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vydává Obecní rada v kamenném PřívOZe     číslO 3/2012

vážení občané,
v minulém čísle čtvrtletníku jsem vám 

slíbil, že vás budu informovat o velmi 
diskutovaném tématu, navýšení kapa-
city mateřské školky v naší obci, a jeli-
kož tento problém nabyl nebývalých 
rozměrů a intenzity, píšu o něm hned 
v úvodu. Informace pro naše občany 
a zvláště pro ty, kterých se to bezpro-
středně a momentálně týká je taková, 
že mateřská škola  se bude rozšiřovat 
úpravou prvního patra objektu čp.10 
Kamenný přívoz, kde sídlí v současné 
době obecní úřad. ten se přestěhuje 
do prostor v patře obecního objektu 
nad poštou. podle mého názoru, který 
jsem bezúspěšně prezentoval na po-
sledním zasedání zastupitelstva obce, 
které o této variantě rozhodlo, se ne-
jedná o správné řešení, ale o bezkon-
cepční utrácení finančních prostředků, 
řešící otázku tří let a několika rodičů.
majitelé objektu, kde je v současnosti 

školní tělocvična, jídelna, 

pokračování na str. 3

Slovo úvodem
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rOZvOJ Obce

 darování pozemků na zastávce obci paní annou marko-
vou – veřejné komunikace

 žádosti o odprodej připlocených obecních pozemků
 smlouva o zřízení věcného břemene kabelového vedení 

nízkého napětí k rd
 žádost občanů z Kamenného újezdce o instalaci zrcadla 

při výjezdu na hlavní silnici
 mýtní těžba v obecních lesích naproti škole p.č. 368/2 

a 371/1, k.ú Kamenný přívoz
 zakoupení hracích prvků pro a jejich instalace na dět-

ském hřišti rodiči  z mc převozníček
 Informace o přijímání dětí do základní a mateřské školy 

v Kamenném přívoze
 vypovězení smlouvy o pronájmu budovy tělocvičny, škol-

ní jídelny a zahrady paní pinkasovou obci k 31.12.2015
 opravy místních komunikací v celé obci, nový asfaltový 

povrch v dúle a na zastávce pod obchodem
 žádosti o povolení hudební produkce na hřišti  

v Kamenném přívoze a zahradě hospoda stodola  
v rakousích

 určení pořizovatele územního plánu obce Kamenný  
přívoz

 zakoupení náhradních čerpadel k tlakové kanalizaci pro 
zapůjčení občanům v případě poruchy po dobu opravy

 nabídka několika podnikatelů v obci na bezplatnou  
instalaci čerpadla vody na hřbitově v Kamenném přívoze

 zpracování návrhu změny č. 4 územního plánu (úpsú) 
Kamenný přívoz

 zpráva o čerpání rozpočtu za období leden – srpen 2012
 úprava rozpočtu obce na rok 2012
 darování pozemků obci
 odprodeje dlouhodobě připlocených pozemků
 nový územní plán obce Kamenný přívoz, určení poři-

zovatele tj. úřad plánování měú Černošice, schválení  
Ing.arch.bartoňka jako osobu spolupracující s pořizova-
telem úpsú

 seznámení zastupitelů s dokumentem Koncepční zadání 
pro pořizování nového úp sídelního celku Kamenný pří-
voz 2015

 určení nových finančních limitů výdajů obce pro staros-
tu, radu, zastupitelstvo a dále určení pravidel pro výběr 
dodavatele prací, služeb a investic v obci

 stanovení ceny pozemků prodávaných obcí dle typu ob-
lastí určených územním plánem

 schválení přestavby celé budovy obecního úřadu na 
školku a stěhování oú do budovy pošty

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

Obecní rada zasedala v období od 12.7.2012 do 
25.9.2012 celkem šestkrát, bylo mimo jiné projednáno:

Zastupitelstvo obce ve třetím čtvrtletí 2012 zasedalo 
dne 25.7. a 26.9.2012, bylo projednáno: 

pavel pála, místostarosta

kamenný Přívoz pohledem Policie čr
a schopnosti vykomunikovat si své pro-
blémy a spory na samém počátku tak, aby 
dál negradovaly. 

lidé žijí v představě, že policie za ně 
vyřeší jejich spory – nevyřeší. obě strany 
jsou zpravidla vyslýchány na oddělení, 
jsou jim kladeny často nepříjemné otázky, 
a pak je celý spis předán příslušné pře-
stupkové komisi k rozhodnutí. ve většině 
případů na tom nIKdo nevydělá a tratí 
všichni zúčastnění. přitom by stačilo tak 
málo – trochu slušnosti a ohleduplnosti. 
abychom nežili v představě, že naší obce 
se to netýká, tak vězte, že policisté od vy-
dání posledního přívozského čtvrtletníku 
zasahovali u takovýchto skutků čtyřikrát. 

 za uplynulé čtvrtletí bylo v katastru 
obce spácháno 10 trestných činů, převáž-
ně majetkového charakteru, zejména od-
cizení věcí z rekreačních objektů a okapo-
vých svodů z neobydlených nemovitostí. 
došlo i k odcizení baterie a nafty z nezajiš-
těného přepravníku uprostřed lesa. jed-

no mají tyto případy společné – pachatel 
věděl, že v napadených objektech nikdo 
není a nikdo jej nevyruší. ve většině přípa-
dů byly odcizené věci rovněž nedostateč-
ně zajištěny.

 dále jsme šetřili tragický případ pádu 
osoby na posázavské stezce, který skon-
čil smrtí – cizí zavinění bylo vyloučeno. 
z úspěchů našich policistů v katastru 
obce mohu zmínit zatčení osoby v celo-
státním pátrání, které se podařilo na zá-
kladě trpělivé a dlouhodobé práce. 

 co se týče dalších aktivit, byl policisty 
útvaru na žádost starosty Ing. maška zajiš-
těn dozor na přechodu pro chodce u ško-
ly v Kamenném přívoze: poté následo-
valo přivítání dětí v novém školním roce 
a krátké poučení o pravidlech pohybu na 
vozovce. 

s přáním větší míry slušnosti 
a ohleduplnosti kolem vás

npor. phdr. radek vokál

vážení čtenáři, 
prázdniny skončily a v souvislosti s tím 

pozvolna slábne i nápor rekreantů v naší 
obci. jsem přesvědčen, že policie, i s va-
ším přispěním, zvládla toto zvýšené zatí-
žení se ctí. 

Když analyzuji případy, které jsou naším 
obvodním oddělením policie jílové u pra-
hy poslední dobou řešeny, a to i v Kamen-
ném přívoze, musím konstatovat, že se 
množí počty výjezdů k neshodám mezi 
občany – k přestupkům proti občanské-
mu soužití, proti zdraví a podobně. 

tento stav je dán mnoha faktory, ze-
jména rozkladem tradičních rodinných 
vazeb a hodnot, ale také např. oslabením 
sociální kontroly v důsledku stěhovávání 
nových obyvatel bez sociálních kořenů 
v daných lokalitách. svoji roli hraje také 
nelehká ekonomické situace a s tím sou-
visející tlak na běžné lidi, u nichž vzrůstá 
jejich agresivita. v neposlední řadě se 
jedná o ztrátu obyčejné lidské slušnosti 
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kuchyně a pozemek zahrady mateřské 
školy, dali obci písemně na vědomí, že 
smlouvu o pronájmu prodlouží pouze do 
konce roku 2015, pak nemovitost budou 
využívat pro své účely. 
přestože všichni zainteresovaní rodiče 

i zastupitelé tuto informaci na zasedání 
obdrželi, nezměnilo to jejich snahu o tlak 
na rozšíření školky v místě oú a bohužel  
většina zastupitelů tuto variantu podpo-
řila a odsouhlasila. téměř nikoho nezají-
mala regulérně zpracovaná fakta o počtu 
přijatých a nepřijatých dětí  a tudíž o stup-
ni nutnosti situaci řešit tímto způsobem. 
obec sice bude mít mateřskou školu s více 
než dostatečným počtem míst, avšak od 
roku 2016 téměř padesát malých dětí ne-
bude mít jinou možnost, než si hrát na be-
tonovém plácku před školkou, či, bude-li 
paní učitelka dostatečně sportovní, vydají 
se na fotbalové hřiště či jinam do přírody. 
to ovšem pro rodiče prý nepředstavuje 
problém. po roce 2015 nastane problém 
se školní kuchyní, tělocvičnou a jídelnou 
a toto se bude muset nadále řešit.
jsem přesvědčen, že se problém vyřeší, 

ale přesto trvám na svém názoru, že vý-
běr této varianty řešení mateřské školky 
je ukvapený a nesprávný a celý problém 
pouze oddaluje. jediné, co z toho plyne 
je to, že finance ušetřené na možnou vý-
stavbu nové školky a tělocvičny na zelené 
louce se rozmělní do neperspektivních 
úprav, stěhování a přestaveb a na další 
stavbu budou jednoduše chybět.

při těchto tahanicích s mladými rodiči 
jsem si uvědomil, jak moc zapomínáme 
na starší generaci. seniorů v obci přibý-
vá a přibývat bude (v současné době má 
obec 95 občanů starších 75 let), ale ti své 
požadavky a problémy neprosazují. je 
mi líto, že někteří z nás vidí vždy jen svůj 
problém a ostatní je nezajímá. proto se 
obávám, aby ti rodiče, kteří v současnosti 
prosazují  přístavby předškolských zaříze-
ní, nepožadovali se stejnou vehemencí za 
dvacet let vybudování obecního „staro-
bince“ pro jejich přestárlé rodiče. avšak 
mohu vás ujistit, že do budoucna bych byl 
rád, kdybych se ve svých názorech mýlil.
ale nyní závěrem. rozhodnutí zastupitel-

stva je zde a já, rada obce i celé zastupitel-
stvo jej bude respektovat a budou učině-
ny kroky, aby 1.9.2013 mohlo do mateřské 
školy v objektu čp. 10 Kamenný přívoz na-
stoupit 48 dětí.

dále bych se rád zmínil o nové cestě 
v naší obci a na ní dokumentoval to, že na 
každý způsob řešení problému je více ná-
zorů. na nově opravené a vyasfaltované 
cestě „důlem“ na zastávku byly vybudo-
vány ve spodní části, na žádost místních 
obyvatel, zpomalující a vodu odvádějí-
cí retardéry (nahrazeny za ty, které tam 
byly před pokládkou vody a kanalizace). 
tamní bydlící jsou spokojeni a zařízení si 
pochvalují. naopak, ti co cestu používají  
jako komunikaci pro jízdu autem, jsou lo-
gicky nespokojeni, jelikož musí jet poma-
lu a opatrně.
pozitivní reakce na tyto retardéry přišla 

od majitelů nemovitostí při nově upra-
vené cestě na zastávce pod obchodem. 

ti  požadují vybudovat také takové retar-
déry , protože cyklisté a automobilisté ně-
kdy využívají nově vyasfaltovanou cestu 
jako závodní dráhu a neuvědomují si, že 
se jedná o místní komunikaci. prostě vy-
hovět vždy všem nelze. proto se snažíme 
vybrat vždy tu nejprůchodnější a bezpeč-
nou alternativu.

