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čas je pojem relativní. někdy nám 
připadá, že se vleče, jindy zase příliš 
pospíchá. mnohým se může zdát, že 
poslední volby do obecních zastupitel-
stev byly velmi dávno, ale nám se zdá, 
jako by to bylo včera. 

rok 2010 byl ve znamení „střídání 
stráží“. vyměnilo se vedení obce, vymě-
nili se zastupitelé. pak nastalo období 
plnění předvolebních slibů. nová krev 
ve vedení obce a v zastupitelstvu při-
nesla nové nápady a nové podněty, jak 
zlepšit život na vesnici. každý z nás při-
šel s nějakými představami, které byly 
lépe nebo hůře realizovatelné. a jak už 
to tak bývá, ne vždy jsme měli na věc 
stejný názor, ale nakonec jsme se nějak 
dohodli 
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rOZvOJ ObCe

pokračování ze str. 1

Slovo na úvod i na závěr
– prostě v souladu s možnostmi obce 

demokraticky rozhodla většina. některá 
zasedání zastupitelů byla opravdu bouřli-
vá, obzvláště pokud se jednalo o školku, 
školu, budovu obecního úřadu, dopravní 
obslužnost, opravy cest nebo řešení pro-
blematiky komunálního odpadu a jiné 
obecní záležitosti. to mohou potvrdit ob-
čané, kteří byli přítomni na těchto veřej-
ných zasedáních.

činnost samosprávy obce a přenesené 
působnosti státní správy je velmi rozma-
nitá. každá obec se musí s úkoly vypořá-
dat ku prospěchu občanů a jejího rozvoje. 
nároky na administrativu i v malých ob-
cích jsou velké. peněz na rozvoj není nikdy 
dost, proto je nutné dobře hospodařit s 

 schválena smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zříze-
ní věcného břemene kabelového vedení nízkého napětí 
přes obecní pozemky p.č. 446/55 a 446/54, k.ú. k.p. mezi 
obcí kamenný přívoz a čez distribuce a.s.

 schválena smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zříze-
ní věcného břemene kabelového vedení  sdělovací a za-
bezpečovací sítě při železniční trati vrané nad vltavou 
– čerčany přes obecní pozemek p.č. 667/2, k.ú. k.p. mezi 
obcí kamenný přívoz a správou železniční a dopravní 
cesty.

 stížnosti občanů a rekreantů na způsob obdělávání ze-
mědělských pozemků ve svažitých terénech nad obyt-
nými objekty a z toho plynoucí škody na soukromém 
a obecním majetku při prudkých deštích (rozorávání 
mezí až ke komunikacím, pěstování kukuřice apod.). na 
základě sdělení právní poradny svazu měst a obcí byla 
učiněna některá opatření k nápravě a dopisem byla na 
toto upozorněna též zemědělská firma podnikající v ka-
tastru hostěradic.

 schválena územní studie z4-1 (úlehličky) v poslední 
úpravě.

 schválena smlouva o výprose (výpůjčce) budovy mš č.p. 
10, budovy zš č.p. 53 a přilehlých pozemků. mezi obcí 
kamenný přívoz a základní a mateřskou školou kp.

 schválena smlouva o podnájmu budovy kuchyně, jí-
delny a tělocvičny včetně dvora a zahrady mezi obcí 
kamenný přívoz a základní a mateřskou školou kp.  
jedná se o nemovitosti pronajaté obci paní miladou 
pinkasovou.

 čerpání rozpočtu obce za leden až srpen 2014.
 schválen dodatek č. 1 zřizovací listiny základní a mateř-

ské školy kamenný přívoz ze dne 9.10.2014.
 schválen prodej části dlouhodobě připlocených obec-

ních pozemků p.č. 642/5 (cca 24m2) a p.č. 642/7 (cca 
75m2), k.ú. kamenný přívoz paní marii linkové, spolumaji-
telce objektu v kamenném přívoze č.p. 45.

 pověření starosty iniciovat schůzku o.p.s. posázaví, zá-
stupců dotčených obcí kolem řeky sázavy od týnce n/
sáz. po kamenný přívoz , podnikatelů v oblasti vodní tu-
ristiky a majitelů malých vodních elektráren za účelem 
řešení kolísání hladiny sázavy a provozu lodí na řece.

