodin doma. Tatran Kamenný Přívoz – Sokol Bojanovice 2:0
(0:0) Branky: 53. a 90. minuta A. Kačer.
Do vzájemného zápasu těchto dvou,
sestupem ohrožených mužstev, jsme šli
s tím, že musíme vyhrát a body musí zůstat doma. Od úvodního hvizdu byl zápas
v naší režii, ale k naší smůle jsme neproměnili žádnou ze čtyř vyložených brankových šancí. Pak se osmělili hosté a několikrát ohrozili naší branku. Ale brankař
byl vždy na svém místě. Do druhého poločasu jsme udělali změnu v sestavě a do
útoku nastoupil A. Kačer. Hned se do
našich řad vrátila pořádná bojovnost, se
kterou přicházely i brankové příležitosti.
Z jedné takové v 53. minutě A. Kačer po
sólovém úniku prostřelil hostujícího gólmana, a my jsme se ujali vedení 1:0. Další
svojí branku A. Kačer přidal v 89. minutě
střelou z levé strany velkého vápna po
přihrávce (která, jak se říká, měla oči) od
kapitána M. Doubravy; 2:0. Takový výsledek už zůstal až do závěrečného hvizdu
rozhodčího a tak jsme splnili to, co jsme
před začátkem zápasu chtěli a tři body za
vítězství zůstaly doma.
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9. mistrovské utkání (22. kolo ), je 7.
5. (odložené na 29. 5., potom na 12. 6.
2014 od 18,00 hodin) se sehrálo v tento
den v Libři 2:3 (1:0) - branky: 58. 88. M.
Grössl, 93. M. Balda.
9. mistrovské utkání (22. kolo) bylo
dvakrát odložené kvůli tomu, že po předešlých vydatných deštích bylo vždy na
hřišti velké množství vody a proto hřiště nebylo způsobilé k sehrání utkání.
Nejprve bylo přeloženo na 29. 5. 2014
od 18,00 hodin. To opět pršelo a plocha
byla pokrytá velkou vrstvou vody a tak
se utkání opět přeložilo tentokrát na
12. 6. 2014 od 18,00 hodin. To už se ale
utkání sehrálo.
K tomuto zápasu jsme přijeli značně
oslabeni, protože naši tři klíčoví hráči
(dva útočníci a jeden záložník) s námi
nemohli odjet z důvodu nemoci. To se
projevilo nejen na psychice hráčů, na
složení mužstva, ale i na celkovém průběhu zápasu. Hned v úvodu měl M. Hošta dvě vyložené šance, ale z žádné nepadl gól. Nervozita se přilepila hráčům na
kopačky a nic se nedařilo. Až přišla 37.
min. a my jsme dostali první gól 1:0. To
byla další rána do černého v našem kádru. Do přestávky to s námi šlo z kopce,
nic nám nevycházelo. O přestávce jsme
si něco v kabině řekli a po návratu na
hřiště se hra zlepšila; v 58. min. M. Grössl vyrovnal na 1:1. V 88. min. po chybě
v záloze, kde jsme přišli o balón, nás
domácí potrestali druhým gólem 2:1.
Když běžela 88. min., vzal zodpovědnost
do svých rukou opět kapitán M. Grössl
a opakovanou střelou srovnal skóre na
2:2. Na 2:3 pro nás upravil a vítěznou
branku vstřelil už v nastaveném čase
v 92. min. M. Balda.
10. mistrovské utkání (23. kolo) 25. 5.
2014 od 17, 00 hodin v Jesenici s jejich
„B“ mužstvem
I k tomuto zápasu jsme jeli s odhodláním, že domácím nedáme nic zadarmo.
Ale hned od začátku nám vzali vítr z plachet a ve 4. minutě nám dali první ránu
pod pás v podobě prvního gólu 1:0. Druhý gól na sebe nenechal dlouho čekat.
Už v 6. minutě po nedorozumění v naší
obraně skórovali podruhé 2:0. Když
jsme chtěli přebrat iniciativu na svou
stranu, musel odstoupit (zranění) ze hry
náš klíčový střední záložník a do hry šel
hráč, který tři neděle nehrál a odpočíval
(také zranění), tak nám bohužel ve 39.
minutě zapadl do sítě třetí gól a soupeř
již vedl 3:0. Půle zápasu byla dovršena.
Do druhého poločasu jsme museli udělat ještě jednu změnu, protože pro nevolnost, způsobenou velkým vedrem,
šel ze hry další hráč. Na lavičce jsem už
neměl nikoho na střídání, někteří hráči
museli do práce. V 53. minutě D. Barták
krásně kopnutým trestným kopem z 25