ještě se chci zmínit o označení a vyba-
vení místních a krajských komunikací. 
tím mám na mysli upozornění na blízkost 
školy nápisem na vozovce, označení pře-
chodů, značek na místních komunikacích 
apod.
všechna označení a vybavení (např. zr-

cadla, nápisy, omezení rychlosti, apod.) 
musí být schválena dopravním odborem 
nadřízené obce a policií Čr. v případě 
krajských komunikací ještě správcem ko-
munikace. na můj dotaz, kdo bude hradit 
např. označení šKola nebo vybavení zr-
cadlem na krajské komunikaci, jsem ne-
dostal jednoznačnou odpověď, zda obec 
či kraj. budu zjišťovat dále. 

v obci též vzešly požadavky na ozna-
čení přechodů v K. újezdci na drahách,  
v K. přívoze u restaurace vemenáč 
a v hostěradicích od bytovek k požární 
nádrži. ani na jednom místě tyto přecho-
dy nelze označit. přechod musí být od 
chodníku k chodníku, nikoli od čáry k čáře 
či od příkopu k příkopu a v naší obci je 
tato možnost asi opravdu zatím pouze 
pod školou.

přeji všem krásné podzimní dny,
prokop mašek, starosta

pokračování ze str. 1

v letošním roce byl srpen pro mnoho 
stálých i přechodných obyvatel naší vesni-
ce i přilehlých oblastí úplně jiný, než bývají 
obvyklé prázdninové měsíce. nemluvíme 
o počasí, to bylo pěkné a prázdninové, ale 
rozdíl tu byl: kdo musel chodit nebo jez-
dit důlem, ať už pracovně, na nákup, na 
vlak, k řece, domů na zastávku, do chaty 
na losích, k rybníku, do lesa, nebo jen tak, 
na procházku, byl překvapen přítomností 
různých prapodivných stavebních strojů 
(jeden z nich vypadal jak brontosaurus 
bez ocasu), nakladačů, bagrů, těžkých 
aut, nakonec i válců a poskakujících žab 
(pěchů). 

bylo to neklamné znamení, že se po 
dvouleté přestávce začne v důle opět 
něco dít. na to „něco“ se už lidé opravdu 

v důle to bylo jako v úle

slovo úvodem

těšili, protože se blížil konec prašného po-
vrchu cesty, která připomínala dobu před 
sto lety. ale nepředbíhejme. 

vraťme se na chvíli právě o těch sto let 
nazpátek a podívejme se, jak to tehdy 
bylo. Koncem 19. století se doposud klid-
né a od prahy dopravně značně izolované 
dolní posázaví postupně stalo dostup-
nější oblastí. přispělo k tomu postavení 
železniční tratě z prahy přes davli a kolem 
krásného kaňonu sázavy přes pikovice na 
luka pod medníkem, kamenný viadukt 
na žampachu do stanice jílové a pak dál a 
dál přes Kamenný přívoz až do týnce nad 
sázavou a dalekých Čerčan. to byl pokrok!

vrchnost c.k. rakousko-uherského moc-
nářství se konečně probudila a pochopila 
vzrůstající důležitost obce Kamenný pří-

voz, kde byl po dlouhá staletí široko dale-
ko jediný přechod přes koryto sázavy. 

Kolem roku 1900 nechala postavit ocelo-
vý most, spojující oba říční břehy. K tomu 
se musely ještě udělat silniční příjezdy 
a sjezdy, takže obec, dosud rozložená jen 
po obou březích řeky, se mohla postupně 
rozšiřovat na všechny světové strany. to 
se také postupně stalo.

a teď jsme se dostali k jádru pudla: lidé 
z obce se museli dostat k zastávce želez-
né dráhy a zpět a to šlo jedině po cestě 
v důle. právě tam se počátkem 20. století 
začaly stavět malé domky místních oby-
vatel, převážně kameníků. postupně, od 
centra obce a hlavní silnice údolím podél 
potoka nahoru do kopce. za deset let se 
kamenné domky vyšplhaly až k dnešní ro-
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vince před odbočením cesty směrem na 
losy. nebyl to však jednoduchý proces.

proč se stavělo z kamene? protože byl 
a dosud je všude. jeden známý americký 
architekt dnes hlásá: stavte z toho, co na-
jdete pod nohama! a přesně to naši před-
kové dělali už před sto i více lety. pod no-
hama našli kámen, kvalitní pevnou žulu 
(abychom neurazili pány geology musí-
me říci diorit) a tak z ní stavěli. cihly byly 
sice dostupné (nedaleko byla cihelna), ale 
chudí lidé neměli peníze. proto v původ-
ních přívozských domcích najdeme cihly 
jen výjimečně.

cesta v důle se rychle stala důležitou ko-
munikační spojnicí mezi obcí a železniční 
zastávkou, turyňským lesem a přilehlými 
oblastmi. celé půlstoletí to byla jen ces-
ta s nepříliš dobře upraveným přírodním 
povrchem, ale tehdy to ještě vyhovovalo. 
později, až někdy v půlce 20. století, byla 
cesta opatřena asfaltovým povrchem - na 
dalších padesát let.

pokrok nelze zastavit. nedaleko, v polích 
severně kolem vesnice, byl položen po-
sázavský vodovod, na zastávce, v místě 
bývalé třešňovky, vznikly řady rodinných 
domků a tak brzy nato postavili v lesíku 
nad důlem i novou čistírnu odpadních 
vod.

od toho pak byl jen krok k myšlence 
připojit centrum obce k veřejnému vodo-
vodu a na kanalizaci. pravda, ta myšlenka 
se rodila mnoho let, protože její realizace 
závisela hlavně na financích. 

před necelými třemi roky obec peníze 
získala a bylo možno začít s technickou 
přípravou akce. vodohospodářská díla 
(mezi ně patří i vodovodní a kanalizační 
řady) jsou někdy technicky složitá, jindy 
jednoduchá, ale spojuje je jedno: dlou-
hé a nepříjemné projednávání s dotče-
nými úřady a institucemi. obec zvolila 
správnou cestu: nechala zpracovat pro-
jektovou dokumentaci a její projednání,  
tzv. inženýring, zadala odborníkům.

pak už to šlo rychle: povolení, zaháje-

ní stavby provedením hlubokých výko-
pů ve skalnatém terénu,  položení dvou  
veřejných řadů - vodovodního potru-
bí s napojením na posázavský vodovod  
a potrubí pro tlakovou kanalizaci s při-
pojením na stávající čističku odpadních  
vod podle projektu, zaházení výkopů 
a zhutnění zeminy.

to vše proběhlo koncem zimy a na jaře 
roku 2010. obec pak umožnila vlastníkům 
domků v důle, kolem nichž vedou oba ve-
řejné řady, napojit se vlastními přípojkami 
jak na vodu, tak na tlakovou kanalizaci. 

z počátku někteří nechápali ohromné 
výhody, které poskytuje přivedení vody 
do domu a možnost odvedení odpadních 
vod technicky promyšleným, moderním 
způsobem do veřejné kanalizace. zane-
dlouho se však většina rozhodla jít „do 
toho“ a připojit se. tím se každému snížila 
cena projektu přípojky i inženýrské čin-
nosti na rozumné a přijatelné minimum. 

během let 2010 a 2011 si pak lidé po-
stupně dělali přípojky z domů do obou 
veřejných řadů. také z tohoto technic-
kého důvodu (vedle důvodů finančních) 
nebylo možné ihned po uložení potrubí 
do země položit nový asfaltový povrch na 
budoucí vozovku, jak by si občané přáli. 
na to se muselo počkat další bezmála dva 
roky. 

toto řešení mělo vedle přechodných 
nevýhod i jednu velkou výhodu: zásypy 
přečkaly dvě zimní období, měly čas si 
přirozenou cestou „sednout“ a to způso-
bilo jejich dokonalejší zhutnění. budoucí 
asfaltový koberec pak mohl být položen 
na pevný, stabilní podklad.

obec ještě v průběhu roku lidem rozda-
la anketní lístky, aby se každý majitel při-
lehlé nemovitosti mohl předem vyjádřit 
k průběhu komunikace nebo vznést své 
oprávněné požadavky. byl to výborný ná-
pad. I to svou měrou přispělo k budoucí-
mu zdárnému výsledku.

a opět se vraťme do letošního léta: 
jednoho krásného srpnového dne se 

lidé probudili neobvyklými zvuky a hlu-
kem stavebních strojů. tím na cestě na-
stal začátek závěrečných prací na cestě.  
na podvalníku přivezli onoho „brontosau-
ra“ (silniční frézu, velmi praktický stroj), 
nakladač bobcat (zvaný bobík) a další 
mechanizmy. začaly přípravné práce před 
položením živičného koberce. podklad 
museli nejprve snížit (odfrézovat a odba-
grovat starý povrch), odvézt spousty pře-
bytečného materiálu, srovnat a upravit, 
udělat příčné i podélné spády a přitom 
pořád zhutňovat a pěchovat. 

je třeba ocenit přístup provádějící fir-
my, protože její pracovníci dělali práce 
důkladně, pečlivě a se zájmem o dobrou 
kvalitu díla. 

příprava podkladu trvala s přestávkami 
bezmála tři týdny. zanedlouho potom při-
vezli finišer (žehličku), dvanáctitunový sil-
niční válec, jeden menší, pětitunový válec 
a těžký ruční pěch (žábu) a během dvou 
dnů položili novou asfaltovou vozovku.

lidská paměť je krátká, člověk rych-
le zapomíná. proto jsme důležité mo-
menty nafotili a akci zdokumentovali. 
po létech si jistě rádi osvěžíme paměť 
dnes již historickými fotografiemi. při 
pohledu na dnešní krásnou hladkou sil-
ničku se nám už ani nechce věřit, jak to 
všechno bylo pracné a mnohdy oprav-
du ne úplně jednoduché. a samozřejmě  
i finančně náročné. 

doufáme, že vydrží zase pár desetiletí 
jako ta předchozí, že i projíždějící řidiči 
aut, motocyklů, čtyřkolek i cyklisté budou 
ohleduplní k chodcům a nebudou zde 
jezdit jako na závodní dráze. K omezení 
rychlosti přispěly příčné retardéry. díky 
jim se provoz opravdu zklidnil. nová vo-
zovka není určena k provozu těžkých ná-
kladních aut. proto je nutné učinit opatře-
ní, aby tam nejezdila. pak nám cesta bude 
jistě dlouho sloužit. 

