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Škola v naší obci 
Přesto, že jsem se o naší přívozské škole „Na Kopeč-

ku“ zmiňoval už několikrát, musím se k tomuto tématu 
znovu vrátit. I když jsme před třemi lety oslavili již 150 let 
její existence, nejedná se o školu zastaralou – její součas-
ná podoba je po zateplení velmi pěkná a učebny splňují 
podmínky pro výuku v 21. století. Je tu ovšem jiná překáž-
ka k tomu, aby škola splňovala podmínky k dalšímu plno-
hodnotnému fungování, a to školní jídelna a kuchyň. Otáz-
ka neprodloužení pronájmů budov, které dlouhá léta slou-
žily právě jako kuchyň pro školu i školku a jídelna pro ško-
lu, nás straší už déle, a proto se dlouhodobě snažíme na-
lézt nejvhodnější a zároveň nejekonomičtější řešení jak 
pro školu, tak pro obec. 

 Obec bohužel nemá vhodné pozemky poblíž budovy 
ZŠ a MŠ ke stavbě nové kuchyně, jídelny a tělocvičny, 
bylo tudíž přistoupeno k přestavbě a přístavbě  budovy 
základní školy ve stísněných podmínkách, 

Pokračování str.2 
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 Obecní rada zasedala v období od 30.3.2016 do uzávěrky 

tohoto vydání čtvrtletníku celkem pětkrát. Bylo mimo jiné projed-
náno: 

  Povolen pronájem náplavky v Kamenném Přívoze o.s. Nápla-

va Sázavy na pořádání Přívozských trhů ve dnech 21.5. a 
24.9.2016. 

  Rozhodnuto o bezplatném pronájmu multifunkčního hřiště 

mimo spolky z obce též mládeži ve věku do 15 let každé úterý 
od 15 do 17 hod. 

  Odsouhlaseno  uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene – služebnosti kabelových vedení nízkého 
napětí přes obecní pozemky v Hostěradicích u dvojdomků a v 
lokalitě Úlehličky mezi Obcí Kamenný Přívoz a ČEZ Distribuce 
a.s. 

  Schválen podpis smlouvy s firmou STROMA s.r.o. o ošetření a 

zalesnění obecního lesního pozemku p.č. 200/1 za bývalým 
domovem důchodců v celkové částce 66.884,- Kč bez DPH. 
Současně byla podána žádost o dotaci z rozpočtu Středočeské-
ho kraje na zalesnění. 

  Povoleno vystoupení hudební skupiny Lahvátor dne 25.6.2016 

a hudební skupiny TNS dne 27.8.2016 od 20 hod. do 1 hod. 
následujícího dne na fotbalovém hřišti na základě žádosti provo-
zovatele klubu TJ Tatran Kamenný Přívoz p. Petra Novotného. 

  Informace o jednání vedení obce se zástupci České pošty, s.p. 

o nabídce převzetí poštovních služeb obcí formou projektu 
„Pošta Partner“. Vzhledem k tomu, že dosud probíhají jednání 
mezi vládou ČR a Českou poštou, obec prozatím na spolupráci 
s Českou poštou touto formou nepřistoupí. Pošta zde bude i 
nadále fungovat jako dosud. V případě nutnosti bude zástupce 
České pošty pozván na jednání zastupitelstva, aby se obec roz-
hodla, v jaké formě bude poštovní úřad v obci Kamenný Přívoz 
působit i nadále. 

Informace o jednání rady a zastupitelstva obce 

kdy bude rozšířena 
kapacita na 80 žáků a 

vybudována kuchyně a jídelna pro 
děti ZŠ.  

Vzhledem k tomu, že tato pře-
stavba a přístavba budov ZŠ bude 
stát cca 12,5 mil Kč (což je bez 
dotací téměř roční obecní rozpo-
čet) a  tato akce z provozních dů-
vodů musí proběhnout během 3 
letních měsíců od 15.6 do 15.9., 
nejedná se o jednoduchou záleži-
tost.  Obec v loňském roce nechala 
vypracovat projektovou dokumen-
taci, zajistila potřebná povolení a 
zažádala ve spolupráci 
s Posázavím  o.p.s. o dotaci 
v možných dotačních titulech, a to 
na Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy v rámci programu 
„Rozvoj výukových kapacit mateř-

ských a základních škol zřizova-
ných územně samosprávnými cel-
ky“ a na Krajském úřadě Středo-
českého kraje prostřednictvím ve-
řejnoprávní smlouvy z Programu 
2016 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu rozvoje obcí 
a měst v rámci Tematického zadá-
ní „Velké projekty“. 

Z MŠMT jsme dostali vyrozumě-
ní, že náš projekt nebyl vyhodno-
cen, pro udělení dotace chybělo 
několik bodů. 

Krajským úřadem Středočeské-
ho kraje jsme byli seznámeni s tím, 
že naše „Žádost o poskytnutí 
dotace prostřednictvím veřejno-
právní smlouvy splňovala všech-
ny formální náležitosti, ale ob-
jem peněžních prostředků 

v uvedeném programu nestačil 
pro schválené dotace“. 

Po jednání  s majiteli pronaja-
tých prostorů jídelny, kuchyně, tě-
locvičny a hřiště pro MŠ bylo do-
hodnuto, že nám na další školní 
rok 2016/17 bude prodloužen pro-
nájem kuchyně a jídelny. Obec se 
bude snažit do léta příštího roku 
získat dotaci na přestavbu a pří-
stavbu místní základní školy a vě-
řím, že se to podaří. Avšak i 
s alternativou, že bychom dotaci 
neobdrželi, obec musí počítat. Jed-
noduše příští léto se přestavba a 
přístavba školy uskuteční, ať 
z dotací či bez. Bohužel realizace 
některých projektů a záměrů se 
musí odložit, alespoň do doby pří-
slibu případné dotace. My se bude-
me snažit vše vyřešit ke spokoje-

ROZVOJ OBCE 

Zastupitelstvo obce – veřejné zasedání zastupitelstva pro-

běhlo 20.6.2016. Bylo mimo jiné projednáno: 

 Zpráva auditora o výsledku hospodaření obce za rok 

2015 a Závěrečný účet obce Kamenný Přívoz za rok 2015. 

 Čerpání rozpočtu za období leden až květen 2016 a 

úprava rozpočtu obce na rok 2016. 

 Schválena smlouva o poskytnutí dotace 660 tis. Kč na 

projekt „Oprava CAS 32 – T148“ z Programu 2016 pro po-
skytování dotací z rozpočtu Středočeského fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS . 

 Informace o plánované nástavbě a přístavbě základní 

školy. Vzhledem k tomu, že obec neobdržela dotaci 
v letošním roce z MŠMT a ze Středočeského kraje, bude i 
v případě neuspokojených žádostí o dotaci v příštím roce 
přestavba školy s kuchyní a jídelnou realizována během 
školních prázdnin v roce 2017. 
Informace o připravovaných akcích, které budou realizová-
ny v letošním roce (parkoviště V Důle pod školou, úprava 
stání na kontejnery v Kamenném Újezdci nad osadou Or-
lík, nové stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v ulici za 
Vemenáčem – nahradí původní stanoviště před touto re-
staurací, revitalizace čističky odpadních vod). 
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce a 
webových stránkách obce www.kamennyprivoz.cz 

 
Pavel Pála, místostarosta obce 

ROZVOJ OBCE 

Úvodník 

http://www.kamennyprivoz.cz
http://www.kamennyprivoz.cz/
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Kamenný Přívoz v proměnách času                                                                    Díl 4.  

Vážení čtenáři, 
 
   tentokrát 
vám trochu 
netradičně 
předklá-
dáme 

pouze dvě fotografie, ale o to více 
textu. Jedna z nich představuje 
nám velmi dobře známý kostel sv. 
Ludmily v Kamenném Přívoze, 
druhá kostel sv. Ludmily v Tetíně 
na Berounsku. Oba kostely byly 
postaveny v barokním slohu ve 
stejné době tj. v 80. létech 17. 
století. Zajímavá je jejich podob-
nost, jako by to byla jednovaječná 
dvojčata. Víte, že šátek na obec-

ních symbolech tj. znaku a praporu  
obce Kamenný Přívoz představuje 
sv. Ludmilu ? 