metrů přehodil zeď domácích i gólmana
v brance a my jsme snížili na 3:1. Když
běžela 60. minuta dostali jsme čtvrtý gól
4:1. Zdálo se, že je o zápase rozhodnuto.
Jenže v 78. minutě M. Hroník dalekonosnou ránou ze 30 metrů vstřelil náš druhý
gól 4:2. V 80. minutě J. Vojáček snížil na
rozdíl jediného gólu 4:3. V 81. minutě, to
už jsme prakticky hráli o deseti (zranil se
další hráč a v poli byl jen do počtu, protože už nebyl nikdo na střídání), nám do
sítě zapadl další gól a výsledek byl završen na 5:3
11. mistrovské utkání (24. kolo) 31. 5.
2014 Tatran Kamenný Přívoz – TJ Jíloviště
4:1 Branky: 5. , 54. minuta M. Hroník, 19.
minuta M. Grössl a 50. minuta A. Kačer.
V tomto domácím zápase šlo o jedny
z nejdůležitějších bodů v sezóně. I v minulých zápasech jsme si vypracovali
řadu šancí, ale neměli jsme štěstí v jejich
proměňování. Již od úvodního hvizdu
jsme dělali všechno proto, abychom šli
štěstí naproti. To se podařilo již v 5. minutě, kdy M. Hroník propálil balón do
sítě hostů, a my jsme se ujali vedení 1:0.
V 10. minutě udělala naše obrana ve
vápně chybu, soupeř toho využil a vyrovnal na 1:1. Během 19. minuty dostal
M. Grössl přesně načasovanou přihrávku od M. Brože a z následujícího úniku
zvýšil naše vedení na 2:1. Do druhého
poločasu jsme šli s ještě větším odhodláním, že body musejí zůstat doma. V 50.
minutě, poslal M. Hroník nádherný centr
z levé strany do vápna, kde se do něj ve
výskoku hlavou opřel A. Kačer a bylo to
3:1. Poslední gól do soupeřovy branky
dali naši hráči v 54. minutě. To si dva posledně jmenovaní role vyměnili. A. Kačer poslal pasem balón na M. Hroníka
a ten se nemýlil. Dovršil naše vedení na
konečných 4:1. Závěrečnou děkovačkou
před hlavní tribunou mužstvo vyjádřilo
divákům dík za jejich velikou podporu
během všech domácích zápasů. Všichni
hráči podali v tomto utkání výborný výkon, za který jsem jim v kabině poděkoval a připomněl, že soutěž ještě nekončí,
a že nás ještě čeká několik těžkých zápasů, ve kterých věřím, že podají stejný
výkon jako v tomto.
12. mistrovské utkání (25. kolo) 7. 5.
2014 TJ Slavoj Davle – Tatran Kamenný
Přívoz 3:2 (2:0) - branky: 54. M. Hošta,
83. I. Plop. Začátek tohoto zápasu nám
vyloženě nevyšel. V úvodu zápasu jsme
měli dvě veliké šance, ale žádný gól
z toho nebyl. Jak praví pořekadlo - nedáš, dostaneš. První gól jsme dostali ve
25. minutě 1:0. Další zapadl do naší sítě
v 35. minutě a domácí už vedli 2:0. Po
přestávce to bylo úplně jiné utkání. Od
první minuty jsme hráli jinak. Vycházely nám krátké přihrávky, hráči se do zápasu zakousli a chtěli vyhrát. M. Hošta,

který hrál s velkou chutí a převzal úlohu
tahouna po A. Kačerovi (musel ulehnout
s horečkou), v 54. minutě snížil na 2:1.
Když vyrovnávací gól visel na vlásku,
v 75. minutě domácí dotlačili balón do
naší sítě 3:1. Nehodili jsme flintu do žita,
ale šli jsme dál za lepším výsledkem.
V 83. minutě I. Plop svou zarputilostí
a důsledností ve vápně překonal brankaře domácích a snížil na rozdíl jediného
gólu 3:2. Po rozehrání rozhodčí ukončil
zápas. Podle našich stopek se mělo hrát
ještě pět a půl minuty. Ale rozhodčí určil
jinak (měl asi jiné stopky) a tím nám už
nebylo umožněno dát další gól………
Bohužel. O body musíme bojovat v dalším zápase.
13. mistrovské utkání (poslední 26.
kolo) 14. 6. 2014 Tatran Kamenný Přívoz
– SK Hvozdnice 1:2 (1:1). Branka: 6. min.
J. Vojáček.
Poslední utkání o mistrovské body
v sezóně 2013 – 2014 jsme odehráli v sobotu 14. 6. 2014 na domácím hřišti v Kamenném Přívoze s mužstvem SK Hvozdnice „B“. Opět jsme museli nastoupit
bez několika hráčů (nemoc a zranění).
Do zápasu jsme vstoupili víc než dobře. Už v 6. minutě se trefil do sítě hostů
J. Vojáček, který zužitkoval přihrávku od
M. Grösla 1:0. Naše vedení však netrvalo
dlouho. V 17. minutě vyrobil hrubku náš
obránce a hosté toho využili a vyrovnali
na 1:1. Po celou hrací dobu bylo utkání
naprosto vyrovnané. I když v 71. minutě nám soupeř z penalty vstřelil druhou
branku na 1:2. Přesto jsme s ním sehráli dost kvalitní zápas. Do závěrečného
fouknutí do píšťalky pana rozhodčího
se nám další gól už vstřelit nepodařilo
a tak jsme poslední klání v sezóně prohráli 1:2.
Bohužel jsme sestoupili jako čtvrté
mužstvo ze dvou III. tříd A + B do 4. třídy
okr. přeboru. Sestupovala dvě poslední mužstva z každé skupiny. Z těchto
4 mužstev umístněných na posledním
a předposledním místě v každé skupině
jsme měli nejvíce bodů, a ani to nám nepomohlo. Jindy sestupuje jen jedno poslední mužstvo z každé skupiny, ale letos
sestupovala dvě poslední mužstva. To je
dané sestupujícími z vyšších soutěží, která jsou z našeho okresu (Praha - západ).
V nové sezóně 2014 - 2015 musíme
udělat všechno proto, abychom se vrátili zpět do III. třídy. Kdy, bude první mistrovské utkání nové sezóny, není ještě
v tuto chvíli známu.
Mužstvo, už má zajištěný program na
letní přípravu. 26. 7. 2014 turnaj v Krhanicích, 2. 8 2014 turnaj v Peceradech
a 16. 8. 2014 tradiční turnaj na domácím
hřišti v Kamenném Přívoze.
Zpracoval
Václav Charvát
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Konečná tabulka sezóny 2013 - 2014