Ing. jan bátěk, sen.
eva báťková
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vážení čtenáři, 
dovolte mi, abych vás na stránkách této 

rubriky informoval o aktuálních počinech 
v oblasti stavebního rozvoje  a územního 
plánování obce na tuto rubriku protento-
krát trochu netradičně a obsáhleji.
předně je potřeba dáti prostor události, 

která nemá v rámci posledních let v naší 
obci obdoby. 
touto událostí je rozhodnutí obecního 

zastupitelstva o rozšíření kapacity mateř-
ské školky, které rovněž úzce souvisí s nut-
ností využívat v budoucnu budovu školy 
výhradně pro potřeby výuky školáků. oba 
provozy, jak jistě tušíte, tvoří spojité ná-
doby. výsledky přijímacích řízení do mš 
z posledních let, narůstající trend počtu 
odmítnutých neumístěných dětí, podně-
ty ze strany pedagogů i rodičů, fakt, že 
do Kamenného přívozu se každoročně 
přistěhuje cca 10 nových rodin s malými 
dětmi, stejně tak jako i dostupné podrob-
né demografické a statistické podklady,  
nám ukázaly, že v případě pokud nechce-
me v příštích letech ročně odmítat desít-
ky dětí hlásících se do školky, pokud ne-
chceme přicházet o žáky naší malé, vlídné  
a tolik zdůrazňované „vesnicetvorné“ zá-
kladní školy, je třeba konat. Konat rychle, 
efektivně, rozumně a hospodárně.
o to více jsem byl mile překvapen zá-

jmem a účastí rodičů, velmi důležitou 
a intenzivní součinností pedagogických 
pracovníků, konstruktivním, pečlivým, 
věcným a rázným přístupem většiny za-
stupitelů, a co nejvíce s rozhodnutím, 
které padlo. rozhodnutím, které vzniklo, 
nikoliv v hospodě u piva, na lavičce na 
fotbale,  ale na základě opravdové profesi-
onální práce  - analýzy ryzích fakt, diskuse 
alternativ řešení, posuzování pro i proti.
poprvé v tomto volebním období jsem 

měl pocit, že napříč lidskými názory zavlá-
dl zdravý rozum a to, bez ohledu na pří-
slušnost k té či oné zájmové skupině, bez 
ohledu na odbornost či fakt, zdali se mne 
daná problematika přímo týká či ne.
velmi důležité bylo, že spolu s problema-

tikou kapacity mateřské a základní školy 
byla diskutována i situace budovy tělo-
cvičny, jídelny, kuchyně a přilehlé zahra-
dy, které by měly v budoucnu přejít plně 
do užívání původním majitelům. 
návrh úprav prostor stávajícího obecní-

ho úřadu v horním patře budovy pro po-
třeby rozšíření mateřské školky  bude pro-
to zpracován tak, aby v budoucnu mohl 
umožnit umístění školní kuchyně a jídel-

Jak zachovat jeden z pilířů obecního 
života, dobrých vztahů a kořenů bytí 

ny, v případě že prostory pro školku již ne-
budou zapotřebí,  a naopak bude potřeba 
opustit stávající budovu tělocvičny. stej-
ně tak může jednou v těchto prostorách 
vzniknout bez nutnosti velké investice  
i klub důchodců, nová třída školy. rozšíře-
ní kapacity mš provedené formou adapta-
ce stávajících prostor úřadu, které umožní 
zachovat blízkost se školou se jeví jako 
nejvíce ekonomicky hospodárné a pro-
vozně funkční řešení. Kvalita venkovního 
pobytového prostoru kolem školky byla 
v diskusi napříč odbornou i rodičovskou 
veřejností, shledána vzhledem k nádher-
nému přírodnímu rámci obce i možnosti 
využívat zahrádku u školy a hřiště až jako 
druhořadé kriterium.
hodnota investice vč. přesunu stávajícího 

úřadu do prostor nad poštou, pohybující 
se kolem 1 mil. Kč, se vzhledem k mnoho-
strannému využití nově vzniklých prostor 
a nutnosti tak jako tak reagovat na ma-
jetkové změny okolních nemovitostí jeví 
do budoucna jako rozumná a vyvážená 
alternativa.
oproti tomu investice do nové tělocvičny 

by měla být řešena jako úplná novostav-
ba nezávisle na školce, kuchyni a jídelně, 
a naopak v těsnějším sepětí se stávajícím 
sportovištěm, kde lze využít již realizova-
né stávající pohostinské, šatnové, sociální 
i divácké zázemí. ve spojení s novým kva-
litnějším halovým sportovním prostorem, 
vznikne nejen sportovní, ale i multifunkč-
ní obecní kulturní společenské zařízení. 
toto spojení umožní provést danou inves-
tici při vynaložení minimálních nutných 
prostředků  odhadem kolem / 5-7 mil. Kč / 
s dosažením vysoké výsledné užitné hod-
noty a různorodosti využití. avšak tuto 
vizi se zastupitelstvo rozhodlo velmi ro-
zumně naplňovat až jako jednu ze svých 
budoucích, nikoliv současných priorit. 
tím jsme tedy pokryli první dvě z aktuál-

ních stavebně investičních i rozvojových 
aktivit obce. popřejme zde zainteresova-
ným zastupitelům, a zejména panu sta-
rostovi a místostarostovi, hodně zdaru 
a štěstí na dobré lidi se kterými se potkají  
při realizaci tohoto bohulibého cíle. spo-
lečně  se těšme se na otevření nových 
prostor školky,  které nás dle jejich ujiš-
tění za rok čeká. velké poděkování patří 
paní ředitelce haně šmídové, na jejíchž 
bedrech nyní leží břímě veškeré procesní 
a administrativní činnosti směřované na 
příslušné ministerstvo školství. 
Investice a úsilí vynaložené v této oblasti 

budiž investicí do naší budoucnosti, jed-
noho z pilířů obecního života,  stavebního 
kamene mezilidských vztahů - investice 
do nás samých.

další a neméně významnou aktivitou je 
tvorba nového územního plánu obce, 
který by měl být dle platné legislativy 
uveden do života do konce roku 2015. je 
tedy nejvyšší čas začít s přípravami. obec 
se dohodla s městkou částí Černošice - 
odborem územního rozhodování o tom 
že bude naši obec zastupovat jako ze zá-
kona oprávněný pořizovatel, obecní za-
stupitelstvo bylo seznámeno s Koncepč-
ním návrhem zadání  nového územního 
plánu, zpracovaného poradním orgánem 
rady obce pro územní plánování a staveb-
ní činnost,  presentujícím představy obce 
o dalším rozvoji, regulaci a směřování vy-
užití území . netrpělivě čekáme na podně-
ty soukromých subjektů, které budou ná-
sledně městkou částí Černošice odborem 
územního rozhodování vyhodnocovány.

přeji vám barevné babí léto a neméně 
barevný život v naší krásné obci

Ing. arch. Ivo bartoněk, 
zastupitel, poradní orgán rady obce pro 

územní plánování a stavební činnost

všechny objekty, které mají popis-
ná a orientační čísla, musí být těmito 
čísly viditelně označeny. 

nejsou-li těmito čísly označeny, vysta-
vují se majitelé těchto objektů nebez-
pečí pokuty. v poslední době si na obci 
stěžovali pracovníci odečtu el.energie 
a distributoři tisku, že takovýchto ne-
movitostí je v obci více.

sdělujeme podnikatelům, obchodní-
kům, hospodským a dalším a živnostní-
kům v obci, že na stránkách 
www.ziveobce.cz se mohou bezplat-
ně zaregistrovat, aby byli snadno vy-
hledáni zájemci o jejich služby. 
zároveň žádáme ty, kteří již jsou zare-
gistrování, či byli zaregistrováni, aby 
si svůj zápis zkontrolovali a případně 
opravili či úplně zrušili (pokud již ne-
podnikají a zápis existuje).

(red.)

UPOZORNĚNÍ
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my starší a také jistě někteří mladší zná-
me z plesů a zábav, které se pod záštitou 
hasičských spolků konaly pravidelně kaž-
dý rok v sálech hospod ve všech částech 
obce, slova písně „ ten přívozský kostelí-
ček, kolem něho černý les...“.

ano, žijeme v krásné hustě zalesněné 
krajině dolního posázaví. nádherné pro-
středí požárských lesů, kaňon sázavy, 
hluboká údolí potoků, stráně nad lukami 
a kolem polí nenechají nikoho na pochy-
bách, že příroda zde není tak zdevastova-
ná jako na jiných místech republiky. 

nemalou plochu v katastru Kamenného 
přívozu zabírají lesy ve vlastnictví obce. 
jedná se především o lesní pozemky na 
stráních kolem řeky od žampachu až 
k rakouskému potoku, dále část lesa po-
dél hostěradického potoka pod bývalým 
domovem důchodců, kopec bílov mezi 
přívozem a žampachem, les podél náho-
nu pod maškovým mlýnem, část lesíku 
pod hřištěm a nad restaurací u vemenáče, 
lesík pod silnicí od hostěradic do přívozu, 
dále části lesa u osad vávrovka a hřebe-
nec. Každý majitel lesa má podle lesního 
zákona povinnost se o les starat. nezna-
mená to však  pouze těžit dřevo, ale les je 
nutné také obnovovat výsadbou nových 
stromů, případně regulovaným samoza-
lesněním a  likvidací nevhodného poros-
tu kolem sazenic. jak si mnozí z vás všim-
li, probíhala v loňském a letošním roce 
obnovní nebo nahodilá těžba odbornou 

Obecní lesy
firmou pod dozorem pověřeného lesního 
hospodáře Ing. nergla. jednalo se o po-
zemky na bílově ve stráních nad žampa-
chem, kde bylo nutno vykácet velkou část 
lesa s napadenými nebo uschlými stromy, 
případně zdravými stromy, které již měly 
věk vhodný pro těžbu. na části tohoto 
lesa byla provedena výsadba sazenic smr-
ku, borovice lesní, dubu, javoru a lip, na 
další části bude samozalesnění náletem. 
dále bylo provedeno kácení smrků napa-
dených kůrovcem a zalesnění borovicemi 
a lipami v lokalitě pod bývalým domovem 
důchodců. byla provedena těžba napade-
ných, případně zdravých stromů v lese 
podél posázavské stezky od žampachu až 
k rakousům. jednalo se o těžce přístup-
ný terén, kde bylo nutno využít koně pro 
stahování dřeva po stezce až k místu, kde 
již klády vytahoval traktor navijákem po-
mocí dlouhého lana. I zde byla provedena 
výsadba lip podél stezky nad roklí u  štoly 
barbora a ve dvou roklích pod rakousy. 
v příštím roce by měly zde být vysázeny 
lesní borovice, pokud samozalesnění ne-
bude dostatečné. těžba v letošním roce 
proběhla též v lesíku pod silnicí od hostě-
radic směrem k přívozu nad restaurací 
u hastrmana. úzký pruh tohoto lesa po-
dél silnice patří lesům Čr, takže následné 
kácení v zatáčce pod bývalým domovem 
důchodců neprováděla obec. v letošním 
roce v měsíci srpnu se kácelo také v lesíku 
pod hřištěm a nad vemenáčem. odborná 

firma provede ještě úklid větví, jejichž část 
zůstane ve svislých řadách kvůli zkvalitně-
ní lesní půdy jejich rozkladem. tento lesík 
bude příští rok osázen sazenicemi. další 
těžba v obecních lesích v nejbližších le-
tech není plánována.

protože lesní pozemky v obecním vlast-
nictví se nacházejí většinou v hůře přístup-
ných terénech, náklady na přibližování 
dřeva byly poměrně vysoké. další náklady 
představuje úklid, chemický postřik mýtin 
před výsadbou nových stromů, případně 
vysekání trávy a nevhodných náletových 
dřevin, výsadba sazenic. výsledný čistý 
zisk za dřevo není proto vysoký, řádově se 
jedná o desítky tisíc korun.