 Zajímavý je také život a smutný 
osud kněžny a světice sv. Ludmily, 
které jsou oba kostely zasvěceny. 
Ke sv. Ludmile se vztahují tato oz-
načení : první česká křesťanská 
panovnice, první česká světice, 
zakladatelka českého státu, zakla-
datelka vládnoucí dynastie, matka 
českého národa, babička a vy-

chovatelka sv. Václava.  
Za účelem uctění 

výročí 1100 let 
mučednické smrti sv. Lud-
mily, spolupráce obcí v 
ČR spojených se jménem 
sv. Ludmily a propojení 
úcty ke sv. Ludmile na 
evropské příp. světové 
úrovni byl založen spolek 
SVATÁ LUDMILA 1100 
LET, z.s. Také naše obec 
byla ředitelkou spolku 
oslovena a má možnost se do jeho 
činnosti a připravovaných projektů 
zapojit.  Za tímto účelem byla 
vydána publikace : Projektový zá-
měr k uctění výročí 1100 let 

mučednické smrti sv. Lud-
mily.   
Z této publikace cituji :  
“Sv. Ludmila se narodila v 
roce 860 jako knížecí dcera 
pravděpodobně na hradě 
Pšově (dnešní Mělník). Ve 
14 letech byla svým po-
hanským otcem Slaviborem 
provdána za českého 
knížete Bořivoje, sídlícího 
na Levém Hradci. Kolem 
roku 882 přijal Bořivoj na 

dvoře moravského knížete Svato-
pluka křest (podle legendy z rukou 
sv. Metoděje). Nedlouho po něm 
byla pokřtěna  i  Ludmila. Vzápětí 
nechali na Levém Hradci postavit 
první kostel v Čechách. Po nucen-
ém odchodu na Moravu se usadili 
na Pražském hradě. Bořivoj umírá 
v roce 889 a knížectví vládne do 
doby, než se vlády ujme její 
nejstarší syn Spytihněv, nejspíše 
sama Ludmila. Spytihněva nahradil 

nakrátko Vratislav. Jeho smrtí 
nastává rozdělení moci, kdy vládne 
jeho žena kněžna Drahomíra, 
avšak výchova budoucího panov-
níka Václava je svěřena Ludmile. 
Napětí se Ludmila pokusila zmírnit 
odchodem na Tetín, kde je však na 
příkaz Drahomíry 15. září  921 
zavražděna. Následně je její tělo 
pohřbeno v místech mučednické 
smrti. Nad hrobem je postaven 
kostel sv. Michaela. Roku 925 jsou 
Ludmiliny ostatky převezeny 
knížetem Václavem do Prahy a 
uloženy v bazilice sv. Jiří na Hradě, 
kde odpočívají dosud. Přenesení 
těla je považováno zároveň za sva-
tořečení. Sv. Ludmila se tak stává 
první českou světicí a v přenesen-
ém smyslu matkou českého 
národa.” 

Tolik tedy k patronce našeho 
kostela. Máte-li zájem o další infor-
mace k uctění památky sv. Ludmily  
a akcích s ní spojených v letech 
2016 až 2021,  navštivte 
www.svataludmila.cz.                       

 
Pavel Pála 

Kostel Svaté Ludmily v Tetíně u Berouna 

nosti všech – jak dětí a rodičů, tak 
ostatních občanů, kteří mají samo-
zřejmě odlišné požadavky na vyu-
žití obecních peněz do zkvalitňová-

ní života v Kamenném Přívoze. 
Na závěr všem obyvatelům, re-

kreantům a návštěvníkům Kamen-
ného Přívozu přeji krásné a bez-

starostné prožití léta, ať již zde, či 
kdekoli jinde. 

 
Prokop Mašek, starosta 

Informace pro občany : 

Nový díl videokroniky obce č. 3/2016 je k dispozici na www.kamennyprivoz.cz v novinkách. Připra-
vuje se vydání dalšího dílu č. 4/2016.  Pro videokroniku zde byla vytvořena samostatná rubrika, 

kde naleznete všechny vydané díly. Občané, kteří nemají internet a mají zájem shlédnout filmové 
dokumenty o naší obci a okolí, se mohou přihlásit na obecním úřadě na tel. čísle 241951443. Rádi 

vám filmy promítneme. 

Kostel Svaté Ludmily v Kamenném Přívoze 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
http://www.svataludmila.cz
http://www.kamennyprivoz.cz
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Máme tu léto a to je čas, který 
určitě všichni nejraději trávíme na 
našich zahrádkách. Ale ty je potře-
ba neustále udržovat a tím nám 
vzniká i odpad, který musíme nějak 
zpracovat. Někdo má kompostér, 
někdo si sjednal odvoz bio popel-
nic. Jenže někteří tento problém 
řeší házením bio odpadu do lesa, 
příkopů či někam za plot na pole. 
Což je mimo jiné velká škoda, pro-
tože v naší obci funguje kontejne-
rový svoz bio odpadu. Termín svo-
zu je ve čtvrtek ze dvou stanovišť: 
ze Zastávky , pod Zahrádkovou 
vilou od 16:00 do 17:30 hodin a 
z Kamenného Újezdce, na Dra-
hách od 18:00 do 19:30 hodin.  
Stanoviště v Důle jsme byli nuceni 

zrušit pro naprostý nezájem. Dle 
poznatků je prozatím nejvíce využí-
váno shromaždiště  
v Hostěradicích. Vzhledem k tomu, 
že do kontejneru sváženého ve 
čtvrtek se nesmí vhazovat větve, je 
v Hostěradicích vyčleněn kontej-
ner, do kterého je můžete odkládat. 
Takže, pokud řešíte co s čerstvě 
ořezanými větvemi, obraťte se na 
zaměstnance obce v Hostěradicích 
každou sobotu od 11:00 do 13:00 
hodin. Dalším místem, kam bude 
možné větve odvážet, bude od září 
obecní pozemek u bývalého za-
hradnictví u Kubíčků. Nyní se po-
zemek připravuje k tomuto účelu.  

Kontejnerové svozy nejsou bo-
hužel příliš využívány. Plánujeme 

proto úpravy tohoto systému. Máte
-li nějaké náměty nebo připomínky, 
neváhejte se na nás obrátit.  

Až budete na podzim připravo-
vat vaše zahrádky a zahrady 
k zimnímu spánku, prosím, využijte 
všech těchto možností k likvidaci 
odpadu z květin, stromů, zeleniny 
atp. A nepalte čerstvý bio odpad a 
nekažte tím ovzduší ostatním, kteří 
si chtějí vychutnat poslední dny 
strávené na čerstvém vzduchu 
před zimou. Děkujeme za ohledu-
plnost. 

Přeji vám všem krásné letní 
chvíle strávené na vašich zahrád-
kách a zahradách. 

    Za ekologickou komisi 
Eva Drahošová 

Koncem dubna jsme připravily 
na obecním úřadu „Den otevřených 
dveří kronik Kamenného Přívozu“.  
I když  prezentace byla dostatečná 
a celá akce trvala tři týdny, 
k našemu velkému zklamání se 
dostavil velmi malý počet zájemců.  
Příště snad  bude líp. 

V květnu  pak navázala beseda  
nad starými kronikami a o historii 
obce. Po zkušenosti malé účasti  
v dubnu, jsme besedu svolaly na  
obecní úřad, kde jsme měly 
k dispozici kancelář místostarosty  
a malou klubovnu. Byly jsme velmi 
mile překvapené. Zájem byl velký. 
Těšily jsme se z toho, ale zároveň 
jsme měly velké obavy, kam se 
všichni posadíme. Nakonec jsme 

posluchači zaplnili kancelář i klu-
bovnu.  Přednáška pana Buchtele-
ho (okresního archiváře) a pana 
Jiřího Hrdličky byla velmi zajímavá. 
Pan Hrdlička se zaměřil hlavně na 
starý Kamenný Újezdec. Všichni se 
zájmem poslouchali a prohlíželi 
jeho velmi staré pohledy a mapy 
z doby devatenáctého století. Jeho 
spisy, to jsou velmi cenné poklady 
pro další pokolení. Pan Buchtele 
přivezl na ukázku školní kroniku 
Hostěradic z roku 1876. Také velká 
vzácnost pro budoucnost. 

Beseda trvala cca 2 hodiny a 
nikomu se nechtělo domů. Rozchá-
zeli jsme se příslibem, že budeme 
v brzké době pokračovat 
v započatém tématu .Příště už 

v divadle OKAP. 
Další akce v květnu bylo pose-

zení paní Mirky Pešlové, „Jak  po-
zitivně stárnout“?  Tady ta účast 
byla také velmi malá. 

Připomeneme se opět v půlce 
září. To pro Vás chystáme tradiční 
zájezd  na „Zahradu Čech“. 
V srpnu jako vždy budeme na 
obecním úřadu sbírat seznam 
účastníků s příspěvky na dopravu. 
To Vám dáme včas vědět. 

Ještě bychom  v září rádi opráši-
ly tradici posvícenské zábavy. To 
jenom na okraj abyste věděli, co  
chystáme. 

Tímto pro nás rok nekončí.  Ale 
to už zas příště.     

 
Za kulturní komisi a za kroniku 

B. Splavcová     

Kulturní komise – malé zastavení u našich aktivit 

Od Náplavy 
Tradiční jarní trh v Kamenném Přívoze se letos odehrál dříve než obvykle. Nicméně nám počasí bylo již 

po šestnácté nakloněno. Dalo by se dokonce říci, že v pozdních dopoledních hodinách bylo i vedro. I když 
nás z důvodu brzkého data svou přítomností neobohatili takoví tradiční prodejci, jako jsou zelináři a z  jiných 
důvodů zase uzenáři, přesto naše naděje a očekávání byly více než naplněny. Protože co je lepší, než si na 
břehu Sázavy pohovořit se známými i neznámými.  