 problematika dotace rop střední čechy na vybudování mul-
tifunkčního  hřiště v kamenném přívoze – obec sice splnila 
kritéria pro přiznání dotace, ve fondu je však málo finančních 
prostředků. možnost zařazení do náhradních projektů.

 obci byla schválena dotace ze zdrojů eu na zateplení bu-
dovy základní školy v kamenném přívoze. výběrová komi-
se vybrala dle stanovených kritérií dodavatele. vzhledem 
k tomu, že by bylo problematické stavbu provést ještě 
v letošním roce, (nutná sanace vlhkého zdiva), zajišťova-
tel dotace firma aXIom projedná možnost jejího čerpání 
v roce 2015. realizace stavby v době prázdnin.

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

pavel pála,
místostarosta

Obecní rada zasedala ve třetím kvartále 2014 
celkem pětkrát, bylo mimo jiné projednáno:

Zastupitelstvo obce zasedalo 24. 9. 2014, bylo 
mimo jiné projednáno:

těmi prostředky, které má obec k dispo-
zici. lépe jsou na tom velká města, která 
v rámci rozpočtového určení daní mají 
větší příjem na trvale hlášeného obyvate-
le. tyto příjmy  jsou největší částí z celko-
vých příjmů obce.

Co se povedlo : 
- zvrátit rozhodnutí o prodeji obecního 

pozemku – zahrady naproti zdravotnímu 
středisku v kamenném přívoze. zde se 
jedná o jeden ze tří stavebních pozemků 
v majetku obce. v současné době se zde 
buduje jednoduchý parčík pro děti a ne-
jen pro ně. v budoucnu je možno tento 
pozemek využít pro stavbu víceúčelové 
budovy (tělocvična, kuchyně, jídelna, spo-
lečenský sál, bezbariérové zdravotní stře-

disko apod.). takový objekt obci chybí.
- bylo přestavěno druhé podlaží budovy 

čp. 10 v kamenném přívoze, kde původně 
sídlil obecní úřad,  na mateřskou školku. 
došlo k podstatnému nárůstu kapacity 
školky. současně byla provedena kom-
pletní výměna oken v celé budově a tím 
došlo k úspoře energie. 

- byl přestavěn obchod a část druhého 
podlaží budovy č.p. 285 (pošta) na moder-
ní obecní úřad. sem také přesídlila obecní 
knihovna do důstojnějších prostor. tento 
objekt nyní funguje dle svého původního 
účelu jako dům služeb ( kadeřnictví, poš-
ta, projekční kancelář ).

- zprovoznilo se vytápění sálu divadélka 
okap. tím je umožněno  celoroční využi-
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tí tohoto společenského prostoru nejen 
pro divadlo, ale též pro koncerty, vítání 
občánků, schůzky seniorů, schůze zastu-
pitelstva i jiné společenské akce.

- stabilizovala se situace ve škole a byla 
rozšířena její kapacita. byla přidělena  do-
tace z fondů eu na zateplení školy, kte-
ré by mělo být realizováno v roce 2015. 

z důvodu klimatických podmínek, nutné 
sanaci zdiva a nemožnosti přerušení vý-
uky na delší dobu není zateplení objektu 
v letošním roce realizovatelné.

- byly opraveny některé dnes již histo-
rické prvky obce a to: kaplička v hostě-
radicích, pomník padlým ve válce v ka-
menném újezdci (převážně prováděl 
místní sbor dobrovolných hasičů),   ob-
nova dřevěné zvoničky a požární nádrže 
v rakousích.

- vedle běžných oprav cest a oprav po 
povodních (opravy cest po povodních 
na obecních pozemcích byly hrazeny 
z 85% z „povodové“ dotace), byly opra-
veny a položeny nové asfaltové povrchy 
na místních páteřních komunikacích: 
v důle od školy k masarykovu pomníku, 
od čističky na zastávku k trati, od hlavní 
silnice na drahách k železničnímu pře-
jezdu, podél trati na zastávce a od hlavní 
silnice z hostěradic do rakous k restau-
raci stodola.