vzhledem k tomu, že v obecních lesích, 
převážně ve stráních kolem sázavy, je vel-
ké množství rekreačních chat, stává se po-
měrně často, že některé stromy ohrožují 
objekty případně osoby v jejich blízkosti. 
obecní úřad proto řeší buď sám nebo ve 
spolupráci s odborem životního prostředí 
při měú Černošice časté žádosti o povo-
lení pokácení nebezpečných stromů. na 
základě šetření na místě rozhodne úřad 
o povolení. Kácení si v případě souhlasu 
obecního úřadu zajistí žadatel na vlastní 
náklady a nebezpečí.

na závěr všem přeji, aby pro vás byl les 
příjemným místem k procházkám a po-
hlazením duše. Krásný a barevný podzim.

pavel pála

ale ono to nebylo tak jednoduché…
na počátku bylo založení mateřského 

centra převozníček a nápad naší účasti 
na „přívozských trzích“. na jaře jsme si vy-
dělali 7.557 Kč prodejem koláčů, bazaru 
a mýdel a tyto peníze jsem předala obci 
na veřejném zasedání koncem června 
jako příspěvek „převozníčka“ na dětské 
hřiště. zároveň jsem obecní radě podala 
žádost o příspěvek na rozšíření dětské-
ho hřiště u hřiště fotbalového, a tak bylo 
obcí uvolněno 50.000 Kč na nákup her-
ních prvků u certifikované firmy. to jsme 
byli ovšem pouze v půli cesty a čekalo 
nás ještě mnoho brigád, při kterých se 
maminky a hlavně tatínkové z převozníč-
ka pořádně zapotili. nejprve jsme upravi-
li terén – vysekali a vytahali smrčky, které 
zabíraly místo na hřišti, vypleli a urovnali 
písek, demontovali shnilé pískoviště, 
vyházeli kameny, opravili dřevěnou la-
vičku na víku studny, opravili schůdky 
na stávající klouzačce. poté nás čekala 
práce na samotné montáži herních prv-
ků  - dětská lavička byla již smontovaná 
a tudíž nejjednodušší na instalaci. pěkný 

avšak dosti velký altánek s tabulí nám dal 
zabrat – nalakovat a hlavně ho smonto-
vat, stálo mě i mého muže tři dny plné 
práce. dále tatínkové vyhloubili jámy na 
základy lezecké stěny a tu poté nainsta-
lovali. Kromě toho jsme s maminkami při 
našich setkáních s převozníčkem na hři-
šti brousily a natíraly vše, co bylo třeba 
„zrestaurovat“ . 

Čeká nás ještě spousta práce, v součas-
nosti se pracuje na vyhloubení jámy na 
dopadovou plochu kolem lezecké stěny, 
kterou zaházíme pískem, a poté se bude 
upravovat už spíše kosmeticky – doplní-
me lavičky, zeleň a zušlechtíme okolí hři-
ště. chtěla bych upozornit, že na brigá-
dách se scházeli naši mužové po návratu 
či před odchodem do zaměstnání, a že 
vše, co se na hřišti udělalo, bylo a je naše 
„volnočasová“ aktivita. proto mě občas 
zarazí chování lidí, kteří nejen že nepo-
chválí, ale jsou schopni nás urážet nebo 
spekulovat, proč to vlastně děláme! tak 
prosím, tímto všechny informuji, že to 
děláme  pro naše a vaše děti, je to tak 
prosté! asi jsem ještě mladá a plná ideálů 

a zášť některých lidí mě stále překvapuje 
a mrzí, ale přesto motivuje k další aktivi-
tě,.. takže děkuji! 

dále bych chtěla poděkovat obci Kp za 
finanční příspěvek, děkuji tatínkům, kte-
ří se podíleli na všech pracích na hřišti 
a tím jsme ušetřili obci minimálně 20.000 
Kč. děkuji všem maminkám, které pekly, 
prodávaly a udělaly skvělou atmosféru 
na trzích. děkuji okrašlovacímu spol-
ku za úzkou spolupráci a panu václavu 
navrátilovi za perfektní „bábovičkový“ 
písek. děkuji všem občanům, kteří nám 
přidali jakoukoliv finanční částku a kteří 
nám fandí. děkuji svému muži za podpo-
ru, trpělivost a pracovitost a všem člen-
kám a členům mc převozníček za skvě-
lou náladu při práci i zábavě a těším se 
na další setkávání!

doufám, že si děti i rodiče nové dětské 
hřiště užijí a zároveň se budou starat, aby 
bylo stále v takovém stavu, ve kterém se 
nacházelo po jeho zbudování. to je ale 
jen a jen na vás, to už za vás převozníček 
nesvede!

linda mašková

kde se vzalo, tu se vzalo v kamenném Přívoze dětské hřišťátko
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nový školní rok přinesl zase nějakou tu  
změnu do naší místní malé školy. mimo 
nového celoročního projektu, který jsme 
nazvali TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE 
podle známé písničky, také novou člen-
ku pedagogického sboru, pí. uč. zdeňku  
pokornou, která se věnuje především prá-
ci s žáky základní školy.

připravili jsme pro děti a žáky projekt, 
při kterém budou spolupracovat malé 
děti ze školky s většími ve škole, včetně 
svých učitelek, a jak doufáme, dozví se 
více o lidské činnosti, základech lidské 
práce, o tom, co samy dokáží svou hlavou, 
rukama a snad si budou i více vážit své 
práce i práce ostatních. chceme také, aby 
se důkladněji seznámily s původem věcí, 
které je obklopují. o cestě, která vede od 
přírody do našich domácností. 

tuto naši snahu mají podpořit akce,  
 které jsme zvolili a doufáme, že nás v nich 
rodiče finančně a organizačně  podpoří. 
např. dřevíčková dílnička, exkurze do vý-
robních podniků, muzeí, apod.

začali jsme akcí, kterou od základu 
připravily pracovnice školy, pod ná-
zvem DĚLÁNÍ, VŠECHNY SMUTKY 
ZAHÁNÍ. 26. září jsme se sešli na míst-
ním obecním dvorku a po slavnostním  
zahájení písněmi, básněmi a hereckými  
vystoupeními dětí a žáků školy se všich-

ni pustili  „do práce“. zdálo se, že při tom  
byla i nějaká ta legrace. 

rozhodně zařadíme úspěšné akce mi-
nulých let jako „adventní“ a „ velikonoční 
tvoření“, „vánoční slavnosti“ a jiné.

v tomto školním roce se chystáme od lis-
topadu na kurz plavání. připravili jsme 
dětem a žákům širokou nabídku krouž-
ků, abychom uspokojili co nejširší zájmy 
a podpořili jejich různé talenty. pro žáky 
počítačový, sportovní, dramatický, flét-
nový kroužek, muzicírování a angličtinu.  
pro předškoláky flétničky, tanečky.

doufáme ale především, že se nám po-
daří každodenní program školy naplnit 
pohodou, porozuměním, přívětivostí 
aúctou lidem, k poznání a prospěšné lid-
ské činnosti. 

přejeme si, aby děti byly vychovávány 
k tolerantnosti, spolupráci, zodpovědnos-
ti a lásce k životu. 

CHALOUpKY 2012
ve snaze rozvíjet environmentální po-

vědomí našich žáků plánujeme, jako ka-
ždoročně, pobyt v ekologickém centru 
s odborně vedeným programem. pokud 
bude mezi žáky a nejstaršími předško-
láky (pochopitelně také jejich rodiči) 
o akci dostatečný zájem, vyrazíme druhý 
březnový týden na vysočinu, kde se děti 
budou seznamovat nejen s přírodou, ale 

především s původem věcí, s tradičními 
výrobními činnostmi, které si budou samy 
„osahávat“, zkoušet, ochutnávat. pozna-
jí a zahrají si starodávné hry i novodobé, 
které povedou k rozšíření jejich znalostí.

 děti v doprovodu svých učitelek prožijí 
pár dní bez rodičů, zato se svými školními  
kamarády a zajímavým programem. bu-
dou moct lépe poznat ostatní, ale i samy 
sebe mimo školní lavice.

 I tato akce je pochopitelně závislá na fi-
nančních možnostech rodin dětí. nebo na 
případném sponzorském daru nějakého 
mecenáše školy, který by finančním pří-
spěvkem uskutečnění této akce podpořil.

hana šmídová

Základní
a mateřská

ŠkOla

Ze života přívozské školy

ŠKOLNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST
v letošním šk. roce se nám podařilo 

zajistit pro žáky základní školy pestrou 
škálu zájmových kroužků vedených od-
bornými lektory. 

Od října nám úspěšně pracují:
•		Sportovní kroužek – cvičení při hud-

bě, sportovní příprava, zdravý životní 
styl (vedoucí l. ungerová)
•		Kroužek informatiky - základy práce 

s počítačem, práce s programy pro školy,
vyhledávání na internetu, bezpečnost 

práce s internetem, projekt etwinning 
(vedoucí m. šimsová)
•	Angličtina – (vedoucí m. machaňová)
•	Flétna – základy hry zobcovou soprá-

novou flétnu (vedoucí m. šimsová)

• Dramatický kroužek - využití hry 
k probuzení tvořivého potenciálu kaž-
dého jednotlivce, vnímavosti a komu-
nikativnosti s využitím v běžném životě 
(vedoucí l. španbauerová)

také pro děti mateřské školy organi-
zujeme vedlejší zájmovou činnost:
•	Flétna – základy hry zobcovou soprá-

novou flétnu (vedoucí l. Kyptová)
•	Angličtina – (vedoucí m. machaňová)
•	Taneční kroužek (jaro 2013)

v listopadu 2012 až únoru 2013 pro-
běhne kurz pLAVÁNÍ dětí a žáků v pla-
vecké škole benešov.

hana šmídová
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na začátku školního roku 2012/2013  
jsme si zvolili celoroční téma „Ten dělá 
a ten zas tohle“ celé září jsme kreslili 
různá povolání a učili se písničky např.  
dělání, dělání všechny smutky zahání. 

uběhlo září a 26. ve čtyři hodiny odpole-
dne začala slavnost. sešlo se nás skutečně 
hodně. skoro všechny děti za školky i ze 
školy a spousta rodičů. ti se těšili na naše 
vystoupení. slanost začala. paní ředitelka 
promluvila k rodičům a začali jsme zpívat. 
nejprve mrňata ze školky, pak předškoláci 
a nakonec my – školáci. byli jsme odmě-
něni potleskem. 

no a šlo se soutěžit. vyzvedli jsme si za-
tím čistý výuční list a postupně jsme plnili 
úkoly – třeba u pekaře, skláře, zahradníka, 

švadleny , zedníka a malíře. všude jsme 
dostali razítka a pak jsme si šli pro výplatu. 
byly to čokoládové penízky. 

potom si mohl každý hrát, opékat vuř-
ty, prostě se bavit. tím slavnost skončila. 
nám se všem moc líbila. 