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

Tým
Vestec
Zlatníky
Hvozdnice B
Radlík
Davle
Slapy
Libeř
Jesenice B
D. Jirčany
Zvole B
Vrané
Jíloviště B
K. Přívoz
Bojanovice

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
20
17
17
14
12
11
9
9
9
10
8
8
5
2

0
4
5
2
5
6
5
6
5
4
1
6
5
5
3

2
4
7
7
8
10
11
12
13
15
12
13
16
21

Skóre
110: 34
77: 32
67: 40
61: 43
41: 34
46: 49
46: 51
51: 59
53: 53
54: 79
42: 66
54: 73
44: 65
25: 93

Body
PK
64		
56		
53		
47		
42		
38		
33		
32		
31		
31		
30		
29		
20		
9		

Sportovní den na hřišti v Kamenném Přívoze
Po velkých přípravách jsme v sobotu 7. 6. 2014 za velmi hezkého počasí
uspořádali dětský den na ukončení sezony 2013/2014 nejen pro hráče přípravek, ale i pro ostatní děti z okolí.
Program začal kolem jedenácté hodiny
a děti soutěžili v jedenácti různých disciplínách, které nejen rozvíjejí fotbalové
umění, tak i jiných zábavných soutěžích.
Mimo soutěží jsme dětem zajistili pro
jejich zábavu houpačky, nafukovací hrady a trampolínu. Pro děti i jejich rodičů
bylo připraveno občerstvení – pečené
selátko a dvě grilované krůty, pro rodiče
pivko a pro děti točená limonáda.
Soutěží se zúčastnilo více jak 110 evidovaných dětí rozdělených do věkových
kategorií. Po splnění všech disciplín byla
sehrána utkání starší a mladší přípravky
s rodiči hráčů. Před vyhlášením bylo poděkováno hráčům starší přípravky, kteří
přecházejí na hostování do mužstva ml.
žáků FC Jílové. Poté následovalo vyhod-

nocení a oceněním nejlepších v jednotlivých kategoriích, kteří dostali krásné
perníkové medaile. Všichni soutěžící
byli odměněni spoustou sladkostí. Na
závěr si pochutnali na velkém dortu ve
tvaru fotbalového hřiště. Sportovní den
dětem zpestřili příslušníci MO PČR Jílové a Hasičský sbor z Jílového, který dětem vytvořil na hřišti oblíbenou pěnu.
Celý program sportovního dne slovem
i hudbou od začátku do pozdního večera neúnavně doprovázel Jirka Patera.
Na závěr sportovního dne byl odpálen
ohňostroj.
Dle reakce rodičů a dětí měl sportovní
den velký úspěch a proto jej příští rok
zopakujeme.
Rád bych poděkoval všem sponzorům,
kteří darovali ceny do soutěže či se podíleli na přípravách i průběhu sportovního dne.
Vedoucí mládeže
Jaroslav Linhart

I nadále probíhá nábor dětí do našich přípravek.
Nábor probíhá na hřišti v TJ Tatran Kamenný Přívoz v době tréninků.

Hledáme trenéry i dobrovníky z řad rodičů
pro trénování mládeže.
Více informací: http://tatran-kamenny-privoz-mladez.webnode.cz
Fotogalerii naleznete na http://tjtatranprivoz.rajce.idnes.cz

(Prav)
( 25)
( 17)
( 14)
( 8)
( 3)
( -1)
( -6)
( -7)
( -8)
( -8)
( -9)
(-10)
(-19)
(-30)
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Ohlédnutí za jarní částí oddílu mládeže TJ Tatran Kamenný Přívoz
Začátkem roku jsme pro mládež zorganizovali první zimní soustředění, které
se konalo ve dnech 18. – 25. 1. 2014 ve
sportovním středisku Horní Branná. Tohoto soustředění se zúčastnilo dvacet
dětí. Horní Branná se nachází pár kilometrů od Jilemnice v podkrkonoší. K tréninkům jsme měli k dispozici venkovní hřiště a tělocvičnu místního Sokola. V areálu
byla možnost využití vířivky. Chtěl bych
poděkovat rodičům, kteří p. Doutnáčovi
a p. Valentovi pomohli s tréninky, organizací volného času dětí v době soustře-

dění a obětovali k tomu svůj volný čas.
Po příjezdu ze soustředění jsme pokračovali v zimní přípravě v areálu ZŠ Jílové u Prahy. Téměř každý týden do konce
března sehráli všechny přípravky přibližně patnáct turnajů, převážně v Jesenici
u Prahy.
Také jsme se zúčastnili fotbalového
turnaje v Říčanech, odkud jsme přivezli
pohár za třetí místo.
Během dubna nastoupil nový trenér
k starší přípravce p. Trantina.
V polovině dubna byly rozehrány jarní