Jarní trh je tedy za námi, ale není třeba si zoufat, neboť Náplava Sázavy plánuje na nadcházející měsíce 
další akce. Máte-li chuť, poznamenejte si do svých kalendářů 24.září 2016, kdy se levý břeh Sázavy opět 
stane dějištěm podzimního trhu.  

A více o našich dalších plánovaných projektech nebo již těch běžících se můžete dozvědět na našich 
zbrusu nových webových stránkách: www.naplava.com nebo na www.facebook.com/naplavas/ 

 Na všech nadcházejících akcích i kdykoliv jindy, těšíme se na sebe, těšíme se na Vás! 
Josefína Weinerová 

Bio odpad 

http://www.kamennyprivoz.cz
http://www.naplava.com
http://www.facebook.com/naplavas/
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O tom, že se naše 
životní prostředí 
mění, slýcháme 
v posledních letech 
ze všech stran. Do 
jaké míry se jedná 

o přirozený proces a jak velkou roli 
v něm hraje člověk, se stále vedou 
diskuse. Ať už je to jakkoliv, jde o 
fakt a měli bychom se na změny 
připravit. Toho, že ze zimy téměř 
skokem přecházíme do léta, a že 
v zimě téměř nepadá sníh, že léta 
jsou horká jako ve středomoří a 
suchá, si každý z nás všiml. A když 
už přijde déšť je většinou tak prud-
ký, že se voda nezasakuje, ale pro-
žene se jako povodeň nejkratší 
cestou do potoka. Cestou při tom 
vymílá hluboké strouhy, ničí rostli-
ny a rozebírá nepříliš kvalitní asfal-
tový povrch našich cest. To všech-
no můžeme vidět okolo sebe. Vo-
da, která odteče, ale potom chybí 
v podzemí a tedy i ve studnách. A 
ani ta voda, která odteče, nezmizí. 
Dále se kumuluje a nadělá paseku 
po proudu níže.  

V letech minulých se vodní hos-
podářství soustředilo na prosté od-
vedení vody pryč a na opevnění 
koryt potoků a řek, aby nebyly při 
průchodu povodní poškozeny a 
zároveň zabránily vodě vylít se 
ven. Jak bylo toto řešení krátkozra-

ké, se ukazuje nyní. Hlavním cílem 
vodohospodářských opatření sou-
časnosti je stav opačný, vodu zadr-
žet v místě, kde spadla na zem. Na 
národní úrovni jde o tvorbu malých 
vodních nádrží, tůní, mokřadů. Ob-
novují se přirozená koryta potoků a 
řek a meze a remízky na polích. I 
při hospodaření na polích se zavá-
dí opatření, která mají snížit erozi a 
zvýšit zasakování. 

 I když se jedná o celosvětový 
problém, může každý z nás svou 
trochou přispět k jeho řešení. To 
kolik srážek spadne a kdy, ovlivnit 
nedokážeme, můžeme se ale sna-
žit, co nejvíce vody zasáknout ne-
bo zužitkovat tam, kde spadla. Teď 
již není běžné mít pod okapem sud 
na dešťovou vodu na zalévání. Mi-
nisterstvo životního prostředí plá-
nuje podpořit návrat k takovému 
hospodaření s vodou. V létě by se 
měl rozběhnout nový program 
Modrá úsporám, jehož cílem je 
omezit její plýtvání. Díky tomuto 
programu by například mohly do-
mácnosti dostat plastový barel na 
zachycení dešťové vody. Doufej-
me, že v jeho rámci se najdou pe-
níze i pro podobná opatření v obci. 

Dešťová voda je ideální na zalé-
vání, je měkká a neobsahuje chlór. 
Lze ji ale využít i v domácnosti. Ja-
ko užitková voda může sloužit na 
praní nebo splachování záchodu. 
Takto lze nahradit až 50 % spotře-

by vodou dešťovou. K zachycení 
dešťové vody stačí svést okap ze 
střechy do nádrže. Při ploše stře-
chy například 100 m2 a průměrném 
srážkovém úhrnu v České republi-
ce v květnu letošního roku (57 mm/
m2), spadlo na tuto střechu 5 700 l 
za měsíc. A když si toto množství 
vynásobíme počtem budov v naší 
obci (1 620 s číslem evidenčním 
nebo popisným), vyjde nám 9 234 
000 l vody. Domy starší zástavby 
mají okapy většinou svedeny na 
ulici. Takže velká část této vody 
skončí na cestách a poté 
v příkopech a je odvedena pryč, do 
potoků a řeky. Tak se problém kam 
s dešťovou vodou řešil dřív. Bohu-
žel i stavitelé nových domů se čas-
to chovají stejně, ačkoliv již 18 let 
starý územní plán obce jasně říká, 
že dešťová voda by měla být prio-
ritně zasáknuta nebo jinak využita 
přímo na pozemku.  

Měnící se klima klade vyšší ná-
roky na vodní zdroje. Díky suchu je 
spotřeba vody vyšší. Zároveň nej-
sou zdroje doplňovány. Brzy proto 
může nastat doba, kdy bude využí-
vání vody přísně regulováno. Měli 
bychom se na tuto možnost co nej-
lépe připravit.  

Zuzana Jirková,  
Ekologická komise 

Hospodaření s vodou 

Letní plány 
Nejdůležitější jarní událost pro 

nás v Převozníčkovi bylo zahájení 

provozu nové klubovny, o kte-
ré jsem se zmiňovala i 
v minulém čísle. Od září bude-
me využívat pro naši činnost 
už pouze tuto místnost a po 
několika akcích jsme 
s uspokojením zjistili, jak vý-
borně byla vymyšlena a reali-
zována. Kromě slavnostního 
zahájení provozu zde proběhlo 
už i první setkání skupiny pod-
porující kojení a připravuje se 
další.  

Další naší činností na jaře bylo 
kromě jiného zasazení nové 
klouzačky do svahu na pozemku 
„vrbičkového hřiště“, na kterém se 

podíleli hlavně tatínkové našich 
dětí. Klouzačku i materiál k jejímu 
ukotvení jsme zaplatili z našich 
převoznických peněz. 

V létě plánujeme návštěvu zoo, 
oslavu příchodu léta, olympijské 
hry a letní kino. 

A protože se na léto všichni 
moc těšíme, přejeme i Vám všem 
krásné prázdniny a hlavně počasí 
tak akorát k jejich trávení. 

 
Za Převozníčka Linda Mašková 

Převozníček 
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MATEŘSKÁ A 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Pro šk.r. 2016/2017 máme při-
jato 14 žáků do 1. třídy a 12 no-
vých dětí v mateřské škole. Při zá-
pisu do mateřské školy jsme mohli 
uspokojit všechny děti, jejichž zá-
konní zástupci projevili o přijetí zá-
jem a splnili zákonné podmínky pro 
přijetí. K zápisu do 1. ročníku zá-
kladní školy se dostavilo 19 dětí, 
z nichž všechny podmínky pro při-
jetí splnilo 14. I když se nepodařilo 

znovu navýšit kapacitu základní 
školy plánovanou přestavbou, 
v tuto chvíli víme, že se do, loni 
navýšené, kapacity 60 žáků vejde-
me i s dalšími nově přijatými žáky. 
Přesto nás samozřejmě mrzí, že 
všechno vynaložené úsilí na orga-
nizaci konce školního roku a na 
zajištění případné stavby vyšlo na-
plano a bylo jen zbytečné nabourá-
ní jinak letos poměrně vzácně klid-

ného průběhu školního roku. 
 Nezbývá než těšit se na dal-

ší školní rok a doufat, že nám 
všem ve škole přinese jen to dob-
ré. Bohužel jej budeme muset opět 
plánovat s mírným zkrácením a 
doufat, že vynaložené úsilí nebude 
jen zbytečným plýtváním časem a 
energií lidí. 

 
Mgr. Hana Šmídová  

Ředitelka školy 

Zápis do základní a mateřské školy pro šk.r. 2016/2017 

Dne 21. 6. od 16 hodin se část 
obce Kamenný Přívoz přenesla 
v čase zpět do doby kamenné, kte-
rou svým pojetím ztvárnily děti a 
žáci naší školy. Zakončily tímto 
celoroční projekt, který nesl název 
„Žijeme mezi kameny“. 

Programem slavnosti všechny 
přítomné provázela paní Pešlová a 
pan Patera, za což jim patří náš 
dík. Na přivítanou zazpívaly děti 
v doprovodu školního orchestru 
píseň Kamínek, kterou se celý rok 
vítaly každé ráno ve škole. Po roz-
loučení s předškoláky (a jejich při-
vítání do základní školy) následo-
valo představení, které pomáhala 
školákům a všem učitelkám vytvořit 
paní Veselá. Po usilovné práci ma-
lých „prapermoníčků“, v podání 
dětí z mateřské školy, se diváci  
dozvěděli o slastech, strastech a 
touze po vědění pravěkých tlup - 
v našem podání „tlupinek, které 
možná kdysi dávno žily ve zdejší 
obci. Na koci hry se šťastným za-
končením prozradili školáci něco o 
plánech, které mají s Kamenným 
Přívozem do budoucna. 