žáci 3. a 4. třídy zš Kamenný přívoz

Příběhy ze školních lavic
v úterý 25.9. bylo ve školce divadelní 

představení, které se jmenovalo Obyčej-
ný skřítek.

skřítků bylo více. hráli je jeden a pán 
a jedna paní. maminka se jmenovala hu-
binka a tatínek skřehotal. měli dva syny 
– dubínka a špuldu. dubínek měl kouzel-
nou píšťalku a špulda ne. špulda si mys-
lel, že ho nikdo nemá rád. odešl do lesa 
a vítr ho odvál do parku.seznámil se s hol-
čičkou, která byla slepá. dubínek našel 

špuldu a půjčil mu píšťalku. špulda za-
hrál a holčička mařenka se uzdravila  

a začala vidět. představení se 
všem dětem líbilo.

josef bernard,
3. ročník zš Kamenný přívoz

Pro školní rok 2013-2014
zapisujeme ve čtvrtek 7. 2. 2013  

od 14:00 do 17:30,
 s sebou rodný list dítěte a občanský 

průkaz jednoho z rodičů.

těšíme se na vás. věříme,
že oceníte jedinečnou možnost, 

kterou vám tato obec poskytuje  
a zapíšete své dítě do místní školy. 

bez dojíždění, ve známém prostře-
dí, beze strachu z cizích lidí. 

mgr. hana šmídová, ředitelka 
tel: 241 951 462 

zskamennyprivoz@seznam .cz

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  
ZŠ v Kamenném Přívoze

učitelský sbor naší školy se 1. září roz-
šířil o novou paní učitelku - mgr. zdeň-
ku pokornou, která převzala žáky 3. a 4. 
ročníku. 

s laskavým svolením paní učitelky 
přinášíme několik informací, které o ní 
možná (ne)víte.

• rodačka a obyvatelka Kamenného 
přívozu.
• mateřskou a základní školu navště-

vovala v Kamenném přívoze, která jí 
poskytla dobrý základ pro další vzdělá-
vání. učili jí např. paní darie mašková či 
pan Karel dastych .
• vystudovala seš v berouně a násled-

ně pedagogiku na pf uK v praze.
• po studiích krátce učila v praze, ale 

převážnou část svého profesního ži-
vota prožila v základní škole v jílovém  
u prahy. jejím profilovým předmětem 
byl český jazyk.
• je vdaná, má dceru a tři vnučky.
• názor na malotřídní školu: „práce 

v malotřídní škole je úplně jiná než na 
klasické základní škole. I když jsem už 
starší, stále se učím a vůbec to zpočát-
ku pro mne nebylo jednoduché. práce 
s dětmi mě moc těší. doufám, že je to 
vzájemné“.
• „učitelské“ přání: „rozumět si s dět-

mi a naučit je to, co mají umět“.

hana bartoňková

seznamte se

Den otevřených
dveří v ZŠ 

v Kamenném Přívoze

v dopoledních hodinách můžete 
nahlédnout do výuky žáků.

v odpoledních hodinách se  
můžete seznámit s prostory školy,  
s pedagogy, s dokumenty školy,  

nahlédnout do činnosti dětí  
v družině, podívat se na video  

ze školních akcí.

Informativní schůzka pro rodiče
budoucích prvňáčků v ZŠ v Kamenném Přívoze

v úterý 8. ledna 2013 od 15.00 hod. 

můžete se zeptat na všechno, co vás zajímá v souvislosti  
s nástupem vašeho dítěte do základní školy. jsou pro vás připraveny  

informace o školní zralosti, což je téma přímo související s problematikou odkladu 
školní docházky. schůzka je určena všem rodičům, jejichž dítě se kamkoli  

chystá vstoupit do základní školy.

v úterý 8. ledna 2013
od 8.00 do 14.00 hod.

srdečně vás zveme do školy! 
co se chystá?mgr. Zdeňka Pokorná
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PravIdelné Ohlédnutí FOtbalOvéhO trenéra

sPOrt
FOtbal

letní přípravu na novou sezónu 2012 
– 2013 jsme zahájili 11. 8. 2012 účastí na 
turnaji memoriél j. štíchy v peceradech. 
zde jsme obsadili 1. místo a odvezli si vel-
ký putovní pohár a pohár pro vítěze. další 
akcí, která byla součástí letní přípravy, byl 
16. ročník turnaje v malé kopané pořáda-
ný hasičským sborem Kamenný újezdec - 
o putovní pohár sdh Kamenný újezdec. 
(píše se o něm na jiném místě). tady jsme 
obsadili po urputných bojích v základní 
skupině 2. místo a ve finálové skupině 
pěkné 3. místo. příprava pokračovala při 
trénincích každou sobotu na hřišti v Ka-
menném přívoze. 

novou soutěž jsme začali 1. mistrov-
ským utkáním 9. 9. 2102 v libři s místním 
„b“ mužstvem. toto utkání vypadalo jako 
vyhrané, protože jsme vedli již 2:0, ale 
vlastními chybami jsme se pak připravili 
o zisk 3 bodů a domů jsme si odvezli jen 
bod 1 za remízu 2:2. branky: ve 13. min.  
j. dupal a ve 47. min. m. hošta. 

další zápas o mistrovské body a opět na 

ve dnech 9.9.2012 a 16.9.2012 mužstvo 
mládeže odehrálo první mistrovské zápa-
sy okresního přeboru na hřišti ve vestci 
a na hradištku. obě tato utkání byla se-
hrána s mužstvy, která tuto soutěž dlou-
hodobě hrají a tomu také odpovídaly 
dosažené výsledky. I když o výsledky v na-
šem případě tolik nejde, protože mužstvo 
přípravky se teprve sehrává a učí se zákla-
dům (taktice) fotbalu.

ve středu 19.9.2012 jsme na našem hři-
šti přivítali přípravku z Krhanic, se kterou 
jsme sehráli přátelské utkání, které jsme 
prohráli 6:4. dne 22.9.2012 jsme sehráli 
přípravné utkání s týmem mladší pří-
pravky z nespek na našem hřišti od 10,00 
hodin za slušné návštěvy diváků. hrálo se  
3 x 20minut a zápas skončil výsledkem 

cizím hřišti nás čekal 15. 9. 2012 od 16.30 
hodin na hradištku. tady jsme nastoupili 
proti jejich „b“ mužstvu. I když jsme od-
jížděli v dosti slepené sestavě (3 zranění 
a 3 hráči byli v zaměstnání), vyhráli jsme 
0:3. brankami: v 19. min. v. drábek, ve  
28. min. j. vojáček a v 74. min. m. hošta. 
a tak 3 body putovaly s námi domů. bě-
hem zápasu se nám ještě zranili dva hráči, 
proto jsme dohrávali posledních 30. min. 
jen o 10ti hráčích. 

v pořadí již 3 utkání o mistrovské body 
jsme sehráli tentokrát na domácím hřišti 
dne 23. 9. 2012 od 16.30 hodin s muž-
stvem sK pikovice. vyhráli jsme 3:0. první 
branku vstřelil náš nový hráč milan Grós-
sl ve 41. min. 1:0. další balón za branka-
řova záda vstřelil v 51. min. michal hošta 
2:0. poslední branku, která padla v tomto 
utkání, dal náš útočník jan dupal v 66. 
min. 3:0. sezónu jsme nezačali špatně. ze 
tří utkání jsme získali 7 bodů.

před začátkem tohoto domácího utká-
ní proběhly tři oslavy narozenin. dne  

11:9 v náš prospěch. o naše branky se 
podělili honza Kačer, martin doutnáč,  
standa ctibor a jirka Georgino-papík. 
radost dětí byla velká nad prvním vyhra-
ným zápasem.

chtěli bychom poděkovat všem hrá-
čům za velmi snaživý výkon a rodičům za 
podporu a fandění. doufám, že se dětem 
takové podpory od rodičů i fandů mlá-
dežnického fotbalu dostane i v dalších 
zápasech.

další program mládeže je uveden v roz-
pisce a bude dále aktualizován dle kon-
krétních termínů přátelských zápasů.

Kdo bude mít zájem sponzorsky  
(i finančně) podpořit naší mládež, bude 
vítán.

trenéři a vedení mládeže

27.8. měl narozeniny luděk skalický  
a 27.9. michal horňák, oběma bylo 50 let. 
K tomu ještě dne 23.5. se dožil 70ti let  
fr. novotný nejstarší. všem jsem nechal 
udělat krásné poháry a památeční dresy. 
s přáním přišli členové výboru tj, celá ka-
bina a připojili se i přítomní diváci. 

30. 9. 2012 sokol okrouhlo – Kam. přívoz 
2:2 (1:2). na 4. mistrovské utkání jsme za-
jížděli do okrouhla. tento zápas byl ještě 
před začátkem jedním z klíčových v pod-
zimní části sezóny, protože soupeř ještě 
neprohrál a zápasy s ním byly vždy dost 
vyhrocené. nebylo tomu jinak ani tento-
krát. moji hráči se ujali vedení v 16. minu-
tě, ne zrovna prudkou střelou od michala 
hošty 1:0. ve 20. minutě bylo vyrovnáno 
na 1:1. do konce prvního poločasu zbý-
vala necelá čtvrt hodinka a ve 32. minu-
tě opět michal hošta otevřel skóre a my 
jsme vedli 1:2. utkání bylo vyrovnané  
a v 84. minutě soupeř srovnal i skóre na 
2:2. stav se do konce utkání nezměnil.

václav charvát, trenér 

mládež tJ tatran kamenný Přívoz
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 OKRES pRAHA-ZÁpAD – 4.TŘÍDA, ODDĚLENÍ „A“
 1. kolo 09.09.2012 neděle 10:15 hod libeř „b“ - K.přívoz 
 2. kolo 15.09.2012 sobota 16:30 hod hradištko „b“ - K.přívoz
 3. kolo 23.09.2012 neděle 16:30 hod K.přívoz - pikovice
 4. kolo 30.09.2012 neděle 16:30 hod okrouhlo - K.přívoz
 5. kolo 07.10.2012 neděle 16:00 hod K.přívoz - radlík „b“ 
 6. kolo 14.10.2012 volno
 7. kolo 21.10.2012 neděle 15:30 hod K.přívoz - vestec „b“
 8. kolo 27.10.2012 sobota 14:30 hod d.jirčany - K.přívoz
 9. kolo 04.11.2012 neděle 14:00 hod K.přívoz - psáry „b“
 10. kolo 11.11.2012 neděle 14:00 hod průhonice „b“ - K.přívoz“
 11. kolo 18.11.2012 neděle 13:30 hod K.přívoz - libeň

rOZlOsOvání POdZIm 2012

Okresní přebor starších přípravek – skupina b
Den Datum Čas Domácí Hosté

neděle 09.9.2012 14:30 vestec Kamenný přívoz

neděle 16.9.2012 14:00 hradištko Kamenný přívoz

neděle 23.9.2012      volno

sobota 29.9.2012 14:00 zlatníky Kamenný přívoz

neděle 7.10.2012 10:00 Kamenný přívoz průhonice

sobota 13.10.2012 10:00 dolní jirčany Kamenný přívoz

neděle 21.10.2012 10:00 Kamenný přívoz dolní břežany

sobota 27.10.2012 10:00 zvole Kamenný přívoz

neděle 4.11.2012 10:00 Kamenný přívoz vrané

21. 7. 2012 jsme vyrazili na předem do-
hodnutý výlet na řeku sázavu, kterou 
jsme se rozhodli splout z týnce n/sáza-
vou až do pikovic. sraz všech zájemců byl 
stanoven na 7:45 hodin na přívozské vla-
kové zastávce. v tu dobu už byla na mís-
tě velká většina zájemců o tutoatraktivní 
show. až po celém splutí této řeky jsme 
se mohli stát vysněnými posázavskými 
čochtany.  ale to znamenalo řeku splout 
až do cílové stanice. ta byla v pikovicích 
u mostu. a tam byl také cíl i naší výpravy. 
tak jsem to tedy alespoň měl naplánova-
né a tak jsem to také domluvil v dostateč-
ném předstihu v bisportu. původně byly 
objednané rafty, ale den před naší akcí 
mi volala pracovnice bisportu, že rafty 
nebudou kvůli malému stavu vody v řece. 
a tak se rázem rafty změnily na kánoje. 
vlak přijel a my jsme se nahrnuli do posá-
zavského pacifiku. během cesty přistoupil 
zbytek naší expedice; na prosečnici jarda 
Kovář (alias studenej primář), v Krhanicích 
pak mára balda a dan barták, oba s přítel-
kyněmi.