části soutěže OP Prahy západ mladších
a starších přípravek.
Starší přípravka po odstoupení Vraného ze soutěže obsadila poslední místo
v OP Praha západ.
Mladší přípravka po odehrání pěti jarních turnajů v sezoně 2013/2014 skončila na krásném druhém místě.
Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům za dosažené výsledky a dobrou reprezentaci našeho fotbalového klubu.
Jaroslav Linhart

Konečná tabulka G1B - Okresní přebor starších přípravek – skupina B
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
Průhonice
D. Břežany
Vestec
Hradištko
Zvole
Psáry
D. Jirčany
Zlatníky
K. Přívoz

Záp
16
16
16
16
16
16
16
16
16

+
15
12
12
9
7
3
4
2
2

0
1
1
0
0
1
4
2
3
0

0
3
4
7
8
9
10
11
14

Skóre
190: 45
128: 58
173: 46
79: 81
118:142
64:122
76:121
55:149
49:168

Body
PK
47
1
37		
36		
27		
22		
17
4
15
1
9		
6		

(Prav)
( 22)
( 13)
( 12)
( 3)
( -2)
(-11)
(-10)
(-15)
(-18)

Konečná tabulka I1B - Okresní přebor mladších přípravek - skupina B
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.

Tým
Povltavská FA
K. Přívoz
Zvole
Štěchovice
Hradištko

Záp
40
40
40
40
40

+
34
27
22
9
3

0
2
1
3
2
2

4
12
15
29
35

Skóre
226: 87
176:113
153:129
86:154
49:207

Body
PK
104		
82		
69		
29		
11		

(Prav)
(44)
(52)
(9)
(-31)
(-79)
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HASIČSKÉ
STŘÍPKY

Střípky od hasičů z Kamenného Újezdce
Co bylo:
1. 3. 2014 se konala naše výroční valná 28. 4. 2014 se zúčastnil výbor SDH okr- 24. 5. 2014 mladí hasiči byli na soutěhromada.
skové schůze v Jílovém.
ži Plamen – přípravka obsadila 5. místo
(z 19 ti družstev).
8. 3. 2014 byla brigáda na bývalém ho- 29. 4. 2014 naši členové byli přítomni
kejovém hřišti - úprava po návštěvě divo- na školení hasičů, kteří používají dýchací 31. 5. 2014 se konala soutěž žen, kde
kých prasat a oprava boudy.
techniku.
naše děvčata obsadila 1. místo.
15. 3. 2014 byla provedena oprava 12. 4. 2014 byla brigáda na úpravě par- 31. 5. 2014 naši zasloužilí hasiči byli na
boudy na hřišti v Kamenném Újezdci.
ku u pomníku.
setkání Zasloužilých hasičů v Mělníku.
22. 3. 2014 byli mladí hasiči na uzlové 19. 4. 2014 jsme provedli v celé obci 31. 5. 2014 jsme káceli staré stroštafetě v Klínci.
sběr železného šrotu.
my a keře v parku u pomníku padlých
v 1. světové válce.
24. 3. 2014 výbor SDH byl požádán 30. 4. 2014 jsme uspořádali na hřišti 18. 6. 2014 se odvážely dýchací přístrop. Doležalem z Hostěradic o pomoc při v Kamenném Újezdci pálení čarodějnic. je ke kontrole do Roudnice.
pohřbu jeho matky pí. Doležalové. Jeho
žádosti bylo pochopitelně vyhověno.
17. 5. 2014 naše družstva byla na okr- 22. 6. 2014 naši členové dělali nový odskové soutěži na Radlíku – ženy 3. místo, padový kanál u hasičské zbrojnice.
27. 4. 2014 jsme sekali trávu na hřišti muži 7. + 9. místo.
v Kamenném Újezdci.
24. 6. 2014 se prováděl úklid boudy na
hřišti v K.Ú.
25. 6. 2014 jsme opravovali podlahu
v boudě na hřišti v K.Ú.
Co bude:
Dokončují se práce na generální opravě parku na návsi v K. Újezdci u pomníku
padlých.
Dále bude probíhat oprava boudy na
hřišti, oprava hasičské zbrojnice, příprava techniky a hřiště na oslavy 100. výročí
založení sboru SDH, které se uskuteční
2. 8. 2014 v Kamenném Újezdci.
Václav Charvát
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e se zúz Kamenného Újezdc
n
že
vo
st
už
dr
é
Hasičsk
sportu na
soutěže v hasičském
vé
ko
rs
ok
o
nil
st
ča
si zajistily
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Radlíku, kde obsadil
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n“ v Bojano
vicích, obsadili 5. mís
to z 19-ti př
ítomných
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hasičské Preventivní okénko
Dnešním preventivním okénkem se
podíváme na to:
Co dělat venku za velké
bouřky?
Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověď hlásí výskyt
bouřek. Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se.
Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou
konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné bleskosvodem. V případě se, že už venku jste, můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji,
nižším porostu nebo úzkém údolí.
Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy na
okraji lesa, pod převisy nízkých
skal, či v menších staveních bez
bleskosvodu (např. staré hájence).
Velké nebezpečí neskýtají ani velká
stavení s porušenou statikou (např.
zpustlé polorozpadlé objekty), kde
v případě úderu blesku hrozí další
narušení zdiva a zřícení.
Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném
terénu a na vyvýšených místech,
v bezprostřední blízkosti železných
konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se
za bouřky neopírejte o zeď či skalní
stěnu.
Během bouřky nezůstávejte na
kopcích a holých pláních. Překvapí- li vás bouřka na rozlehlé pláni,
rozhodně nepokračujte dál v chůzi
a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnější řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama
u sebe. Rozhodně si nelehejte na
zem. Jelikož je blesk, jak známo silný elektrický výboj, atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí
při koupání, windsurfingu, plavbě
v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými
a plynovými spotřebiči. Nezdržujte
se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve
skále. Sezení na izolační podložce
(karimatka, batoh) vás před přímým
zásahem blesku neuchrání. Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungují
totiž jako bleskosvod. V roce 2005