- vybudovalo se vzhlednější stanoviště 
kontejnerů na tříděný odpad v kamen-

ném újezdci, na zastávce, v hostěradi-
cích a v rakousích.

- byla osazena elektrická čerpadla vody 
pro zalévání na oba obecní hřbitovy 
v kamenném přívoze a hostěradicích.

- bylo upraveno okolí požární nádrže 
v hostěradicích a zlikvidována „černá“ 
skládka podél potoka.

- byl vybudován obecní rozhlas bezdrá-
tově též v dolní části rakous a na ovčíně.

mohli bychom uvést i další věci, avšak 
zmínit se musíme o „nové tradici“ a to 
jsou přívozské trhy – dítě o.p.s. náplava 
sázavy. za tři roky již patří ke koloritu 
obce

Co se nepovedlo, nebo co čeká na 
nové zastupitelstvo:

- nepodařilo se dohodnout s majiteli 
pronajaté budovy tělocvičny, kde je zá-
roveň  kuchyně a jídelna, o odkoupení 
budovy a přilehlé zahrady u školky. pro-
nájem končí nejpozději v polovině roku 
2016. z toho vyplývá nutnost tuto situaci 
urgentně řešit.

- chybí infrastruktura v části obce. hlav-
ně  vybudování kanalizace a vodovodu 
v dalších lokalitách kamenného přívozu 
a hostěradic a případná plynofikace čás-
ti obce.

- vybudovat chodníky podél úseků 
silnice č. 106 spojující kamenný přívoz 

s hostěradicemi, dále pokračování chod-
níku od hřbitova v kamenném přívoze 
do kamenného újezdce i v dalších čás-
tech obce.   

- realizace multifunkčního hřiště v ka-
menném přívoze (nutnost získání dotace).

- postupná oprava důležitých místních 
komunikací.

- rekonstrukce pouličního osvětlení 
v celé obci.

- vybudování parčíků ve všech částech 
obce a usilovat o bezúplatné převo-
dy vhodných státních pozemků v obci 
(např. morávkův sad, sad u  kaberny na-
proti statku v hostěradicích).

- více se zaměřit na seniory. vybudo-
vat vhodné prostory pro jejich setkávání 
a společenské vyžití.

zde bychom mohli uvést příkladů mno-
hem více, než v předchozím odstavci. vše 
záleží na finančních možnostech obce 
a schopnostech vašich zastupitelů.

Poděkování a přání :
vážení zastupitelé, dovolte, abychom 

vám poděkovali za vaše úsilí a čas, který 
jste věnovali práci pro obec. může vás 
hřát pocit, že jste věnovali kus svého ži-
vota milované obci a svým sousedům, 
ač jste se většinou nedočkali uznání. 
novým zastupitelům přejeme hodně ná-
padů, odvahy a aby pracovali pro obec 
s chutí, láskou a plným nasazením.

  
poděkovat za spolupráci a popřát mno-

ho zdraví a úspěchů v dalších létech 
chceme též našim občanům a spolupra-
cujícím organizacím a spolkům to jest :

- sboru dobrovolných hasičů kamenný 
újezdec 

- tělovýchovné jednotě tatran kamen-
ný přívoz 

- ochotníkům okapu (ochotníci ka-
menný přívoz)

- o.p.s. náplava sázavy
- převozníčkovi.
      

za obec kamenný přívoz
prokop mašek, starosta 

a pavel pála, místostarosta

obecní úřad kamenný přívoz přIjme adminiStrativního  
pracovníka (pracovnici) na plný pracovní úvazek.

Požadavky :

- úplné střední odborné vzdělání

- praxe v oboru administrativy

- znalost práce PC

inzerce

Nástup dle dohody

Životopis zašlete na OÚ Kamenný Přívoz do 25. 10. 2014
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ZÁklADní
A MAteŘSkÁ
ŠkOlA

tak nám to začalo
tak nám to začalo. I poslední ze 4 

synů nastoupil povinnou školní do-
cházku. školu v kamenném přívoze 
jsme vybrali na doporučení a zatím to 
vypadá, že jsme vybrali výborně. kryš-
tof se do školy moc těšil a my s ním.  
první dny mu připadali zábavné, tře-
tí den se probudil a po snídani řekl: 