 Následovalo vystoupení p. Un-
gerové a sportovních kroužků.  
Moc jí za její práci děkujeme.  Na 
závěr celé slavnosti jsme se roz-
loučili s našimi páťáky, kteří odchá-
zejí do „velkého“ světa. Připravili si 
písně Katarze a Srdcebeat ve škol-

ním podání. Všichni jim 
tímto přejeme vše dobré 
a ať vzpomínají na léta 
prožitá v naší malé ško-
ličce s láskou a radostí.  

Za úspěšnou realizací 
celé slavnosti stojí také  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závěrečná „kamenná“ školní slavnost 
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Poděkování  

Děkuji jménem základní a mateř-
ské školy všem, kteří iniciativně 
obohatili její život. Ať už to bylo 
formou finančních darů nebo vlast-

ní přítomností tam, kde bylo třeba, 
či svými znalostmi a zkušenostmi, 
které předali dětem či pracovnicím 

školy.  Každé pozitivní iniciativy si 
moc považujeme. 

Mgr. Hana Šmídová  
Ředitelka školy 

Ve dnech 13. až 17. června se 
celá naše škola i část předškoláků 
vydala na tradiční  týdenní pobyt 
do hor. Tentokrát to byly hory 
Jizerské. Ubytování jsme našli v  
chatě Zvonice. Je to sice postarší 
chata, ale stojí osamotě, tudíž to 
bylo perfektní místo pro naši práci. 

Celý pobyt se nesl v duchu ško-
ly v přírodě s cílem nastudovat a 
pokud možno perfektně  se naučit 
vystoupení na závěrečnou letní 
slavnost. Dělali jsme pro to vše 
možné. Každý den téměř celé 
dopoledně jsme trénovali, zkoušeli, 
hráli a nacvičovali. Práci nám tro-
chu zkomplikovala situace , že v 
celé oblasti nebylo možné připojení 
na WIFI (hříčka přírody – do chaty  
minulý týden uhodil blesk). I přesto 

byly děti úžasné. 
Odpoledne pak měli všichni pro 

sebe. Podnikli jsme pěší výlet do 
Kořenova, kde si děti nakoupily 
různé suvenýry. Nejvíce je ovšem 
bavilo střílení ze vzduchovky a 
foukačky. To byl fakt pěkný zá-
žitek. Druhá povedená akce byla 
lana. Pro děti byla připravena lano-
vá prolézačka a chůze poslepu 
podle nataženého lanka. Ve 
volných chvílích jsme všichni spor-
tovali, hrál se fotbal, jiné míčové 

hry, menší děti si stavěly domečky 
v lese  a využili jsme i herních 
prvků u chaty.  

Nesměl samozřejmě chybět ani 
karneval, kde si děti vyzkoušely 
své pravěké masky , zatančily si   
a pobavily se. 

I když se někdy někomu 
zastesklo a utrpěli jsme i  drobější 
úrazy, vše dobře dopadlo . I počasí 
nám přálo.  Byl to povedený týden

 
Zdeňka Pokorná   

Výlet do Kořenova  

Naše základní škola opět potřebuje doplnit pedagogický kolektiv o kvalifikovanou  

učitelku či učitele I. st. od školního roku 2016/2017 s nástupem v srpnu 2016. 

paní  Říhová a pan Němec, kteří 
zajistili ozvučení celé slavnosti. 
Poděkování si zaslouží také hasiči 

a fotbalisti za zapůjčení a stavbu 
stanů a také pracovníci obce za 
pomoc při stavbě zázemí. 

Přejeme všem příjemné, klidné 
a bezpečné léto.  

Martina Šimsová 
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V pondělí 
16. května se 

celá přívozská škola účastnila po-
chodu Putování na počest svátku 
CORPUS DOMINI, po stopách 
kněze Petra z Prahy do Itálie – Or-
vieta. 

Po shromáždění před školou 
v 7.40 hod. jsme se vydali 
k obecnímu úřadu, kde na nás če-

kali poutníci a zástupci obce pan 
starosta Prokop Mašek a místosta-
rosta pan Pavel Pála. Na cestu 
jsme dostali trička a odznáček 
s emblémem celé akce.  

Za celkem příznivého počasí 
jsem se vydali lesní cestou do Le-
šan – Vensova, kde jsme symbolic-
kou štafetu předali žákům  ZŠ  a 
zástupcům obce  Netvořice. 

Zpáteční cesta proběhla bez 
problémů, zazpívali jsme si i jsme 
trochu zmokli.  

Této akce se naše škola zúčast-
nila již podruhé a jsme rádi , že 
svou účastí můžeme podpořit  dob-
rou myšlenku

Žáci ZŠ Kamenný Přívoz  

Corpus Domini 

V pátek 
22. 4. 2016 

jsme jako každoročně  vyrazili na 
pěší výlet do Vlčích jam. Šli jsme 
za účelem pomoci zemi. Okolo 
osmé hodiny jsme se sešli i s před-
školáky a vyrazili jsme. Cesta nám 
ubíhala velmi rychle, i když jsme 
byli všichni hladoví hlavně děti z 
mš. První přestávku jsme si udělali 
u malého rybníčku na Blatech. Dali 
jsme si malou svačinku a popoví-
dali jsme si. Na mapkách 5. ročník 
ukazoval paním učitelkám, kde se 
právě nacházíme.  

Po odpočinku jsme pokračovali 
dál do Vlčích jam. Cesta byla velmi 
kamenitá a lehce stoupala. Také 

jsme viděli bývalou vodárnu, na 
které rostl vysoký smrk. Když jsme 
dorazili do Vlčích jam, paní  učitel-
ky nám dali menší kvíz, ve kterém 
jsme měli otázky týkající se navští-
veného místa. Po kvízu  jsme si 
vzali igelitové 
pytle  a rukavi-
ce na sbírání 
odpadků. Roz-
děli-li jsme se 
do skupinek po 
dvou nebo po 
třech.  

Cestou zpět 
jsme sbírali od-
padky, které 
zde vyhodili li-

dé, kteří si neváží přírody.  Sesbí-
rané odpadky jsme odložili na 
sběrné místo u prodejny. Výbornou 
procházkou jsme pomohli přírodě.  

Jan Kačer 

Den Země 

Prvního června jsme se jeli po-
dívat do stříbrných dolů v Příbrami 
a na Svatou Horu. Jely s námi i děti 
z mateřské školy, protože to byla 
zároveň oslava Dne dětí.  Jako prv-
ní jsme šli do dolu Drkolnov (dříve 
August). V dole Drkolnov je vodní 
kolo, pomocí kterého se zde vyčer-
pávala voda z podzemí.  Potom 
jsme jeli vláčkem do  dolu Vojtě-
chovského. Byl to první důl  na 
světě, který dosáhl hloubky 1 000 
metrů. My jsme procházeli pouze 
odvodňovací  štolou. Ve Vojtěchov-

ském dole nebyla světla, takže 
jsme si mu-
seli vzít 
baterky. 
Dříve tam 
byla dvě 
vodní kola, 
ale jedno 
se nedo-
chovalo. 
Vodní kolo 
mělo být 
sice rozře-
záno, ale 
horníci byli 

líní,  a proto se dochovalo jen jed-
no. 

Po obědě jsme se vydali na 
Svatou Horu. Paní průvodkyně nás 
tam provedla a sdělila  nám mnoho 
zajímavých  informací  o bazilice. 
Je to poutní místo Panenky Marie 
Svatohorské.  Bylo tam celkem 21 
obrazů, všechny jsme si prohlédli a 
podívali jsme se na oltář Panny 
Marie uvnitř kaple. 

Do Příbrami jsme jeli kvůli tomu, 
že naše celoroční školní téma je „ 
Žijeme mezi kameny“.  

     Děkujeme  panu Václavu 
Charvátovi, který  nás na akci ne-
jen doprovodil, ale podělil se 
s námi i o své zkušenosti a zajíma-
vosti z práce horníka.  

František a Kristina, žáci 4. třídy 

Školní výlet Příbram 
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Dne 27.5.2016 k nám do školy při-
jel  místostarosta naší obce pan  
Pála , aby  nás blíže seznámil s 
chovem včel, které s sebou také 
skutečně přinesl. Byly sice ukryty 
ve svém přenosném úle, ale i tak 
vzbuzovaly respekt. Pan Pála nám 
velice podrobně vysvětloval,  jak se 
musí o včelky starat, co mají rády, 
kdy a jak se stáčí med,  jak včely 
přezimují, kdo je královna, dělnice 
a trubci a další a další zajímavosti. 
S velkou trpělivostí  nám na všech-
ny naše všetečné otázky ochotně  
a rád odpovídal.  Pak jsme měli 
možnost ochutnat medovou žvý-
kačku z plástve. Ta nám dooprav-
dy zachutnala. Ale ještě více jsme 
si smlsli na  slaďoučkém  medu,  
který nám přinesl . Pak ještě pan 
Pála  chvíli povídal různé zajíma-
vosti, které se mu přihodily se včel-
kami.  Děkujeme za přínosnou 

přednášku , určitě 
jsme se poučili a 

budeme mít ještě větší respekt k 
tomuto užitečnému hmyzu. 
 