připravil o život golfistu úder blesku,
který se věnoval hře i během bouřky. Není vhodné ani pouštění draků.
Při pobytu v přírodě během bouřky
neutíkejte ani se neschovávejte,
pod osamocenými stromy, v obou
případech by vás blesk mohl zasáhnout.
Bouřka je nejvíce nebezpečná do
vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi
hřměním a bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do
doby, než bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi hřměním
a bleskem).
Pokud vás bouřka zastihne v automobilu, nemusíte se blesku příliš
obávat. Jestliže necháte okna a dveře zavřená, poskytne vám plechová karosérie spolehlivou ochranu.
V případě silných nárazů větru však
dávejte pozor na padající stromy či
větve, je rovněž třeba přizpůsobit
rychlost a styl jízdy povětrnostním
podmínkám, popř. zcela zastavit
a přečkat nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě.
Pokud jste v boudě, během bouřky
se raději zdržujte na suchém místě
a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu
Nezapomeňte zavřít okna a odpojit z elektřiny televizor a další
přístroje, jejíchž součástí je obrazovka.
Během bouřky dávejte pozor na
vodu a všechny látky, které snadno vodí elektřinu. Když však přece
jen dojde k nehodě, první pomoc
při úderu bleskem je stejná jako
při ostatních úrazech způsobených
elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá
často nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková opatření, apod.
POČÍTEJTE S PŘÍVALOVÝM
DEŠTĚM
Letní bouřky přinášejí často prudký přívalový déšť, který během
chvilky snadno promění líný potůček
v rozběsněný živel. S tím je nutné počítat již v okamžiku výběru tábořiště.
Hasiči každý rok evakuují děti z letních táborů umístněných na březích
potoků a řek, které ohrožovalo náhlé
rozvodnění. V takových případech
jde často o život. Při budování tábořišť je dobré také brát v potaz i nebezpečí úderu blesků – to znamená

nestavět stany na holém vysušeném
místě, v bezprostřední blízkosti stožárů či osaměle stojících stromů, nevést mezi kovové dráty a pod. Bouřku často doprovází nejen blesky, ale
často i silný vítr, který představuje
riziko.
CO DĚLAT PŘI SILNÉM VĚTRU
Před příchodem větru preventivně
zajistěte okna, dveře nebo upevněte volně uložené předměty (např.
květináče, zahradní nábytek), které
mohou v důsledku větru ohrožovat
okolí.
Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně
nebo jiné pevné a ostré předměty,
z nichž se za silného větru stávají
smrtící zbraně.
Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte
se pod stromy, nebo v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení
střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry.
Neparkujte auta pod stromy či
v blízkosti něčeho, co by se mohlo zřítit, dávejte si pozor na vysoké
sloupy. Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně.
Větrné poryvy mohou auto učinit
neovladatelné a hrozí také zvýšené neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpečí střetu s překážkou
na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka
sjízdná, abyste na výletě neuvízli.
Spadlých drátů na silnici se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte. Sledujte situaci ve sdělovacích
prostředcích. Pomáhejte blízkým
i nemohoucím, starým i dětem.
NEPODCEŇUJTE předpovídanou
situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní
síly, schopnosti a možnosti. NEROZŠIŘUJTE poplašné a nepodložená
zprávy. UVĚDOMTE SI, že největší
hodnotu má lidský život a zdraví a až
potom záchrana majetku.
Pokud je lidský život, zdraví a popř.
majetek bezprostředním ohrožení, volejte HASIČE NA ČÍSLO 112
NEBO 150.
Sestavil a zpracoval člen
zásahového družstva SDH
v Kamenném Újezdci
Václav Charvát

STRANA 12 | 2/2014

www.kamennyprivoz.cz

2/2014 | STRANA 13

www.kamennyprivoz.cz
Prázdninový provoz Místní lidové knihovny
Červenec
otevřeno každou středu 16.00 - 18. 00 hod
Srpen
6. 8. 2014 - otevřeno 16.00 - 18. 00 hod