„škola dobrá, ale už tam nepůjdu, už 
to stačilo.“ odpověděla jsem mu: „no, 
kryštofe, teď budeš muset do školy 
chodit nejméně deset let.“ s hrůzou 
v očích se na mě podíval a vyhrknul: 
„tak to tedy nedám!“ 

a jak to vypadá téměř po měsíci ve 
škole? ani jednou jsem neslyšela, že 

by do školy nechtěl, těší se, stále vy-
práví novinky, co už umí. tak si myslím, 
že těch deset let dá. 

a tak držím palce všem dětem v ka-
menném přívoze, ať se jim ve škole 
líbí a těší se do ní i další dny, nejen ty 
první.

lucie kašová

Seznamte se...
naše základní škola se od letošního 

školního roku opět rozrostla. stávají-
cích 45 žáků je nově rozděleno do tří 
tříd. a tak jsme 1. září poznali nejen 
nové prvňáčky, ale také novou paní 
učitelku, mgr. barboru hanákovou, 
která je třídní učitelkou 2. a 3. ročníku. 

s jejím laskavým svolením a přispě-
ním si ji všem čtenářům čtvrtletníku 
dovoluji představit.

barbora hanáková: „vystudovala 
jsem pedagogickou fakultu university 
karlovy v praze a po čtyřleté praxi na 
základních školách v týnci nad sáza-
vou a v benešově jsem se začala vě-
novat vzdělávání dospělých. po letech 

strávených s dospělými  se vracím 
opět k dětem a věřím, že z toho všich-
ni budeme mít společně radost.“ přání 
paní uitelky se plně připojuji a držím ji 
i dětem palce.

dále jen telegraficky:
• Barbora Hanáková je vdaná, má dva 

syny - adama (27) a ondřeje (9);
• Již několik let žije v  nedalekých Le-

šanech;
• Ráda cestuje, jezdí na kole, na 

snowboardu, potápí se. nejraději re-
laxuje při práci na zahradě, a nebo při 
dobré knížce.

hana bartoňková
a mgr. barbora hanáková
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těšíme se do školy
u nás doma máme už dvě děti ško-

lou povinné. matěj je už ostřílený ško-
lák, letos nastoupil do třetí třídy. byl 
po prázdninách trochu zlenivělý, takže 
představa nadcházejících povinností 
ho do nadšení rozhodně neuváděla, ale 
s blížícím se koncem prázdnin se čím 
dál víc těšil na své spolužáky a také na 
novou paní učitelku, kterou si oblíbil 
už z několika jejích návštěv v minulém 
školním roce. naše prostřední dítko, 

viktorka, letos nastoupila do první tří-
dy. celé prázdniny s obavami přemýš-
lela nad tím, jaké to ve škole asi bude, 
jací budou její spolužáci a zda to ve 
škole nebude příliš těžké. její obavy 
se rozptýlily už 1. září, kdy s nadšeným 
brebentěním poprvé usedla do své la-
vice vedle kamarádky ze školky a pyšně 
si vyndala z nové tašky penál, které si 
sama velmi pečlivě vybrala až ve třetím 
navštíveném obchodě. všechno se jí 

v ten první významný den i dny nad-
cházející zdálo ve škole úžasné; hezká 
útulná třída, domácí úkoly, svačiny od 
mámy, nová naučená písmenka, pobyt 
v družině, ranní kruh, dovádění se spo-
lužáky, obědy. jako máma si troufám 
říct, že za její nadšení vděčíme přede-
vším její výborné paní třídní učitelce 
i ostatním paním učitelkám a paní ředi-
telce v naší škole. děkujeme.