Žáci ZŠ Kamenný Přívoz 

Nejsladší přednáška aneb O včelách 

Našim žákům 5.ročníku přejeme 
přátelské přijetí na nových školách, 
hodně úspěchů a samé dobré nové 
přátele. Samozřejmě bychom si 
přáli, aby na naši školičku, kterou i 
s mateřskou školou navštěvovali až 
9 let, vzpomínali s láskou a věříme, 
že na ni budou s odstupem času 
opravdu vzpomínat v dobrém a 

ocení to, co jim jen malá škola 
mohla poskytnout.  Nyní musí po-
chopitelně hledět kupředu, protože 
to je znak mládí. Mají potřebu jako 
ptáčata vylétnout z hnízda každým 
krokem vždy o trochu výš. Věříme, 
že letošní páťáci mají na to, aby 
vylétli úplně nejvýš. Přejeme jim, 
aby se při tom nesetkali s žádným 

nebezpečným dravcem, a kdyby 
ano, aby dokázali zabojovat a unik-
li vždy se zdravou kůží a sebevě-
domím! 

Mgr. Hana Šmídová  
Ředitelka školy 

Rozloučení  

Dne 20. 5. 2016 jsme druhou hodi-
nu vyrazili do cirkusu Happy Kids v 

Jílovém u Prahy na představení 
žáků jílovské školy. Když jsme při-
jeli, byl už cirkus skoro plný lidí. 
Začalo to za 5 minut. Byl to příběh 
o holčičce, která potkala medvídka 
Happy a svěřila se mu, že nemá 
žádné kamarády. Medvídek Happy 
ji vzal do různých zemí, které se 
vždycky na něco specializovali 
( třeba provazolezectví, cviky na 
hrazdě atd. ). Nejvíc se mi líbilo 
kouzlení. Holčičce se potom přece 
jen začalo stýskat po rodičích. 
Řekla to medvídku Happy a ten ji 
vzal domů. Moc se mi představení 
líbilo. 

Žáci ZŠ Kamenný Přívoz 

Cirkus 
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SPORT 

Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra V. Charváta 

V posledním čísle našeho čtvrt-
letníku jsem zhodnotil přípravné 
období před jarní částí sezóny 
2015 – 2016 včetně čtyř příprav-
ných zápasů.  

Po přípravných zápasech násle-
doval hned v prvním mistrovském 
utkání 27. 3. v Pikovicích, kde na 
nás čekali fotbalisté SK Pikovice, 
tzv. křest ohněm. My jsme však 
přijeli dobře připraveni a odhodláni, 
že první body v novém roce musí-
me přivést domů. Po předvedené 
hře a vstřelených gólech ve 39. 
minutě K. Semerádem a v 82. mi-
nutě T. Dalibábou jsme domácím 
jako jediní v dosud odehraných 
utkáních v sezóně 2015 – 2016 
sebrali body na jejich domácím 
hřišti za výhru 1 : 2.  Už tento zá-
pas něco naznačoval. 

2. mistrovské utkání jsme se-
hráli 3. 4. 2016 od 16, 30 hodin 
před domácím publikem na hřišti 
v Kamenném Přívoze. V něm jsme 
přivítali fotbalisty Rapidu Psáry „B“ 
a našim fanouškům jsme chtěli 
ukázat, že jsme v zimní přestávce 
nenechali nic náhodě a že jsem se 
na jarní část dobře připravili. Nadě-
lili jsme jim 8 gólů a s naší výhrou 
8 : 1 je poslali domů bez nároků na 
body. Góly postupně stříleli: v 7. a 
44. minutě K. Semerád, 29. a 52. 
minutě T. Dalibába, v 50. minutě 
M. Vocekta, v 56. minutě J. Votru-
ba, v 60. minutě J. Vojáček, v 78. 
minutě J. Kolář.   

Na 3. utkání o mistrovské body 
jsme zajížděli v neděli 10. 4. 2016 
do Libře, kde jsme se utkali s jejich 
„B“ mužstvem. Toto byl pro nás 
smolný zápas. Po gólech, které 
vstřelili naši hráči - v 9. minutě T. 
Dalibába a v 60. minutě kapitán M. 
Grössl. Takový to stav byl ještě 15. 
minut před koncem utkání. Jenže, 
pak přišel nečekaný zvrat. V 77. 
minutě po chybě v naší obraně do-
mácí snížili na 1 : 2. Našim hráčům 
se rozklepala kolena, začali mít 
strach o výsledek, vypadli 

z koncentrace a přišel druhý gól na 
2 : 2. Když běžela 90. minuta, do-
mácí nám vypálili rybník v podobě 
3 gólu. A bylo rozhodnuto, prohráli 
jsme 2 : 3.  

Ke 4. mistrovskému zápasu k 
nám zajíždělo „B“ mužstvo Sokol 
Zlatníky. Toto jsme museli vyhrát, 
pokud jsme nechtěli opustit čelní 
místo v tabulce. Povedlo se, tento-
krát jsme vyhráli 3:0 a získali tři 
body, které jsme si nechali doma. 
Výhra to nebyla jednoduchá ani 
lehká. Tentokrát pokořili hostující-
ho gólmana: v 9. a v 85. minutě T. 
Dalibába, v 76. minutě K. Seme-
rád.   

24. 4.2016 jsme od 17, 00 hodin 
sehráli 5. utkání o mistrovské body 
ve Vraném nad Vltavou s „B“ muž-
stvem SK Vrané nad Vltavou. Zde 
se nám podařilo domácím nasázet 
5 gólů. 4. minuta M. Brož, 30. a 32. 
minuta T. Dalibába, 51. minuta K. 
Semerád, 57. minuta J. Vojáček. 
Za výhru 1 : 5 jsme opět odváželi 
tři body domů.    

Na prvního máje 1. 5. 2016 od 
17, 00 hodin k nám přijeli fotbalisté 
„A“ mužstva SK Olympie Dolní 
Břežany. Mužstvo, které usiluje o 
postup do vyšší třídy, ale zatím se 
jim to nepodařilo. Utkání to bylo 
naprosto vyrovnané, ale hosté měli 
větší štěstí a vítězství se přiklonilo 
na jejich stranu. Vyhráli u nás 1 : 2. 
Naší branku vstřelil v 56. minutě J. 
Votruba. 

Do Průhonic jsme jeli k 7. mis-
trovskému zápasu 8. 5. 2016, kde 
jsme se utkali od 17, 00 hodin 
s jejich „B“ mužstvem Spartak Prů-
honice. Po prvním poločase byl 
stav nerozhodný 2 : 2. Ale bohužel 
nám v 76. minutě domácí vstřelili 
3. branku. Po vyrovnaném výkonu 
se nám už další branku dát nepo-
dařilo. A tak stav utkání zůstal 3 : 2 
pro domácí. 

Fotbalisté „B“ mužstva FK Mní-
šek pod Brdy nás čekali 14. 5. 
2016, kde do 17, 00 hodin jsme se 

s nimi utkali o další body do tabul-
ky. Tady jsme naší výhrou 0 : 2 
potvrdili, že stále chceme hrát o 
přední místa v tabulce. Utkání to 
bylo vyrovnané, ale tentokrát se 
štěstí přidalo na naší stranu, a my 
jsme si za výhru     0 : 2 odvezli 
body opět domů. Naše balóny do 
domácí sítě propálili: v 54. minutě 
J. Vojáček, v 73. minutě T. Dalibá-
ba. 

V 9. utkání za námi přijeli 
k sehrání dalšího mistráku fotbalis-
té Sokol Čísovice  a od 17, 00 ho-
din se nám postavili jako další sou-
peř o mistrovské body. My jsme jim 
však toho moc nedovolili a na do-
střel na našeho brankaře jsme je 
moc nepouštěli. Už jsme o další 
body nechtěli přijít. Zápas jsme 
měli plně pod kontrolou a vyhráli 
jsme ho 4 : 0. Střelnici z jejich 
branky si otevřeli: V 11. minutě K. 
Semerád, v 59. a 60. minutě T. 
Dalibába, v 76. minutě se trefil náš 
nový hráč S. Buňata. Tento hráč 
se k naší spokojenosti začíná dob-
ře rozkoukávat. 

Další body jsme se rozhodli při-
vést z 10. mistrovského utkání 29. 
5. 2016 od 17, 00 hodin 
z Bojanovic. Tady na nás čekali s 
„B“ mužstvem fotbalisté SK Boja-
novice. Domácí jsme k ničemu ne-
pustili, a tak další 3 body za výhru 
0 : 6 jsme si odvezli do naší kabiny 
v Kamenném Přívoze. Na výši skó-
re se postupně podíleli: v 66. a 86. 
minutě J. Vojáček, v 64. minutě M. 
Brož, v 75. minutě J. Kolář, v 80. 
minutě K. Semerád, v 89. minutě 
M. Grössl. Výhra 0 : 6. 