Když jsme dorazili k bisportu a zároveň 
na start naší výpravy, napočítal jsem 21 
zájemců o tuto dobrodružnou plavbu; 
o splutí nejprudší části sázavy, kde místy 
stupeň obtížnosti splutí přesahuje číslo  4.

vyzvedli jsme lodě, barely, pádla, a zá-
chranné vesty pro tři děti. zaplatilo se 

a hurá do peřejí. pravda, moc jich tam 
nebylo, protože stav vody byl opravdu 
příšerný. ale ani tyto potíže nám nevza-
ly vítr z plachet. již první metry na vodě 
naznačily, že to nebude žádná procházka 
růžovým sadem. a skutečně nebyla! Kvůli 
malé vodě se trefil kdejaký balvan i skrytý 
kámen. takže ran jsme schytali opravdu 
hodně, a to se na řece vyskytovali i takoví 
vodáci, že při tvém najetí na nějaký bal-
van, do tebe ještě vráželi bokem. tím  se 
loď nahnula a začala nabírat vodu. neměli 
slitování ani, když jsem zachraňoval asi 
10ti letou dívku z jedné z převrácených 
lodí, přejela nás parta na raftu a ještě 
z toho měli legraci. holčičku jsem ale na-
konec dopravil k jejím rodičům, i když 
s vypětím všech svých docházejících sil. 

ale dál k tomu našemu slavnému splutí. 
všechny jezy se musely přenášet, a v mís-
tech, kde ani pod jezem nebyla voda, 
muselo se řečištěm s lodí za koňadru ko-
níčkovat. věřte žádná legrace. ale to už 
nás zachránilo první občerstvení na Ka-
ňově u ládi fotta. opravdu přišlo k duhu. 
studené pivečko a zvláštním způsobem 
opečený hermelín, spláchnutý dobrým 
nápojem, který patří k vodě jako pádlo 
k lodi. láďa nám připomněl, jak chutná 
opravdový nepajcovaný rum.

další část řeky jsme protrpěli a i můj há-
ček jarda to několikrát vzdával, že radši 

výlet „a“mužstva na řeku sázavu
půjde pěšky, že tam bude dřív…ale jak 
jsme se blížili k jiříkovému jezu, nabí-
ral jsem novou chuť do plavby, protože 
z dálky se ke mně valila libá vůně opeče-
ných klobás. jenže zase smůla - od štra-
chovce až k babí skále byla řeka loděmi 
úplně ucpaná. a zase čekání. dnes už po 
kolikáté. po malém uvolnění řeky jsme se 
zkušeností sobě vlastní s mým háčkem 
prokličkovali až k jiříkovému jezu, kde nás 
očekával s dobrým občerstvením stánkař 
míra Koch. jako správný labužník poznal, 
co posádce schází. doplnili jsme vše po-
třebné, projeli šlajsnu a spěchali za naší 
partou, která už byla na přívoze. tím, jak 
jsme zachraňovali několik lidí a bagáž, na-
brali jsme zpoždění. 

na přívoze byl na 13tou hodinu objed-
naný oběd. hodina, kdy tam ale větší část 
výpravy, která se nám utrhla, dorazila, už 
s hodinou, kdy se obědvá, neměla moc 
společného. dorazili tam po 16té hodi-
ně. o příjezdu mém a mého háčka radši 
ani nepíšu.:-). nicméně právě tady jsme 
se dohodli, že už nikdo z nás dál v tom 
brodění a přenášení lodí už pokračovat 
nechce. takže se naše konečná změnila 
z naplánovaných pikovic na Kamenný pří-
voz….

vrátit lodě na jiném místě, než kde byla 
cílová stanice, také nebylo nic jednodu-
chého. ale naštěstí jsme mezi členy vý-
pravy měli hanku novotnou a ta „uhádá“ 
i nemožné…díky hani, já už na to neměl 
sílu.. 

Konečně jsme dorazili do šenku u hastr-
mana. protože jsem ale musel být u ode-
vzdání lodí (byli totiž půjčené na moje 
jméno), když jsem po předání kánojí 
dorazil do hospůdky, všichni už byli po 
obědě. po spláchnutí sliny a hladu jedním 
pivem přestala jít elektrika, takže jídlo pro 
mě a pro háčka opět v nedohlednu.

venku dost vydatně pršelo, ale to nám 
nebránilo v rychlém přesunu za jídlem 
na druhý břeh sázavy k vemenáčovi. tam 
jsme si s hladovým háčkem konečně po-
řádně nacpali břicha.

zhodnotil se celý den, vyprávěly se zá-
žitky, které se už nemusejí opakovat a pa-
daly i nadávky na počasí, na vodu….. na 
závěr jsme si ale všichni slíbili, že když 
budeme mít v září den volna, dáme si to 
ještě jednou. tentokrát bychom ale rádi 
dojeli až do těch vytoužených pikovic. dá-
-li příroda…

po zájezdu do příbrami jsme uskutečnili 
další společnou akci a strávili spolu den  
(a někteří i část noci u vemenáče).

teď už jen, aby kluci ukázali svoje umění 
na hřišti při mistrovských zápasech.

václav charvát, trenér  „a“ mužstva
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18. 8. 2012 se uskutečnil již 16. ročník 
turnaje o putovní pohár sdh, pořádaný 
sborem dobrovolných hasičů Kamenný 
újezdec. turnaj byl jako každý rok vel-
mi kvalitně obsazený. osm přihlášených 
družstev bylo rozlosováno do dvou sku-

pin po čtyřech. z každé skupiny postu-
povala dvě mužstva do finálové skupiny 
a ostatní se utkala o páté až osmé místo. 
výkop prvních zápasů byl stanovený na 
devátou hodinu a tak se také stalo.

do skupiny o 1. – 4. místo postoupila 
mužstva: vemenáč – Kam. přívoz, tatran-
ka – Kam. přívoz, triumfátor – Kam. přívoz 
a Iveco jílové. ve skupině o 5. – 8. místo 
se utkala mužstva: super mix  - radlík, 
losy – Kam. přívoz, nekopnem si – praha 
a přívozníček – Kam. přívoz. Konečné po-
řadí: 1. vemenáč Kam. přívoz, 2. triumfá-
tor _ Kam. přívoz, 3. tatranka Kam. přívoz,  
4. Iveco -  jílové,5. přívozníček - Kam. pří-
voz, 6. super mix – radlík, 7. losy – Kam. 
přívoz a 8. nekopnem si. ceny předávali: 
za sdh – velitel a starosta sdh p. hrdlička, 
p. chrous, p. úrsta, známý trenér p. zadi-
na a vedoucí celého turnaje v. charvát. 
vedením turnaje byli ještě vyhodnoceni 
a odměněni: nejlepší střelec lukáš vajnar 
(vemenáč), nejlepší brankař václav Kouk-
lík (triufátor), nejméně úspěšný brankař 
jiří Kříž (super mix), nejmladší hráč lukáš 

froněk (super mix), nejstarší hráč luděk 
skalický (tatranka) a j. vajnar (vemenáč). 
rada starších vyhodnotila i diváckou miss, 
byla jí monika turovská. vyhodnocen byl 
i nejlepší komentátor jiří patera. za dlou-
holetou zdravotní službu na turnaji byla 
odměněna zdravotnice pí. volková. od-
měnu si vysloužili za dobré vedení všech 
zápasů i rozhodčí p. skalický, p.horňák 
a p.Kalfas. na závěr vyhodnocení si ve-
dení turnaje nechalo cenu nejcennější. 
za dlouholetou práci a celoživotní elán 
dostal nejlepší cenu stále činný člen sdh 
p. Ivan úrsta. všichni vyhodnocení dostali 
hodnotné ceny. Každé mužstvo dostalo 
veliké tašky naplněné různými dobrotami 
a laskominami a také tam každý hráč na-
šel něco k napití. mužstva, která se umíst-
nili na stupních vítězů obdrželi poháry, di-
plomy i věcné ceny. vítěz ještě do držení 
na jeden rok (do příštího konání turnaje) 
putovní pohár. 

závěrem mého popsání celého turnaje 
chci poděkovat všem sponzorům. bez je-
jich pomoci a darů by účastníci nemohli 
dostat takové množství cen a odměn. 
mou povinností je všechny vyjmenovat, 
aby veřejnost věděla, kdo má zájem o čin-
nosti v obci a kdo podporuje takovéto 
akce. byl jich úctyhodný počet 23. jsou to: 
Kačer j., navrátil v., K.+ v. jedličkovi, povol-
ný b., jirka o.st., tůma p., patera j., potravi-
ny - v hostěradicích p. škurla t., na poště 
v K.p., u vemenáče, cukrárna u vemenáče, 
restarace – na staré poště, v hostěradi-
cích pí. brožková, u vemenáče p.poddaný, 
u hastrmana p.oktábec, na př.zastávce  
p. mikoláš, na prosečnici – démon,  
dřevák, v Krhanicích luna, lesy Konopiště  
a prodejna sportovních potřeb v benešo-
vě.

 při závěrečném zhodnocení vedoucí 
turnaje p. václav charvát poděkoval všem 
zúčastněným a ti si slíbili, že příští rok opět 
na shledanou.

václav charvát, vedoucí turnaje

hasIčské 
stříPky

16. rOčník turnaJe v mInI kOPané  
„O PutOvní POhár sdh kamennÝ ÚJeZdec“
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haSIČSKé PReVeNTIVNÍ OKéNKO

vzhledem k tomu, že zasahujeme 
poměrně často u požárů obytných 
prostor, kůlen, stodol, ale i osobních 
automobilů aj., řekneme si dnes něco 
o hasicích přístrojích. většina domác-
ností možná nějaký ten hasicí pří-
stroj doma má. má však ten správný 
a ví na co ho použít? na škodu určitě 
není, aby byl hasicí přístroj například 
i v osobních automobilech. jaký však 
je ten nejvhodnější? o tom se dočtete 
v následujících řádkách.

podle způsobu přemísťování roze-
znáváme hasicí přístroje přenosné 
(ruční), pojízdné (na podvozku a pří-
věsné (za motorové vozidlo). podle 
umístění výtlačného prostředku roze-
znáváme hasicí přístroje pod stálým 
tlakem a s tlakovou patronou. všech-
ny hasicí přístroje musí být minimálně 
1x ročně kontrolovány oprávněným 
kontrolorem, který na požádání před-
loží platný průkaz, vydaný výrobcem 
hasicího přístroje, nebo jím zmocně-
ným subjektem. dnes se používá pět 
základních typů hasicích přístrojů, 
které se vzájemně liší svou náplní – 
hasivem.