Gabriela bošková

ráda bych poděkovala jménem ško-
ly touto cestou zastupitelům, kterým 
končí volební období. není jednodu-
ché, odhodlat se a vystoupit z anony-
mity vesnice a postavit se na pranýř 
veřejné služby. dát svou osobu, rodinu 
na oči všem. ne vždy ti, kteří tu odvahu 
nemají nebo jim chybí potřebné pře-
svědčení, dokáží tyto vlastnosti u dru-
hých ocenit. někteří pochybují, že má 
smysl věnovat síly, čas a práci věcem 
veřejným. některým chybí potřebné 
zásady a mnozí nedokáží najít potřeb-

nou podporu. ano, je to tu politika 
v malém, ale o to je někdy situace ná-
ročnější. vždyť hodnotícími jsou vlastní 
sousedé, rodina, přátelé a známí. a ka-
ždý z vás má své povolání, práci, rodinu 
a tato funkce není pro rodinný rozpo-
čet nijak finančně zajímavá.

poklona všem, kteří šli do věci s od-
hodláním sloužit dobře ostatním 
a s touhou po zvelebení místa, kde 
žijí. čest těm, kteří dokázali alespoň 
část z takových předsevzetí uskuteč-
nit. sláva těm, co vydrželi až do konce 

a nenechali si vzít víru v krásné ideály, 
nenechali se znechutit posměváčky, 
dokázali se povznést nad „zlé jazyky 
nepřejících“ a s vírou v dobro v lidech 
jdou svým životem šťastně dál.

ještě jednou -  velké poděkování těm, 
kteří se zasloužili o to, že naše školička 
stojí, prospívá, průběžně se zvelebuje 
a je plná dětí. bez „dobrých“ hospodá-
řů by to prostě nešlo! 

mgr. hana šmídová,
ředitelka školy

Poděkování zastupitelům

I tento školní rok jezdíme s nejmladší-
mi školáky (1. a 2. ročník) do benešov-
ského bazénu na kurz plavání. druháč-
ci jsou většinou již ostřílení plavci a do 
bazénu se těší. prvňáčci si teprve zvy-
kají na chladnější vodu, větší a hlub-
ší bazén a o něco více učení v rámci 
výcviku než při „školkovém plavání“, 
ale myslím, že si vedou celkem dobře. 

I když jsou některé děti trochu bojác-
nější, věříme, že své obavy nakonec 
překonají. 

smyslem výuky plavání v rámci tě-
lesné výchovy je kromě vytvoření 
dobrého vztahu k  plavání jako sportu 
a zábavě, také získání jedné z důleži-
tých a mnohdy život zachraňujících 
dovedností. proto děkujeme všem ro-

dičům, kteří se snaží své děti v tomto 
směru podporovat. vodě se budeme 
tento rok věnovat více v rámci našeho 
projektu s názvem „putování s kapkou 
vody“. loučím se tedy začátkem básně, 
kterou si děti z mš říkají na začátku ka-
ždé lekce: voda, voda dobrá je...

martina šimsová

Plavání 2014/2015
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SPOrt
FOtbAl

přípravu na novou sezónu jsme začali 
26. 7. 2014 turnajem v krhanicích, kde 
jsme obsadili 4. místo. 

od 21. 8. jsme začali trénovat na našem 
hřišti v kamenném přívoze. moc tréninků 
před sezónou nebylo, protože soutěž za-
čala dříve než v předchozích letech. první 
mistrovská utkání v nové sezóně začala 
už 24. 8. 2014. zatím se nám nedaří podle 
našich představ, ale hned na začátku nové 
sezóny nás potkalo několik dlouhodo-
bých zranění. dalšími ztrátami bylo ukon-
čené hostování dvou hráčů, jeden odešel 
do jiného oddílu a druhý zakončil svou ak-
tivní činnost. to je důvod, proč jsme často 
měnili sestavu, která nebyla stabilní. na 
nic se nevymlouvám, ale hráčů nemáme 
nazbyt, a když vypadnou tři nebo čtyři, 
tak jsou velké problémy. v dalším období 
musíme vyvinout veliké úsilí a kádr dopl-
nit. věřím, že se nám to povede.

přehled odehraných mistrovských zá-
pasů v nové sezóně 2014 – 2015 ve 4. 
třídě okresního přeboru. 

První mistrovské utkání v sezó-
ně 2014 - 2015 jsme sehráli dne 
24. 8. 2014 od 17,00 hodin na hřišti v 
dolních jirčanech, zde jsme se utkali s je-
jich "b" mužstvem. sk čechoslovan dolní 
jirčany - tatran kamenný přívoz 1:1 (1:0) 
branka: 53. min. d. barták. 