„B“ mužstvo Dolních Jirčan 
jsme přivítali na našem domácím 
hřišti v Kamenném Přívoze 
v neděli dne 5. 6. 2016 a tady jsme 
se s nimi utkali v 11. zápase o dal-
ší body v mistrovské tabulce. I oni 
nás chtěli sesadit z vrchních tabul-
kových míst. Tím, že jsme uhlídali 
jejich dva nejlepší hráče, kteří za 
ně střílí většinu gólů,  sebrali jsme 
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Výsledky 26.kolo 

jim vítr z plachet. A góly jsme 
sázeli jen my. V 67. minutě T. 
Dalibába, v 77. minutě M. Ra-
donský a v 91. minutě vše po-
tvrdil náš kapitán M. Grössl. A 
zase výhra tentokrát 3 : 0. 

Do Klínce nás zaválo rozlo-
sování k 12. mistrovskému zá-
pasu 12. 6. 2016, tam jsme od 
17, 00 hodin  bojovali o další 
mistrovské body. A bojovali 
jsme tak srdnatě, že za výhru 
2 : 8 jsme si je připsali body na 
naše konto. Ke střelbě dal povel 
už ve 2. a v 6. minutě M. Brož. 
Následovali ho: v 17. minutě K. 
Semerád, 33., 56. a 59. minutě 
T. Dalibába, ve 41. J. Kolář, 
v 75. minutě S. Buňata. Výhra 
2 : 8! Touto výhrou jsme se pev-
ně usadili na druhé příčce 

v tabulce, i když nás čekalo ješ-
tě poslední mistrovské utkání 
v sobotu 18. 6. 2016od 17, 00 
hodin na domácí půdě 
v Kamenném Přívoze 
s mužstvem SK Libeň. 

K poslednímu souboji o mis-
trovské body dne 18. 6. 2016 od 
17, 00 hodin k nám na domácí 
hřiště v Kamenném Přívoze při-
jeli fotbalisté z SK Libeň. Původ-
ně se tento zápas měl sehrát 
19. 6. Ale na žádost hostů jsme 
souhlasili s jeho sehráním o den 
dříve. Naši hráči k zápasu při-
stupovali tak, že když hrajou 
s mužstvem, které za celou se-
zónu uhrálo pouhých 9 bodů, 
musíme vyhrát bez boje a pod-
vědomě to podcenili. První gól 
nám sice dal soupeř v 17. minu-

4.TŘÍDA SKUPINA „A“ OKRESU PRAHA – ZÁPAD 

tě, když jejich útočník změnil směr hla-
vičkovaného balónu našim útočníkem 
T. Dalibábou. Rázem jsme vedli 1 : 0. 
T. Dalibába ve 20. minutě po samostat-
né akci zvýšil na 0 :2. Hosté v 25. mi-
nutě po nedorozumění v našem vápně 
vstřelili gól na 2 : 1. Ve 33. minutě hos-
té vyrovnali na 2 : 2. Ještě před prvním 
odchodem do kabin ve 43. minutě M. 
Brož po přihrávce od našeho kapitána 
M. Grössla přetáhl vítěznou šňůru na 
naši stranu a my se ujali vedení 3 : 2. 
Tento stav se do konce utkání, již ne-
změnil a vítězství 3 : 2 zůstalo v naší 
kabině. Druhé místo v tabulce jsme 
nepustili. 

A teď čekáme, jestli postoupíme do 
vyšší soutěže, alespoň z druhého mís-
ta, tak jak jsme si před začátkem sou-
těže tajně přáli. Ještě musím k tomuto 
zápasu dodat to, že tím, že jsme libeň-
ským vyšli vstříc, tak se nám „odvděčili“ 
tak, že k nám přivezli hráče, kteří hráli 
na černo, ale ještě se chovali jako ti, co 
nepatří na hřiště, ale do prasečího 
chlívku. Protože to, co tady vyváděli, 
nepochopí ani nejotrlejší člověk. Pro 
příští jednání s nimi už budeme chytřej-
ší. Když chceš někomu pomoci, tak se 
ti to vymstí. Mému mančaftu jsem po-
děkoval, že se zachovali tak, že udrželi 
nervy na uzdě a zápas vyhráli.  

Poslední větou chci poděkovat 
všem, těm věrným fanoušků, co chodí 
na naše zápasy a stále nám drží palce 
a pěsti, i když, nám to někdy nejde tak, 
jak bychom si přáli.  

Věřte, že vždycky chceme vyhrát, 
i kvůli vám, co nás podporujete svou 
přítomností na hřišti i svými hlasiv-
kami. Moc vám děkujeme a příští se-
zónu na shledanou.    

Přejeme všem krásné letní dny u 
vody, v lese nebo jenom tak, jak si 
kdo určí. Hlavně v pohodě, a ať se 
ve zdraví zase sejdeme na podzim 
u nás na fotbalovém hřišti.             

                                                                                                                                                                                                                        
Zpracoval trenér: V. Charvát 

18.06.2016  Průhonice B X Bojanovice 2 : 4 

18.06.2016  Mníšek B X Klínec 4 : 1 

18.06.2016  K. Přívoz X Libeň 3 : 2 

19.06.2016  D. Břežany A X Pikovice 2 : 2 

19.06.2016  Vrané B X Psáry B 1 : 5 

19.06.2016  Zlatníky B X Libeř B 4 : 0 

19.06.2016  Čisovice B X D. Jirčany B 2 : 3 

Fotbal konečná tabulka 2015/16 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 D. Břežany A 25 18 4 3 101:45 59 

2 K. Přívoz 26 18 1 7 86:33 55 

3 Pikovice 25 16 1 8 99:52 50 

4 Průhonice B 26 15 4 7 103:58 49 

5 D. Jirčany B 26 16 0 10 64:58 48 

6 Bojanovice 26 13 6 7 66:51 45 

7 Zlatníky B 26 13 4 9 59:45 43 

8 Mníšek B 26 11 3 12 72:70 36 

9 Libeř B 26 11 3 12 58:73 36 

10 Klínec 26 11 2 13 67:79 35 

11 Čisovice B 26 9 2 15 60:88 29 

12 Psáry B 26 5 3 18 64:115 18 

13 Vrané B 26 5 2 19 38:104 17 

14 Libeň 26 1 3 22 48:114 6 

TJ. Tatran Kamenný Přívoz   
postupuje z 2. místa do 3. Třídy 
Okr. přeboru. V této soutěži je 

hracím dnem sobota, a tak i naše 
mužstvo bude hrát domácí      

mistrovská utkání v sobotu.                                                                                                        
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Mládežnický fotbal TJ Tatran Kamenný Přívoz 

Starší 
příprav-

ka zahájila jarní část dvěma výhra-
mi, ale v počátečních výsledcích 
nepokračovali a celkově poskonče-
ní okresního přeboru st.přípravek 
obsadili poslední místo. Pro příští 
ročník je potřeba se celkově zlepšit 
a zapracovat na lepší výkonosti. 
   Dne 4.6.2016 jsme ve spolupráci 
s SDH Kamenný Újezdec uspořá-
dali „Dětský den“ na hřišti v Ka-
menném Přívoze. Pro děti byly při-
paveny různé soutěže, ukázka po-
žárního útoku mladých hasičů, pro-
vazová horozelecká stěna apod. 

Velký úspěch měla jako každý rok 
pěna, kterou pro děti vytvořili míst-
ní hasiči. Po ukončení soutěží byly 
vyhlášeny celkové výsledky a 
všechny děti byly odměněny cena-
mi a cukrovinkami.  
   Pro děti i rodiče bylo zabezpeče-
no občerstvení (pečené selátko a 
krůty, grilované klobásy, párky v 
rohlíku, zmrzlina apod.), doprovod-
ný program odmoderoval a hudbou 
doprovodil p.Patera. Dětský den 
byl zakončen ohňostrojem. 
  Za zdárný průběh by jsem rád 
poděkoval sponzorům, rodičům a 
všem, kteří se podíleli na přípravě 

a zdárném průběhu dětského dne 
např. p.Pokorný, p.Chrudimský, 
p.Novotný P, p.Rajský, trenérům a 
rodičům. 
   Jarní část ukončíme 22.6.2016 
společným dnem rodičů a dětí, kde 
bude podána informace o zahájení 
nové sezóny.  
   Nová sezóna bude zahájena let-
ním soustředěním, které se koná v 
srpnu v penziónu Trautenberk ve 
Studenci.       