KULTURA

V době od 13. 8. do 27. 8. 2014 dovolená

Kapky z OKAPu
S létem přichází čas odpočinku, prázdnin a dovolených. I v našem divadle OKAP
je to čas pro odpočinek, bilancování toho,
co jsme udělali a jak. Bude třeba podívat
se do budoucna, vybrat další námět na
představení.
	A tak jsem se ohlédl za uplynulou divadelní sezónou, i když je to de facto ohlédnutí za více jak rokem . Dá se bez nadsázky říci, že držíme pomyslný prapor kultury
v obci a ta více jak sezóna že byla velmi
plodná . A to nejen z pohledu účinkování
domácího souboru, tedy OKAPu, ale i díky
představením, která zde odehráli naši herečtí ochotní kolegové z blízkého okolí.
Naším cílem bylo krom prázdnin odehrát
jedno představení v měsíci. Samozřejmě
využít prostory divadla i pro další kulturní akce. Ať již je odehrajeme sami, či
nebo představíme jiný soubor. V loňském
roce bylo na naší domácí scéně v Kamenném Přívoze odehráno 9 představení.
Krom našich členů souboru se nám letos
představil i soubor Studio 3 z Týnce nad
Sázavou a Divadlo V Davli z Davle. Oba
soubory velmi mile překvapili svým výkonem a potěšili všechny, kdo přišli. Ať už se
jednalo o pohádku O bojácném Floriánkovi, či představení Zločin v Posázavském
pacifiku v podání Studia 3, nebo skvělého výkonu DVD z Davle. Repertoár jsme

volili jak pro dospělé, tak pro děti a letos
jsme se jim věnovali hned třikrát. A naposledy to bylo při adventním představení
Rozjímání se třemi pastýři. A nutno říct, že
období, kdy je třeba se naučit roli do dvou
her najednou není zrovna jednoduché.
V květnu letošního roku jsme odehráli
dvě představení nově nastudované hry
Pelíšky, která vychází z dobře známé filmové verze. Jak se nám Pelíšky povedly,
nechám na hodnocení každého z Vás.
Pro ty, kdo nemohl představení navštívit,
mám dobrou zprávu – na podzim uvedeme Pelíšky ještě minimálně jednou na
naší domácí scéně.
Prostor divadla však nesouží jen pro
náš ochotnický spolek, le rovněž pro
další kulturní činnost. Mezi ně patří například Vítání občánků, dále zde odehrálo svůj koncert seskupení Bardolino
a s RNDr. Otakarem Dubcem jsme se podívali v pátek 6. června za krásami a historií Vietnamu. Do budoucna bychom chtěli
ještě více využít prostory našeho divadélka pro další akce.
Co všechno bylo v divadle OKAP letos
k vidění:
Pátek 6. 6. 19:00 Vietnam očima RNDr.
Otakara Dubce
Sobota 31. 5. Bardolino - Cesta kolem
světa za 80 minut – koncert

Neděle 18. 5. 15:00 a 18:30 Pelíšky v divadle OKAP
Sobota 7. 12. 10:30 Rozjímání se třemi
pastýři v divadle OKAP. Adventní představení nejen pro děti
Sobota 23. 11. 18:00 Námluvy + Větrný mlynář a jeho dcera, Divadlo V Davli
v divadle OKAP
Neděle 20. 10. 2013 18:00 Zločin v Posázavském pacifiku, Studio 3 z Týnce
nad Sázavou v divadle OKAP
Sobota 28. 9. 2013 od 10:00 O králi žabákovi v divadle OKAP
Sobota 8. 6. 2013 od 18:15 Světáci v divadle OKAP
Neděle 21. 4. 2013 od 15:00 O bojácném Floriánkovi,Studio 3 z Týnce nad
Sázavou v divadle OKAP
Sobota 23. 3. 2013 od 18:00 Dívčí válka
v divadle OKAP
Na závěr chci poděkovat všem návštěvníkům divadla, protože pro nás je to znamení že Vás bavíme a máme pro koho
hrát. Pochopitelně moc děkuji všem
členům souboru za výkony, které na jevišti předvádí a díky němuž se nám daří
naše divadlo naplňovat. Obci děkuji za
podporu a rodině Sýkorů a Cirmanů za
trpělivost.
Všem přeji hodně štěstí a zdraví
Jirka Patera

Letní odpočinek
Převozníček se na letním trhu rozloučil našich prodejních artiklů trh od trhu výš! duševně, něž fyzicky) připravují na srpse sezónou 2013/2014 a teď nás všechny Samozřejmě se v létě zúčastníme nára- nový turnaj v minikopané a v druhé půlčeká zasloužený odpočinek. Přesto se v zových akcí – tatínkové se už (sice spíš ce prázdnin nás čeká také náš sportovní
den na Chotouni.
červencových týdnech chysPřeji všem krásné léto a tětáme ještě využít sil našich
ším se na podzim, kdy všechny
mužů a peněz vydělaných na
Převozníčky čeká kromě pratrhu při přeměně jednoho z
videlných schůzek ve středu
obecních pozemků na klidoi spousta akcí, cvičení jógy pro
vou zónu!
maminky a nově i na zkoušku
Proto touto cestou znovu
jóga pro děti.
děkuji všem, kteří u nás na
trhu nakoupili – i když podle
Za MC Převozníček
mě jsou naše výrobky natolik
Linda Mašková
chutné, že nekoupit by byl
hřích – a zároveň maminwww.prevoznicek.webnode.cz
kám, které posouvají kvalitu
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Příspěvky uveřejněné v této rubrice vyjadřují názory pisatelů a jsou uveřejněny v podobě, ve které
byly zaslány do redakce. Redakce neodpovídá ze jejich obsah.