Druhé mistrovské utkání v nové se-
zóně se odehrálo v neděli 31. 8. 2014 
od 17,00 hodin v psárech s místními fot-
balisty rapidu psáry „b“, a prohráli jsme 
0:2. 

Mistrovské utkání v sezóně 2014 – 
2015 jsme sehráli na radlíku dne 3. 9. 
2014. afk radlík „b“ – tatran kamenný 
přívoz 2:1 (2:1); branka: d. dalibába. 

Mistrovské utkání jara 2014 se hrálo 
7. 9. 2014 na domácím hřišti v kamen-
ném přívoze. tatran kamenný přívoz - 
sokol hostivice "b" 1:2 (1:1). branka: 29. 
min. j. vojáček. 

Pravidelná ohlédnutí fotbalového trenéra  
Mistrovské utkání hrané 14. 9. 2014 

v Okrouhle s místními fotbalisty ze so-
kola okrouhlo. sokol okrouhlo - tatran 
kamenný přívoz 5:0. nedohráno pro 
malý počet hostujících. 

Mistrovské utkání na podzim bylo 
17. 9. 2014 od 17,30 hodin, tentokrát 
na domácím hřišti v kamenném přívoze. 
tatran kamenný přívoz - sk vrané "b" 6:2 
(4:1). branky: 17., 27., 66. min. - j. vojáček, 
12., 42. min. - d. barták, 60. min. - t. da-
libába. 

7. kolo 21. 9. 2014 na domácím hřišti 
v k. p. tatran kamenný přívoz – sk piko-
vice 3:2 (1:0). branky: 12. min. j. vojáček, 
50. min. t. dalibába a 57. min. m. Grössl. 

8. kolo 28. 9. 2014 od 17,00 hodin 
v Dolních břežanech. sk dolní břežany 
- tatran kamenný přívoz 5:2 (3:2). branky: 
8. min. vlastní, 24. min. d. barták 1x. 

václav charvát 

 Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
 1. Vestec B 8 7 0 1 38: 5 21  ( 6)
 2. Libeř B 8 7 0 1 32: 12 21  ( 12)
 3. Okrouhlo 8 5 2 1 23: 11 17  ( 8)
 4. Pikovice 8 5 1 2 30: 16 16  ( 4)
 5. D. Jirčany B 8 4 2 2 12: 13 14  ( 5)
 6. Hostivice C 8 4 1 3 15: 20 13  ( 4)
 7. D. Břežany A 8 4 0 4 22: 19 12  ( 0)
 8. Zlatníky B 8 4 0 4 19: 18 12  ( -6)
 9. Bojanovice 8 3 1 4 15: 22 10  ( -5)
 10. Psáry B 8 3 0 5 22: 25 9  ( -6)
 11. Průhonice B 8 3 0 5 16: 19 9  ( -3)
 12. Čisovice B 8 3 0 5 22: 27 9  ( -3)
 13. Radlík B 8 2 1 5 16: 32 7  ( -8)
 14. K. Přívoz 8 2 0 6 13: 23 6  ( -3)
 15. Libeň 8 2 0 6 18: 33 6  ( -3)
 16. Vrané B 8 1 2 5 14: 32 5  ( -7)

A3A - Iv. třída - skupina A



3/2014 | StrAnA 7 www.kamennyprivoz.cz

po skončení soutěží mládeže měly do 
konce července děti volno. od začátku 
srpna se opět zapojily do tréninků a od 
16. 8. 2014 se více jak 30 dětí zúčastnilo tý-
denního fotbalového soustředění v horní 
branné. toto soustředění bylo ze strany 
dětí a rodičů velmi pozitivně hodnoceno. 

děti trénovaly dvoufázově a mimo fot-
balových tréninků také soutěžily v růz-
ných sportovních disciplínách. ti nejlepší 
byli odměněni medailemi. všechny děti si 
na konci soustředění odvezly diplom za 
účast na soustředění.

od začátku září již byly rozehrány soutě-
že okresního přeboru praha západ  mladší 

i starší přípravky.
starší přípravka po třech odehraných ko-

lech je se ziskem jednoho bodu za remízu 
s mužstvem červeného újezda a dvou 
prohrách s mužstvy kazína a vestce na 
posledním šestém místě.