Zpracoval vedoucí mladých fotba-
listů J. Linhart  

Starší přípravka 

Mladší přípravka – celková tabulka po 10. kole – konečná 

Okres přeb. Kam. Přívoz Roztoky Jesenice Lety Jinočany Průhonice SKORE BODY POŘ 

Kam. Přívoz  ml.příp 4:2 2:14 4:10 16:1 6:3 32:29 9  3 

Roztoky 2:4 Praha 2:9 1:16 7:8 6:7 18:44 0 6 

Jesenice 14:2 9:2 západ 5:7 9:2 6:4 42:17 12 2 

Lety 10:4 16:1 7:5 - 17:2 8:1 58:13 15 1 

Jinočany 1:16 8:7 2:9 2:17 12.6.2016 7:6 20:55 6 4 

Průhonice 3:6 7:6 4:6 1:8 6:7 Libčice 21:33 3 5 

Finálový turnaj OP mladších přípravek 2.6.2016  Libčice nad Vltavou  

Pořadí Tým Body 

1 SK Slovan Kunratice 141 

2 TJ Tatran Kamenný Přívoz 129 

3 TJ Viktoria Vestec 102 

4 SK Slavia Jesenice 91 

5 TJ Spartak Průhonice 54 

6 SK Rapid Psáry 10 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 K. Přívoz A 60 48 2 10 383:158 146 

2 K. Přívoz B 60 44 3 13 342:192 135 

3 Štěchovice 60 30 6 24 232:197 96 

4 Povltavská FA A 60 20 5 35 196:245 65 

5 Hradištko 60 16 2 42 127:261 50 

6 Povltavská FA B 60 10 6 44 121:348 36 

Mladší přípravka odehrála jarní 
část Okresního přeboru Praha – 
západ s velmi dobrýmí výsledky v 
jednotlivých  turnajích. Mužstvo „A“ 

zvítězilo ve čtyřech jarních turna-
jích a mužstvo „B“ v jednom turnaji. 
Celkově po posledním turnaji hra-
ném na hřišti PFA  skončilo muž-

stvo „A“ na prvním a mužstvo „B“ 
na celkově druhém místě. 

Putovní pohár trenérů – Vítězná kopačka  

Mimo okresního přeboru mladší přípravka hrála 
dlouhodobý turnaj o „ Putovní pohár trenérů – Ví-
tězná kopačka“. Po podzimní části, kdy naše pří-
pravka skončila na prvním místě, tak po ukončení 
jarní části naši borci skončili na celkovém druhém 
místě. 

Dne 12.6.2016 jsme sehráli finálo-
vý turnaj mladších přípravek v 
Libčicích za účasti vítězů jednotli-
vých skupin okresního přeboru 
Praha západ. Finálového turnaje 

se zúčastnily mužstva SK Roztoky, 
SK Slavia Jesenice, FK Lety, TJ 
Sokol Jinočany, Spartak Průhonice 
a TJ Tatran Kamenný Přívoz.  Cel-
kově jsme obsadili v turnaji OP 

Praha západ krásné TŘETÍ MÍS-
TO. Tímto by jsem  rád  poděkoval 
trenérům a všem hráčům, kteří po-
díleli na vítěztví ve  skupině a na 
závěrečném finálovém turnaji. 
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HASIČI 

PREVENTIVNÍ OKÉNKO 

Dnešním preventivním okénkem se podíváme na to, jak bezpečně zacházet se zařízeními a 

spotřebiči na propan-butan. 

Zásady pro jejich bezpečný provoz. V poslední době došlo v ČR ke vzniku několika výbuchů a požárů, na 
kterých se podílela nedbalost a nesprávná manipulace se zařízeními a spotřebiči na propan-butan, zejména 
tlakovými nádobami. 
Propan-butanová náplň tlakových nádob je vlastně zkapalnělý uhlovodíkový plyn (LPG). Vzhledem 
k vysoké výhřevnosti, energetickému potenciálu i snadné skladovatelnosti je LPG ve formě propan-butanu 
využíván ve značném měřítku ve firmách, domácnostech i pro rekreační účely, ať již pro vytápění, vaření, 
pohon aj. 
Bohužel při nesprávné obsluze a manipulaci se zařízeními fungujícími na propan-butan hrozí také požár či 
výbuch s neblahými následky na zdraví a majetek občanů. Jen v loňském roce zaznamenali hasiči 
10 případů požárů se škodou vyšší než 0,5 milionu korun, které bezprostředně souvisely s tlakovými nádo-
bami na propan-butan. 
Uživatelé by se měli při manipulaci s propan-butanovými zařízeními držet těchto několika základních 
pravidel: 
S rozmyslem je třeba postupovat již v okamžiku instalace propanbutanového zařízení, popř. spotřebiče. 
Uživatel by měl v každém případě využít odborné pomoci a nepokoušet se zařízení nainstalovat sám. Insta-
laci jednoduché tlakové stanice, kterou tvoří tlakové láhve, potrubní rozvod, regulátor tlaku a spotřebič, 
svěřte k tomu oprávněným a řádně vyškoleným odborníkům. Pokud se jedná o nové spotřebiče, vždy se 
vyplatí řídit se striktně dle návodu výrobce či pokynů dodavatele. Z návodu se spotřebitel dozví jak spotře-
bič obsluhovat, jak provádět údržbu a v jakých intervalech ji provádět a konečně kdo může revize provádět 
a spotřebič instalovat. Pravidelná údržba a servis zajistí všem klidný spánek. 
Oblíbené a často využívané (např. pro rekreační účely) jsou tlakové nádoby (lahve) s propan-butanem. V 
zájmu své i obecné bezpečnosti tedy: 
S lahvemi naplněnými propan-butanem zacházejte obezřetně, uvědomte si, že se jedná o těkavou látku, ze 
které se při styku se vzduchem stává výbušná směs. Proto propanbutanové lahve nikdy nevystavujeme vy-

Co bylo: 
Na dny 23.6. – 26.6.2016 připra-
vilo vedení mladých hasičů pro 
své svěřence soustředění  v nád-
herném areálu Svatošky u Karlo-
vých Varů.     
18.6.2016 jsme se účastnili s naší 
technikou oslav 90. výročí založe-
ní SDH do Dolních Jirčan. 
4.6.2016 jsme společně s TJ Ta-
tran Kamenný Přívoz na hřišti v 
Kamenném Přívoze pořádali dět-
ský den. 
29.5.2016 se účastnili naši doros-
tenci soutěže v Třebenicích.  
24.5.2016 naše zásahové druž-
stvo zasahovalo v chatě v Hostě-
radicích, kde čerpalo vodu ze za-
topeného sklepa, a odklízelo na-
plavené bahno. 
24.5.2016 jsme sekali trávu na 
hřišti a jeho okolí v Kamenném 

Újezdci. 
14.5.2016 se uskutečnila okrsko-
vá soutěž ve Psárech, naše druž-
stvo mužů zde obsadilo 4. místo, 
a družstvo žen 6. místo. 
17.5.2016 v naší hasičárně pro-
běhla akce Dobráci roku, do které 
jsme se přihlásili. 
18.5.2016 oslavil náš nejstarší a 
stále činný člen p. Úrsta  Ivan 85. 
narozeniny, a i my jsme se zú-
častnili této oslavy a předali mu 
blahopřání celého SDH a nějaké 
dárky. 
30.4.2016 jsme pořádali již tradič-
ní a úspěšné pálení Čarodějnic. 
23.4.2016 byli naši nosiči dýchací 
techniky na odborné přípravě v 
Jílovém na HZDS v Jílovém. 
20.42016 jsme sekali trávu na 
hřišti a jeho okolí v Kamenném 
Újezdci.  

Co bude: 
24.9.2016 budeme pořadateli 
soutěže v požárním útoku, me-
moriálu Jaroslava Štíbra, který se 
na fotbalovém hřišti Kamenném 
Přívoze. 
3.9.2016 se v Kamenném Újezdci 
uskuteční již tradiční Pohádková 
cesta. 
13.8.2016 budeme na fotbalovém 
hřišti v Kamenném Přívoze pořá-
dat již 20. ročník v malé kopané „ 
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY 
SDH“   
TĚŠÍME SE NA NÁDHERNĚ 
PROŽITÉ PRÁZDNIN A DOVO-
LENÉ. 