Zase ty odpady... - bioodpad
Ráda bych navázala na předchozí článek
o třídění odpadu. Přibližně 40% domácího
odpadu tvoří bioodpad. Na skládkách biologický odpad bez přístupu vzduchu hnije, přičemž vznikají nebezpečné skleníkové plyny
a zápach. I vzhledem ke snižování úrodnosti
půd je velká škoda, aby drahocenné přírodní
hnojivo končilo bez využití na skládkách, či ve
spalovnách.
Kompostování domácího odpadu tedy přináší mnoho výhod. Snížíme množství komunálního odpadu, popelnice nezapáchá a ještě
budeme mít zdarma vynikající hnojivo.
Bohužel ne každý má vlastní zahradu, na
které by mohl kompostovat. Pokud bydlíte
v činžovním či panelovém domě, můžete se
sousedy založit komunitní kompostoviště. Ve
speciálních boxech, které jsou uzamykatelné
a brání přístupu hlodavců lze kompostovat
bioodpady z kuchyně i z přilehlé zeleně. Výsledný kompost můžeme použít na přípravu
substrátu pro pokojové rostliny či zeleň v okolí
domu. Případně lze kompostovat v bytě či
v zasklené lodžii (teplota by měla být 15-20°C)
ve vermikompostech (za pomoci žížal).
Jak tedy správně kompostovat? Kompost je

Štěpánku, pravou
Drrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuau už zase rámusí prokletý zvuk budíku znásobený drnčením
kovových nožek na dřevěné desce nočního
stolu. Tip. A je klid. Ještě chvilku jenom ležet
a mít zavřené oči. Schéma důvěrně známé,
ohrané a nepatřící k oblíbeným. Kdo by asi
chtěl být buzen ze sladkého snového radostnění se společností Dia na božském Olympu.
Jaké štěstí, že nás dnes budí pípáním decentně tvářící se mobily v přitažlivém, přiléhavém,
třeba plastovém oblečku s přijatelnějším, samozřejmě volitelným tónem, melodií, chcete-li. Den začíná, trefně pojmenovaný jazykem
atleta - startuje.
Začátek je jako konec, ale z druhé strany.
Zcela zřetelně si dovedu představit houfy
dětí, které držíce se rodičů za ruku, směřují k
ústavu zvaný škola. Na tvářích malých žáčků
je patrná celá "plejáda" pocitů od očekávání a
horlivosti z nového počínaje, přes hrdost "už
velkého" a nejisté tápání z cizího pokračuje
a rozmrzelostí z časného ranního vstávání po
blahodárném čase prázdnin konče. Už vidím
a hlavně cítím "ve švech" nabité cukrárny
plné slavících rodin, které voní nekonečnou
slastí čokoládových a ovocných želé zázraků.
A i když je to"normální", vždy se podivuji nad
nadprůměrnou spotřebou papírových krabic,
které se právem nafoukaně, naprosto legálně
a neomaleně natřásají pro svůj křehký obsah
a třesou se nedočkavostí, až bude na sváteč-

vhodné umístit do rohu zahrady, ideálně do
stínu, aby v létě nedocházelo k jeho vysychání
a nezpomaloval se rozklad. Na dno kompostu dáme hrubší tužší materiál (větvičky), který
zabezpečí provzdušnění kompostu. Materiál
v kompostu by měl být co nejpestřejší. Vhodné je materiál ke kompostování promíchávat
(vlhké se suchým, porézní materiál s hutným,
“hnědé se zeleným”). Nevhodné je kompostovat samotnou trávu, která ve větší vrstvě zahnívá a páchne. Je vhodné jí promíchat s např.
dřevní štěpkou či listím. Pokud máme trávy
moc, můžeme dát část na kompost a zbytek
použít jako mulč pod stromy, keře nebo do
záhonků.
Pro nastartování tlení můžeme do nového
kompostu přimíchat vyzrálý kompost nebo
chlévský hnůj. Ve správně založeném kompostu přesahuje teplota 50°C. Při této teplotě
se ničí semena a zárodky chorob. Během sezóny je vhodné kompost 1-2x přeházet. Dojde
tak k provzdušnění a promíchání jednotlivých
vrstev, což pomůže půdním mikroorganismům rychleji kompost rozložit.
Na kompost patří: zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů), kávové a čajo-

vé zbytky, zbytky pečiva, skořápky z vajíček a
ořechů, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, podestýlka domácích býložravých zvířat,
posekaná tráva, listí, větvičky, plevele, zbytky
zeleniny, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva,
trus býložravých hospodářských zvířat, peří,
chlupy, vlasy.
Na kompost NEpatří: kosti, odřezky
masa, kůže, zbytky vařených jídel, stolní oleje
a tuky (v menším množství lze kompostovat,
vhodné je nechat je nasáknout do savého
materiálu – ubrousků, pilin apod.), chemicky
ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod.,
popel z uhlí, cigaret, prachové sáčky z vysavače, exkrementy masožravých zvířat, časopisy,
plasty, sklo, kovy, kameny. Na kompost také
nepatří rostliny napadené především karanténními chorobami (bronzovitost rajčete, spála růžovitých, šarka slivoní, nádorovitost košťálovin, rez fazolová, bílá sklerotiniová hniloba
salátu...). Rostliny napadené běžnými chorobami (jablka napadená moniliózou, plesnivá
rajčata, plíseň šedá apod.) kompostovat lze.
Díky vysoké teplotě v kompostu a rozkladu
napadené rostliny patogen dále nepřežívá.
Veronika Nezbedová