mladší přípravky „a“ a „b“ po třech ode-
hraných turnajích jsou ml. přípravka „a“ se 
ziskem 9 bodů je na 5. místě a l. přípravka 
„b“ se ziskem 18 bodů na 4. místě tabulky. 

naši nejmenší - ročník 2007 a mladší 
odehráli několik přátelských utkání s klu-
by z okolí. dále se zúčastnili třech turnajů 
v sedlčanech. 

jaroslav linhart

Co se událo u mužstev mladší a starší přípravky od ukončení 
sezony 2013/2014

více informací: http://tatran-kamenny-privoz-mladez.webnode.cz
fotogalerii naleznete na http://tjtatranprivoz.rajce.idnes.cz 

I nadále probíhá nÁbOr Dětí do našIch přípravek. 
nábor probíhá na hřIštI v tj tatran kamenný přívoz v době trénInků.

hleDÁMe trenÉrY I DObrOvníkY z řad rodIčů
pro trénování mládeže.

v sobotu dne 6. prosince 2014 od 16 hodin 
zveme vaše děti i vás na Mikulášskou besídku, 

kterou pořádá oddíl mládeže 
tj tatran kamenný přívoz. 

beSíDkA Se kOnÁ v kAMennÉM PŘívOZe  
v MíStní reStAurACI „u veMenÁče“. 

pro děti je připraven doprovodný program, včetně 
hudby a bohaté nadílky.
vstupné je dobrovolné.

srdečně zvou trenéři oddílu mládeže  
tj tatranu kamenný přívoz

Pozvánka na Mikulášskou besídku
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CO bYlO:
29. 6. sekání hřiště v kamenném újezdci 
(před výročím)
20. 7. výjezd k požáru do chrástu
21. 7. výjezd na losy – likvidace spad-
lých stromů po velikém větru
23. 7. příprava oslav, 26. 7. příprava oslav
2. 8. se na hřišti v kamenném újezdci 
uskutečnily oslavy 100. výročí založení 
sboru
3. 8. úklid po oslavách

12. 8. příprava turnaje v mini kopané   
18. 8. turnaj v mini kopaná 
30. 8. výprava na pohoří na oslavy 110 
let založení sboru
31. 8. školení na záchranu z raftu
4. 9. příprava na posezení s přáteli
5. 9. posezení a odměňování  našich po-
mocníků při oslavách
18. 9. účast našich zástupců na okrskové 
schůzi v jílovém
26. 9. příprava na memoriál p. štíbra

20. 9. sekání trávy a úprava parku n návsi
25. 9. starosta sdh byl na zasedání vý-
konného výboru v praze
27. 9. se uskutečnil na fotbalovém hřišti 
memoriál jaroslava štíbra - soutěž v po-
žárním útoku
CO buDe:
v následujících dnech budeme připravo-
vat autopark na zimu.

sestavil člen zásahové jednotky
václav charvát

Střípky od hasičů z kamenného Újezdce

hASIčSkÉ 
StŘíPkY

za pěkného počasí se dne 2.srpna 
2014 od 14.hodin uskutečnily na bý-
valém hokejovém hřišti v kam. újezd-
cioslavy 100.výročí založení sboru dob-
rovolných hasičů v kam. újezdci. za 
velké účasti našich občanů a hostů se 
na oslavách zůčastnilo celkem 14 sbo-
rů se svojí technikou.mezi hosty jsme 
zejména uvítali prvního náměstka sta-
rosty sh čms pana lubomíra janebu, 
starostu ksh pana josefa páva, starostu 
osh práha - západ pana zdeňka mlejn-
ského a starostu obce ing.prokopa 
maška. 

po nástupu, přivítání občanů a hostů 
začal pro náš sbor historický okamžik, 
kdy naše čestná jednotka přinesla na 
hřiště čestný prapor sh čms což je 
nejvyšší vyznamenání,které sbor může 
dostat. z rukou pana janeby tento pra-
por převzal starosta a velitel sboru pan 
jiří hrdlička společně s nejstarším na-
ším členem panam Ivanem urstou. po 
předání nám pan janeba poděkoval 
za naši dlouholetou práci pro hasiče 
i obec a vyjádřil přesvědčení,že v této 
práci budeme v budoucnu pokračovat. 