Střípky od hasičů z Kamenného Újezdce 
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sokým teplotám, ani vysokému tlaku. Již při instalaci a samotném užívání spotřebičů či zařízení na propan-
butan je nutno dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti od výbušných, hořlavých či hoření podporujících 
látek a materiálů. Pokud tedy někdo např. používá v domácnosti na vaření propan-butanovou láhev, neměl 
by v zájmu vlastní bezpečnosti skladovat několik tlakových nádob najednou blízko u sebe. 
POZOR! Lahve skladujte a používejte pouze ve stojaté poloze (pokud předpisy nestanoví jinak, např. u vy-
sokozdvižných vozíků), ve snadno přístupných, proti nežádoucím vlivům chráněných a dostatečně větra-
ných prostorách. V případě vyšší koncentrace uvolněného plynu může velice snadno dojít k výbuchu tohoto 
těkavého plynu a následnému požáru. Stačí přeskok elektrické nebo elektrostatické jiskry, zapálená cigare-
ta, rozžhavené uhlí, dřevo a podobně. 
Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) nesmí 
skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách byto-
vých domů či ubytovacích zařízení. LPG je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v 
prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. 
Dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí ne-
představují jen případné uniky plynu, ale také nedokonalé spalování, které rovněž může zapříčinit požár 
nebo výbuch anebo vést k otravě oxidem uhelnatým, tedy udušení. (LPG není jedovatý, ovšem při nedoko-
nalém spalování silně spotřebovává vzduch.). Proto je nutno pravidelně ověřovat těsnost tlakových nádob a 
pravidelně měnit staré tlakové nádoby za nové. 
Případné netěsnosti tlakové nádoby (či jiného zařízení s propan-butanem) zjišťujte pouze pěnotvorným pro-
středkem popř. detektorem, nikdy ne otevřeným plamenem. 
V zájmu svého zdraví a majetku nakupujte plyn, respektive tlakové lahve naplněné plynem, pouze u opráv-
něných distributorů. Ti jsou zárukou jakosti plynu a dobrého technického stavu lahví. Před výměnou vypo-
třebované lahve odstraňte možné zdroje iniciace výbuchu nebo požáru.  
Odpařování plynu nikdy neurychlujte zahříváním lahve otevřeným plamenem. Právě toto pochybení je čas-
to příčinou výbuchu a následného požáru. 
Provozovatel plynových zařízení je povinen vést řádnou technikou dokumentaci (např. místní provozní řád, 
revizní knihy atd.) a uchovávat doklady-např. o údržbě, provedených revizích, zkouškách atd. Základní po-
vinnosti provozovatelů a uživatelů vyhrazených plynových zařízení k zajištění bezpečného provozu nalez-
nete ve vyhlášce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při úniku plynu nebo při podezření z úniku plynu je nutno: 
Ihned vyřadit všechny možné zdroje iniciace! 
Ihned zhasnout všechny plameny! 
Ihned otevřít všechna okna a dveře (s výjimkou sklepních místností)! 
Ihned uzavřít všechny uzávěry plynu, popř. hlavní uzávěr plynu! 
Do místnosti, v níž je cítit zápach plynu, nevstupovat s otevřeným ohněm! 
Nezapalovat zápalky nebo zapalovače! 
Nemanipulovat s elektrickými spínači! 
Nevytahovat elektrické zástrčky! 
Nepoužívat elektrické zvonky! 
Nepoužívat elektrické spotřebiče a výtahy! 
Nekouřit! 
Po uzavření hlavního uzávěru zkontrolovat, zda jsou uzavřeny všechny uzavírací armatury plynu a ty, kte-
ré jsou doposud otevřeny, uzavřít (zapalovací hořáky, plynové chladničky apod.). 
Světlo se může zapnout teprve tehdy, když je bezpečně zjištěna koncentrace pod 50 % dolní meze výbuš-
nosti. 
Nikdy nespoléhat na vlastní čichový vjem, nýbrž přivolat další osoby! 
Jestliže se příčina zápachu plynu nedá zjistit, i když jsou všechny uzavírací armatury pro plyn uzavřeny, je 
nutné ihned přivolat odborného zaměstnance oprávněné firmy. 
I zcela slabý zápach plynu, jehož příčina nebyla zjištěna, nebo nemohla být zjištěna, musí být nahlášen 
dodavateli plynu (pro zařízení v jeho vlastnictví) nebo montážní firmě! 
Vystupuje-li zápach plynu z místností, které nejsou běžně přístupné, je nutno ihned vyrozumět policii nebo 
hasiče, kteří mají právo zajistit přístup; současně se vyrozumí dodavatel plynu! 
Poruchu nebo poškození plynových zařízení sami neodstraňovat! To mohou udělat jenom odborní zaměst-
nanci oprávněných firem! 
Místo poruchy musí být přístupné pro zásah k odstranění poruchy. 
Co se týká bezpečného provozu zásobníků LPG, montáž zařízení a uvedení do provozu je opět nutno svě-
řit oprávněné odborné firmě. Ta také zajišťuje opravy a servis, ve stanovených lhůtách k tomu oprávnění 
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Pomalu se blíží letní prázdniny 
a my si jejich začátek užijeme na 

výletě, kam společně jedeme na 
konci června. Všichni se moc těší-
me na čtyři dny zábavy poblíž Kar-
lových Varů v kempu Svatošky. 
Budeme zde prohlubovat naše 
hasičské znalosti a u toho si zažije-
me spoustu legrace. My se přece 
nikdy nenudíme.  

Hasičské výlety nás totiž moc 
baví. Což se potvrdilo i nedávno, 

kdy jsme vyrazili společně do Be-
nešova na divadelní představení 

do Domu dětí a mlá-
deže, které jsme zavr-
šili pořádnou zmrzli-
nou.  

Nejezdíme ale jen 
po výletech, také pilně 
trénujeme. To jste se 
mohli přesvědčit na 
vlastní oči na dětském 
dni v Kamenném Pří-

voze, který se konal 4. června. Zde 
jsme předvedli naší nejoblíbenější 
disciplínu a to požární útok s vo-
dou, který se nám moc povedl a 
nejenom nám. Útok si mohli vy-
zkoušet také naši kamarádi, kteří 
ještě nejsou hasiči. A tímto je zve-
me, aby se k nám přidali a rozšířili 
tak náš tým.  

 
Vedoucí mladých hasičů  
z Kamenného Újezdce  

Veronika Voláková 

Mladí hasiči z Kamenného Újezdce 

odborníci provádějí revize zařízení za účelem ověření jeho bezpečného a spolehlivého stavu. Obsah nádr-
že by měl doplňovat pouze smluvní dodavatel, který také garantuje jakost plynu. Jeho bezpečnostními po-
kyny je nutno se řídit a v případě mimořádného provozního stavu je nutné bezodkladně kontaktovat doda-
vatele plynu. Část automobilů v ČR má pohon na propan-butan a i v tomto případě je nutno dodržo-
vat základní bezpečnostní pravidla:  
Montáž zařízení na LPG do automobilu svěřte oprávněné odborné firmě. 
Nechejte si průběžně kontrolovat bezpečný a spolehlivý stav zařízení odborným posouzením ve lhůtách 
technické kontroly vozidla. 
Při opravách a servisu plynového zařízení spoléhejte jen na pomoc odborníků. 
Nádrž vozidla plňte pouze u čerpacích stanic LPG provozovaných oprávněnou firmou. Je to záruka jakosti 
plynu a bezpečného a bezporuchového provozu vozidla. 
Při plnění u čerpacích stanic respektujte značky a pokyny na bezpečnostních tabulkách a dbejte pokynů 
obsluhy čerpací stanice LPG. 
Na stanicích čerpacích stanic LPG je v okruhu 10 m od výdejního zařízení, v ochranném pásmu zásobníku 
a na stanovišti cisteren zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným ohněm. 
V okruhu nejméně 1,5 m kolem výdejního zařízení nebo místa koncovky plnicí pistole nesmějí projíždět 
vozidla, která nebudou tankovat LPG a jiné ropné produkty. K čerpacímu stojanu nebo přístroji smí přijet 
jen jedno vozidlo, ostatní vozidla zůstávají před stavěcí čarou, která je umístěna 5 m od výdejního místa. 
Dbejte na dodržování zásad bezpečného nakládání s propan-butanovými spotřebiči a zařízeními. Pama-
tujte, že většina případů neštěstí, ke kterým v této souvislosti dojde, je způsobena lidskou lehkomyslnosti a 
nezodpovědností, ne technickou závadou. Dodržování základních bezpečnostních pravidel při nakládání s 
propan-butanem výrazně sníží případné riziko a zajistí všem klidný spánek. 
 

Zpracoval člen zásahové jednotky SDH Kamenný Újezdec V. Charvát  
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Nově narození  

duben, květen, červen 2016 

Dvořáková Lada 

Novák Jan 

Smolík Jaromír 

Úmrtí 

Brabcová Růžena 

Hofmanová Božena 

Sýkora Martin 

Bělohlávek Václav 

duben 

Polívka Svatoslav 

Skružná Věra 

Zvelebilová Božena 

Erbanová Anna 

Poláček Jiří 

Frimlová Ilona 

 

 

 

 

 

květen 

Richtrová Blanka 
Bernardová Maja 
Polívková Emília 
Borovičková Liduška 
Havlová Marie 
Papírníková Květuška 

Schröterová Olga 

Matějovská Ludmila 

Ursta Ivan 

Papírníková Marie 

 

 

červen 

Novák Miroslav 

Erban Zdeněk 

Fridrich  Antonín 

Palečková Květa 

Marek Jaroslav 

Papírník František 

Komínek Jaroslav 

Kramperová Květuše 

Syrovátka František 

Husáková Vlasta 

Ouda Milan 

Společenská kronika 

Srdečně gratulujeme všem jubilantům ! 

Obecní rada v Kamenném Přívoze 
Odpovědný redaktor: Prokop Mašek 

Registrováno pod č. MK CR E 12542 jako periodický tisk s názvem 
Přívozský čtvrtletník. 

Adresa a inzerce: Obecní úřad Kamenný Přívoz 285, 
 252 82 

tel. 241951443-4, www.kamennyprivoz.cz 
 

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

Vážení čtenáři, 
zajímá nás to, co zajímá vás. Své náměty na nové články, 

otázky, na které chcete znát odpověď i vaše postřehy a 
připomínky 

k obsahu čtvrtletníku můžete zasílat na 
e-mail: ctvrtletnik@kamennyprivoz.cz 

Budeme se těšit na vaše příspěvky a reakce. 
Uzávěrka dalšího čísla: 15.9.2016 

Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny. 

Jubilanti 

Vydavatel Výzva pro zasílání článků 
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