ním stole odhaleno jejich obrovské šlehačkové nic.
Skutečně pěkné a opravdu roztomilé. Ale
copak je tohle za "kravál". Vždyť ho známe,
náš převýborný kamarád. Všudypřítomný,
avšak fyzicky nepřítomný vnitřní klakson.
Náramně hlučně troubí naléhavým rykem až
ušní bubínky rezonují, hlava brní jako střep
a podobně jako červotoč, zavrtávající se do
dřeva, i on hlodá: "Slyšte, slyšte, matko a otče
a prarodiče a vy nejbližší, teď už se budeme
dělit. Já, škola, mám své místo a už jsem na
vašeho kloučka zvědavá. Jakou máte o mně
představu, že nabízím, dávám a co je jen na
Vás? Víte, co vlastně chcete po mně? Nemyslíte si,Vy rodiče, že mi strčíte do třídy dítě, které sice umí čůrat do záchodové mísy, někdy
si umyje ruce, ale neví, co je pozdrav, mlátí
všechno živé kolem, mluví nechvalným slovníkem jemu významem neznámým, avšak
doma "pečeným vařeným" a budete ode mne
očekávat sofistikovaně vzděláním a chováním vysoustruhovaného, vybranými způsoby
vybaveného žáčka - studentíka, poněvadž já
hlavně vychovávám? To bych já škola považovala za dobrý vtip".
"Mé "ruce" by Ti Štěpánku, měly přiblížit svět
čísel, aby sis uměl spočítat, kolik ještě musíš
našetřit na novou přilbu na kolo. Měla bych Ti
pomoci naučit se psát, abys mámě napsal, že
právě skončil fotbal, ať o Tebe nemá starost.
A měla bych Ti ukázat, jak důležité je čtené
slovo a Ty sis mohl přečíst knihu Malý Bobeš".

"A tak bych Ti chěla popřát, malý školáku,
abys měl soudné rodiče, kteří za tebou budou stát i ve věcech, které jim nepůjdou "pod
nos". Budou Ti věřit a budou trvat na dodržení
sankcí, poněvadž právě jejich naplněním stojí
při Tobě. Aby Tvá máma nenazývala toho před
školními lavicemi "hovězím skotem", protože
vzhledem k účení nápodobou bys jej velmi
pravděpodobně rovněž oním jménem častoval. A pak je skutečně hloupé a zbytečné jen
po proběhlých třídních schůzkách po Tobě
chtít, abys nebyl drzý. Úcta se totiž v "kanálech" špatně hledá. Nevím, jestli jste to někdy
zkusili, ale stoka páchne a skoro nic kloudného se v ní nenajde".
"Přeji Ti moudrého učitele s jasnými hranicemi, ke kterým mu dopomáhá smysl pro humor
a patřičný nadhled na sebe, ale i na Tebe, aby
ses v mraveništi vztahů a povinností neztratil.
Kéž by škola a rodiče nebyli na "ostří nože"
a mohli spolu slovo vzdělání důstojně nést. Ať
věci, které paří dospělým, u dospělých zůstanou a nemusí být "ceděny" přes Tebe. Nebudu
Ti přát, ať se Ti ve škole líbí, poněvadž podobných vět v této "klišovité" formě budeš mít dosti zejména v rámci obecných, zdvořilých frází
příbuzných. Budu Ti přát, ať víš, proč je dobré
ve škole být, jak je to s tou přilbou, s napsáním
mámě a s tím Malým Bobšem".
Jo a s budíkem si nelam hlavu, Tebe určitě
bude ještě nějakou dobu probouzet teplá
dlaň maminčina.
Mirka Pešlová

2/2014 | STRANA 15

www.kamennyprivoz.cz

Kulturní komise Kamenný Přívoz Vás zve

NA VÝSTAVU ZAHRADA ČECH
do Litoměřic, v sobotu 20. 9. 2014
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

Rezervace míst: v knihovně nebo
na Obecním úřadě K. Přívoz

svatováclavský trh
v sobotu 27.zárí 2014 od 9.00 do 12.00 hodin
tradicne na ceste podél levého brehu reky Sázavy
Dotazy a registrace zájemcu
o stánkový prodej na tel.: 728 921 151
Náplava Sázavy,o.s., www.naplava.com
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inzerce

Ubytování (i dlouhodobé bydlení) pro firmy i jednotlivce
RD se zahradou, Kamenný Přívoz.
Zařízené pokoje, přísl. společné. K dispozici i zařízený mobilhaus 3+kk.
Bližší nfo na telefonu +420 725 878 041.
inzerce

Výzva pro zasílání článků

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.

Vážení čtenáři,
zajímá nás to, co zajímá vás. Své náměty na nové články, otázky, na které chcete znát odpověď i vaše postřehy a připomínky
k obsahu čtvrtletníku můžete zasílat na
e-mail: ctvrtletnik@kamennyprivoz.cz
Budeme se těšit na vaše příspěvky a reakce.
Uzávěrka dalšího čísla: 25. 9. 2014

Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.

Společenská kronika
Od poloviny května 2014 se mění informační systém evidence obyvatel v obcích. Proto nemáme zatím přesné informace, abychom
mohli zodpovědně všem jubilantům a rodičům narozených dětí pogratulovat, pozůstalým vyjádřit hlubokou soustrast.
Tento výpadek doplníme v dalším čísle našeho čtvrtletníku.
(red.)

[Znění tajenky: absurdní dramata]

osmisměrka Přívozského čtvrtletníku

Josef Škvorecký: "Politika jako taková skýtá neustále náměty pro....."