asi nejznámějším hasicím přístrojem 
je vodní. je třeba mít na paměti, že je 
vhodný na hašení pevných látek a na-
opak se nesmí používat na elektrická 
zařízení pod napětím a na požáry látek 
o velmi vysoké teplotě. špatně hasí 
hořlavé kapaliny ropného původu 
atd. využití má zejména v provozech 
na zpracování dřeva, papíru, v země-
dělství, ve skladech a školních budo-
vách. voda je dobrým hasivem díky 
své schopnosti ochlazovat. přístroj je 
určen pro hašení požárů třídy a.

pěnové hasicí přístroje při svém pou-
žití vytvářejí na povrchu hořících látek 
vrstvu pěny, která zabraňuje přístupu 
kyslíku, čímž dochází k uhašení požá-
ru. pěnové hasicí přístroje se používají 
především na hašení hořlavých kapa-
lin (benzin, nafta, oleje). hůře se hasí 
hořlavé kapaliny ředitelné vodou jako 
je líh a aceton. jelikož je pěna tvoře-
na také vodou, platí pro tyto hasicí 
přístroje podobná omezení jako pro 
vodní. přístroj je určen pro hašení po-
žárů třídy b.

sněhové hasicí přístroje se odborně 
nazývají jako přístroje s náplní co2. 
název sněhový vznikl kvůli tomu, že 

co2 uvolňovaný z hasicího přístroje 
vytváří na povrchu látek bílou krysta-
lickou hmotu podobnou sněhu, tzv. 
suchý sníh. hlavním hasebním účin-
kem sněhového hasicího přístroje je 
účinek dusivý, jinak řečeno při jeho 
použití dochází k vytěsnění vzdušné-
ho kyslíku z oblasti požáru. jeho výho-
dou je, že co2 hořící materiál a jeho 
okolí nijak nepoškozuje, neboť se po 
použití odpaří. vhodný je proto i na 
hašení potravin. sněhovým hasicím 
přístrojem lze vzhledem k nevodivos-
ti náplně hasit i zařízení pod napětím 
elektrického proudu do 1000 v. na-
opak vhodný není na hašení volně 
ložených sypkých materiálů a prachu. 
hasivo je totiž z přístroje vytlačová-
no značným tlakem a mohlo by dojít 
k rozfoukání látky nebo ke vzniku vý-
bušné směsi se vzduchem. sněhové 
hasicí přístroje jsou určeny především 
pro hašení požárů třídy b a c.

práškové hasicí přístroje hasí na zá-
kladě chemických vlastností hasební-
ho prášku, který ovlivňuje hoření. mají 
téměř univerzální použití, ale nejsou 
vhodné pro hašení sypkých hmot. 
práškové hasicí přístroje o obsahu 
jeden a dva kilogramy jsou určeny 
především pro osobní a nákladní mo-
torová vozidla. nejčastěji jsou tyto pří-
stroje plněny univerzálním práškem 
abc, který je použitelný na všechny 
třídy požáru, včetně zařízení pod na-
pětím elektrického proudu s výjimkou 
hořlavých kovů – třída požáru d. pří-
stroj není vhodný na hašení sypkých 
materiálů (piliny, hořlavé prachy atd.) 
a je určen především na hašení požárů 
třídy a, b a c.

lonové hasicí přístroje hasí na stej-
ném principu jako práškové a po 
hašení se chovají stejně jako co2 – 
odpaří se beze zbytku. hlavním nedo-
statkem je skutečnost, že patří do sku-
piny látek nazývaných freony. ty totiž 
poškozují ozónovou vrstvu. proto se 
s nimi dnes již moc nesetkáme.

hasicí přístroje s náplní pyrocool 
jsou vlastně spreje velikosti většího 
laku na vlasy naplněné látkou pyro-
cool. je to látka s výrazným chladícím 
efektem. pyrocool prudce snižuje tep-
lotu plamene a následně celého místa 
požáru. je vhodný do auta.

a na závěr ještě něco k třídám požá-
rů dle Čsn en2. do třídy a jsou zařaze-
ny pevné látky hořící plamenem nebo 
žhnutím, jako například dřevo, uhlí, 
textil, papír, sláma, seno a plasty. do 
třídy b patří hoření kapalných látek 
a látek, které do kapalného skupen-
ství přecházejí, jako například benzín, 
nafta, oleje, barvy a laky, ředidla éter, 
aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice 
a mazadla. do třídy c je zařazeno ho-
ření plynných látek hořících plame-
nem, jako například propan – butan, 
zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan 
a vodík. do třídy d je zařazeno hoření 
lehkých alkalických kovů, jako napří-
klad hořčík a jeho slitiny s hliníkem. 

 václav charvát, 
člen zásahového družstva
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Zprávy z činnosti kulturní komise

na trh jedině 
po vodě

Podzimní trh v kamenném Přívoze

v září se konala již tradiční svatoludmil-
ská taneční zábava.

osazenstvo sálu bylo plné milých lidí, 
kteří tančili, soutěžili a bylo vidět, že se 
i dobře bavili. s letošní skupinou mto 
(malý taneční orchestr f. Kořínka) jsme 
navázali spolupráci na další roky a proto 
pokud jste si letos nechali zábavu ujít, 
přijďte za rok. budeme se těšit.

další tradiční akcí byl zájed do litomě-
řic na výstavu zahradu Čech.

vzhledem k neustálému zdražování cen 
za dopravu, jsme museli navýšit cenu 
zájezdu. před zájezdem jsme oslovili 
několik dopravců a vybrali nejnižší na-
bídku. pro obyvatele s trvalým pobytem 
v Kamenném přívoze byla cena za zájezd 

také na podzim se MC převozníček 
účastnilo trhu na levém břehu řeky  
sázavy. stánek byl ještě větší a dokonce 
na lukrativnějším místě přístupnějším  
i pro starší generaci. 

mohli jste k nám však přijít i od vody!!! 
ano, je to tak, kdo nebyl na tomto pod-
zimním trhu, přišel o krásný výlet na loď-
ce, která převážela přes sázavu po celou 
dobu trvání trhu. proto chci ještě jednou 
a oficiálně poděkovat našemu skvělému 
převozníkovi (a zároveň dědečkovi naší 
malé převozničky janičky) vláďovi brab-
covi za půldenní dřinu, ochotu a dobrou 
náladu! 

a kdo by se chtěl od něj nechat převézt, 
musí si počkat buď na jarní trh, nebo se 
projít na žampach a zapískat na přívoz. 

tentokrát jsme vydělali na trhu bezmá-
la 8 000,- Kč a samozřejmě už uvažujeme, 
na jaké bohulibé účely tyto finance pů-
jdou. děkujeme všem, kteří přispívají.

linda mašková

100,-- Kč. pro  srovnání - cena z Kamen-
ného přívozu do litoměřic a zpět hro-
madnými prostředky je 254,-- Kč.

PlánOvané akce:
2.12.2012 - rozsvěcení vánočního 

stromku - vystoupí děti z mš a zš Ka-
menný přívoz, myši z oKapu, cukroví, 
grog, čaj.

7.12.2012 od 16.00 hod - setkání dů-
chodců na obecním úřadě - vystoupí 
děti z mš a zš Kamenný přívoz, předání 
dárků pro jubilanty, zábava a pohoštění.

Leden - únor 2013 - termín bude upřes-
něn - vítání občánků.

za kulturní komisi jana Kozlová

přijďte se s dětmi pobavit 
v sobotu 10.listopadu od 15.00 

do divadla oKap na divadelní inter-
aktivní přestavení „O smutném žra-
lokovi“ v podání divadelního spolku 

tvořidlo.
pohádka je plná autorských písniček 
a tvořivých úkolů pro děti ve věku 

3-6 let. 
vstupné je pro dítě 25,- Kč,

pro dospělého 50,- Kč. 

MC Převozníček  
zve do divadla

„O smutném žralokovi“
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vyprávěla se u nás příhoda z mého 
raného dětství. bylo to o posvícení, kte-
ré je tradičně slaveno v neděli po svaté 
ludmile, dle patronky našeho kostela 
založeného 1681, ke dni 16. září. Když mi 
byly tři roky, slavilo se u nás posvícení. 
tehdy ještě vidět auta na silnici byl vel-
ký zážitek, naší obcí jezdily jen povozy 
a nejvýše kočáry, a tak krámy s poutí se 
stavěly po kraji silnice a houpačky pod 
školou a na plácku proti kovárně v důle. 
mne nejvíce zaujal krámek s perníkem. 
měli tam perníkové husary, srdce, různé 
perníčky a velké perníkové panny. ty se 
mi moc líbily, ale stály 30,-Kčs, a protože 
perník na nich býval tvrdý, nechtěli mi 
rodiče panenku koupit. večer mne dala 
chůva růženka podroužková spát a po-
tom odešla pomáhat do kuchyně. v noci 
jsem se vzbudila a šupky ven ke krámku. 
stánek byl osvětlen petrolejkou a já jsem 
popadla vytouženou panenku a utíkala 
pryč. tatínek točil pivo a tu mne spatřil. 
K údivu maminky, která byla u pokladny, 
nechal pípu a běžel ke mně. vzal mne 
na ruku a přibíhajícímu kramáři panen-
ku zaplatil. potom jsem blaženě usnula 
s panenkou v náručí. s některými pou-
ťovými prodavači jsme udržovali přátel-
ské styky. cukrář Kůt z netvořic hned po 
vyložení zboží ve stánku nám přinesl na 
ochutnání kremrole, věnečky a indiánky 
a my jsme jim na oplátku dali sváteční 
oběd a koláče. Koláče jsme pekli z 22 kg 
mouky u pekaře, ovšem ze svého těsta 
a s vlastním mazáním. u nás na přívoze 

Ze vzpomínek albíny buriánkové, rozené horové 
- 3. pokračování

se říkalo, že koláče se mažou na obou 
stranách. byla to vlastně slovní hříčka, 
neboť přívoz se rozkládá po obou březích 
řeky sázavy. dnes si těžko dovedeme 
představit, co všechno se muselo v hos-
podě při takovém posvícení zastat a to 
za minimální pomoci cizích osob. peklo 
se 8- 12 husí, 8 kg vepřové pečeně, vel-
ký kastrol zelí a z 15 kg mouky knedlíky 
a  že se vytočilo až 22 hl. piva, to už mluví 
samo za sebe. maminka musela dohlížet 
na kuchyň, kde se otáčela boženka musi-
lová, růženka podroužková a u nádobí 
paní nesměráková, ale to ještě maminka 
„kasírovala“ u výčepu. Číšník, najatý pro 
tuto příležitost, roznášel pití a jídlo, za 
které odevzdával korálky a lístečky, tak 
zvaně markoval. posvícení se slavilo v ne-
děli od 15 hodin „posvícenskou taneční 
zábavou“ a v pondělí od 18 hodin „pěk-
nou hodinkou“ a vytrvalci se sešli ještě 
v úterý k sousedské besedě. to všechno 
se odehrávalo za nepřetržitého provozu  
a v odpočinku se musel personál vystří-
dat. 

Když jsme dospěly, sestry a já, tak jsme 
se také zapojovaly. na pěknou se do-
stavili i občané z Kamenného újezdce  
a z jílového. mezi nimi byli ti, jichž si otec 
považoval, na jejich stolech nesměly chy-
bět mísy koláčů a byli řádně pohoštěni. 
za zaznamenání stojí příhoda občanů 
z Kamenného újezdce o jedné pěkné. 
její účastníci rudolf berka, splavec, váňa, 
hrdlička, vrbovec a sopr byli již notně 
rozjaření, bylo po půlnoci a oni dosta-

li chuť svést se na kolotoči, který stál 
u řeky. dali majiteli kolotoče a houpaček 
vydatně napít a pak ho umluvili, aby je 
svezl. ten jim vyhověl. dostal zaplaceno, 
pustil kolotoč a šel vratkým krokem do 
vozu – maringotky a mezi tím, co páni se 
těšili s točení, si zdříml. za chvíli je jízda 
přestala bavit, a tak na kolotočáře vola-
li, ale ten spal spánkem spravedlivých 
a nic neslyšel. po dlouhé době se naštěstí 
vzbudila jeho žena, vyšla ven a za vydat-
ného nadávání kolotoč zastavila. jak do-
padli páni po té dlouhé jízdě, to si může-
te domyslet. žádného z nich jsem již na 
kolotoči nikdy neviděla.

dnešní posvícení nejsou ani stínem té 
minulé slávy. mnohdy už není ani posví-
censká zábava, o pěkné ani nemluvě. je 
mi líto, že moje děti již mnohé tradice 
nepoznaly, a proto o tom chci vyprávět.

Pokračování příště...

Kompletní vzpomínky paní albíny si 
můžete  přečíst na www.naplava.com

věra Weinerová

Burza knih, DVD, CD, vinylových 
desek

Sobota 17.11.2012, 9.00 – 12.00 
v zasedací místnosti obecního úřadu 

v Kamenném přívoze.
nabídněte ostatním hudbu,muziku 

nebo filmy, které si zaslouží, aby se na 
ně neprášilo.

vzhledem k omezenému počtu pro-
dejních nebo rozdávacích míst nevá-
hejte a rezervujte si své místo na tel.

čísle 728 921 151.
ostatní srdečně zveme k nákupu 

možná již vánočních dárků.
Adventní trh v Kamenném přívoze

Sobota 1.12.2012, 9.00 – 12.00, 
tradičně na levém břehu sázavy.

zájemci o prodej vánočně laděného 
zboží hlaste se na tel.č. 728 921 151.

www.naplava.com

Náplava Sázavy zve

máte doma děti a nedosta-
tek či naopak přebytek dět-
ského oblečení v nehodících 
se velikostech? chcete ušetřit 
nebo si i něco přivydělat? 

přijďte 31.října na bazárek 
dětského oblečení, obuvi  
a příslušenství do mc převoz-
níček - školní tělocvičny v Ka-
menném přívoze! budeme 
zde od 15.00 do 18.00 hodin 
a těšíme se na všechny, kteří 
chtějí prodávat i nakupovat! 

pro bližší informace pište 
na náš mail, který naleznete 
(stejně jako veškeré informace  
o nás a naší aktuální činnosti) 
na webových stránkách

Podzimní bazárek

www.prevoznicek.webnode.cz
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když z OkaPu stále kape
Každý přelom kalendářního roku s se-

bou nese některá předsevzetí, ať již 
osobní, či kolektivní a zrovna tak s ním 
přichází i některé změny více či méně 
příjemné. také našemu divadlu se ně-
které změny nevyhnuly a to primárně 
v personálním obsazení. někteří členové 
nás opustili, naštěstí někteří jen na „ od-
dychový“ čas. všem patří  obrovský dík za 
to, co pro divadlo udělali, jejich ztělesně-
ní rolí je prostě nezapomenutelné. Kaž-
dopádně jsme se rozešli v dobrém a spo-
lupráce prakticky pokračuje dál, i když už 
ne v takové míře. zároveň jsme přivítali 
v souboru nové členy a mohli jsme se tu-
díž pustit do práce. bylo třeba seznámit 
všechny s novou hrou, kterou jsme chtěli 
nastudovat. bylo třeba role přeobsadit, 
sehnat muziku a zhotovit kulisy, zajistit si 
kostýmy…měli jsme a myslím že máme 
to zásadní, co pro takovou činnost potře-
bujeme – velikou chuť, elán a nasazení, 
bez toho by to prostě nešlo. výsledek 
našeho snažení  jsme ukázali v sobotu 
2.června, kdy jsme uvedli premiéru hry 
světáci. to, zda se nám povedlo po všech 
peripetiích hru představit vám, divákům, 
to posouzení nechám na vás.  věřte ale, 
že jsme udělali velký kus práce a chce-
me v něm pokračovat. světáky jsme 
tedy hráli na přívoze celkem třikrát a to 
2.června, 9.června a 8.září. tím však pro 
nás prezentace této hry nekončí a měli 
bychom ji uvézt 28.října v regionálním 
muzeu v jílovém a dále bychom s touto 

Vochomůrka dostal rýmu a kýchal, až to 
s ním strkalo po světnici. „Na vochomůrčí 
rýmu je nejlepší šípkový čaj“  povídá Křemí-
lek a vypravil se k šípkovému keři.

Konec léta v lesním klubu lískáček 
jsme věnovali pohádce václava Čtvrtka: 
jak vařili šípkový čaj. chtěli jsme dětem 
na pohádce ukázat zejména proměnu 
květů v plody, která je pro září typická. 
postavit pařezovou chaloupku z rost-
lin, mechu, kamínků a kůry byla pro nás 
hračka. děti si nasadily bílé plátěné če-
pičky, které nosí obě pohádkové posta-
vičky a pod vedením paní učitelky stáni 
Kulhavé si pohádku zahrály. díky drama-
tizaci pohádky se děti do děje vžily tak, 
že jej zcela pohltil.

v lesním klubu lískáček v jílovém 
u prahy se po celý školní rok dvakrát týd-
ně mezi osmou a půl devátou schází 13 
dětí ve věku tři až pět let. rodiče přiváží 
děti před klubovnu umístěnou v areálu 
zš Komenského. děti tráví dopoledne 
venku v přírodě, obědvají a odpočíva-

hrou ( a jistě i dalšími ) chtěli reprezento-
vat naši obec i v dalších místech našeho 
regionu a případně i v praze.

v tuto chvíli máme již rozpracované 
další úkoly, jako jsou přenastudování stá-
vajících úspěšných her ( limonádový joe, 
dívčí válka ), které bychom chtěli divá-
kům opět nabídnout, dále bychom chtěli 
pro naše nejmenší  uvézt v období před 
mikulášem pohádku o líném honzovi 
a v neposlední řadě chceme nastudovat 
další, novou hru. v této chvíli provádíme 
výběr tak, abychom do divadla v Kamen-
ném přívoze opět přilákali hodně diváků. 

 vzhledem k tomu, že jsme registrova-
nou organizací, týkají se nás i některé zá-
konné povinnosti. na otázku některých 
našich všímavých občanů mohu s klid-
ným srdcem odpovědět, že autorská prá-

va jsou hrazena tak, jak nám povinnost 
ukládá. rovněž probíhá inventarizace 
majetku souboru, takže jak vidíte, oprav-
du se nenudíme.

 závěrem mi dovolte za celý soubor po-
děkovat vám všem, kteří navštěvujete 
naše představení. váš zájem a potlesk po 
skončení představení je totiž tou nejhez-
čí odměnou za všechno naše úsilí a čas, 
který jsme nastudování věnovali. Kamen-
ný přívoz není velkou obcí a přesto má 
svou divadelní scénu. my bychom tuto 
scénu chtěli využít k reprezentaci naší 
obce navenek a vy nám s tím vaší přízní 
velmi pomáháte. rovněž patří můj dík 
obecnímu úřadu v Kamenném přívoze, 
který činnost našeho spolku podporuje. 
divadlo tedy žije a pokračuje, z oKapu 
prostě stále kape.

s úctou a díkem jiří patera

lesní klub lískáček

jí v klubovně. odpoledne je zasvěceno 
tvoření, ať je to již malování nebo jedno-
duché práce s kladívkem, hřebíky a dře-
vem.

v lískáčku jsou děti z jílového, velká 
skupina rodičů se zájmem o výchovu 
dětí v přírodě vozí děti z Kamenného pří-
vozu a jeho okolí. 

maňásek lískáček se s dětmi vítá, po-
vídá si s nimi o tom, co je nového a co 
se dneska bude dít. za chvíli pedagog, 
lektor a skupina dětí vyráží do lesa.  
pomáháme dětem navléci batůžky se 

svačinou, náhradním oblečením a pitím 
na záda. vyrážíme do lesa, který je od 
klubovny poskytující zázemí lesnímu 
klubu vzdálen asi ½ kilometru. 

lesní klub lískáček je inspirován myš-
lenkou lesních mateřských školek, která 
je založena na skutečnosti, že malé děti 
bytostně potřebují ke svému zdravému 
vývoji (a nejvíce ve věku mezi třemi až 
šesti lety) přímý pobyt v přírodě a mož-
nost ji přirozeně vnímat všemi smysly. 
děti se tak tou nejpřirozenější cestou učí 
porozumět přírodě a nacházet v ní inspi-
raci, poučení i zábavu a zároveň rozvíjí 
svoji motoriku. 

zájemcům o předškolní výchovu dětí 
v přírodě nabízíme možnost využít lesní 
klub lískáček v jílovém u prahy. lesní 
klub lískáček působí ve středu a ve čtvr-
tek (8-16 hod.). více informací: 

olga.lyzbicka@centrum.cz
 htpp://liskacek.euweb.cz

za lesní klub lískáček olga lyžbická
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Křížovka Přívozského čtvrtletníku

seZnam JubIlantů

měsíc červenec:
bernard ladislav
marková jiřina
mašata rudolf
pašek drahuš
plojhar rudolf

měsíc září:
berková růžena
čížkovský bedřich
havelka miroslav
Kopřivová marta
landová marie
mašatová naděžda
mikynová miluše
přibylová věra
sládek vladislav
stavinohová marie
stibůrková ludmila
stojanovová eva

sPOlečenská krOnIka

měsíc červenec:
dupal tomáš, pavliščová anna

měsíc srpen a září:
jirková tereza, pálová natálie,
stárek vít

Tiráž

Výzva pro zasílání článků

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 člán-
ky, otázky, na které chcete znát odpověď i vaše postřehy 
a připomínky k obsahu čtvrtletníku můžete zasílat na 
e-mail: ctvrtletnik@kamennyprivoz.cz 

Budeme se těšit na vaše příspěvky a reakce.

Uzávěrka dalšího čísla: 9.12.2012

Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.

Oscar Wilde:  „Zkušenost je …. (dokončení v tajence)

[Znění tajenky: název, kterým muži označují své chyby.]

měsíc srpen:
bernardová věroslava
brabcová růžena
Čechová miluše
mošničková eva

srdečně gratulujeme  
všem jubilantům

nOvě narOZení 
sPOluObčané