po převzetí tohoto praporu byl čest-
nou jednotkou přinesen náš nový pra-
por sdh kamenný újezdec. návrh a na-
kreslení praporu provedl pan hrdlička. 
jeho zhotovení ve velmi dobré kvalitě 
se ujala firma alerion brno. do rukou 
pana jiřího hrdličky a dlouholetého 
člena sboru pana jindřicha chrousta 
prapor předal starosta obce ing.pro-

kop mašek s poděkováním za naši prá-
ci a s nadějí, že naše spolupráce bude 
pokračovat i nadále.pochopitelně to 
bylo příslíbeno panem jiřím hrdličkou 
,který současně poděkoval obci za její 
pomoc nejen při zajišťování praporu 
a oslav, ale za celkovou pomoc sboru 
při plnění jeho úkolů. 

po předání praporu poděkoval Ing.
mašek panu jiřímu hrdličkovi za jeho 
50 letou práci ve funkci velitele sboru 
a předal mu jako dar krásnou repliku 
hasičského tesáku. 

jednotlivým členům sboru pak bylo 
předáno následující ocenění :
Řád Sv.Floriána
Ivan ursta, jindřich chroust
Medaili Sv.Floriána
zdeněk myslivec
Medaili Za výchovu
jiří hrdlička
Medailí Za zásluhy
vlastilim cirman, václav charvát, jaro-
slav ondrák
Medailí Za příkladnou práci
miloš skružný

vyznamenání našim členům předali 
pan janeba, páv a mlejnský společně 
se starostou obce Ing .maškem.

tímto skončila oficiální část oslav 
a rozeběhly se ukázky pro dnešní den 
připravené. nejdříve nám předvedla 
své umění přípravka mladých hasičů 
a to za velkého zájmu rodičů i ostat-
ních diváků. společnými silami se jim 
podařilo i zlikvidovat požár školy. 

100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v kam.Újezdci
následovalo ukázka, kde jsme porov-

návali výkony jednotlivých pož. strojů 
od roku 1935 až do současné doby. na 
té se kromě nás podílel i sdh libeř. 
ukázku rozstříhání auta nám předved-
li hasiči z těptína. jeho uhašení pěnou 
pak hasiči ze zvole. 

dlouho očekávané ukázky s ručními 
stříkačkami se na hřišti dočkali divá-
ci od sdh libeř a pohoří. s koňmi pak 
na hřiště vjeli hasiči z vranova se svojí 
ruční stříkačkou a závěr pak naši hasiči/
rovněž s koňmo/, kteří kromě vlastního 
hašení /prý hospody/ předvedli jak to 
dříve vypadalo u požáru /policajt, po-
nocný,samaritán/ a se svou scénkou si 
zasloužili velký potlesk. pokud jste tam 
byli tak, jste jistě ohodnotili naši péči 
o stříkačku z r.1886. 

závěr ukázek patřil dětem, které se 
vyřádili v pěně, kterou jsme pro ně při-
pravili. nechtěli z toho vůbec vylézt. po 
celé odpoledne pak na svých plošinách 
vozili hasiči z jílového a z čsd praha 
děti i dospělé. 

rovněž celé odpoledne byla v pož.
zbrojnici otevřena výstava historických 
dokumentů k založení sboru a dále 
pak výstava odznaků, obálek, známek 
a ostatních věcí s hasičskou tematikou. 
dětem se pochopitelně nejvíce líbila 
výstava hasičských modelů, která byla 
umístněna v garáži. hodně zájemců 
bylo i na výstavě dobových pohlednic 
z historie obce. k prohlídce byl i výjez-
dová místnost, kde se vyzbrojujeme při 
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jako každý rok, tak i letos jsme uspo-
řádali turnaj v malá kopané „ o putovní 
pohár sdh kamenný újezdec“. byl to již 
18. ročník.

tentokrát bylo přihlášeno jen 6 druž-
stev, která byla nalosována do dvou sku-
pin po třech družstvech. ti pak soupeřili 
o postup do semifinále. z každé skupiny 
postupovala dvě družstva. zbylá druž-
stva se střetli o 5. a 6. místo. ze začátku 
turnaje nám moc nepřálo počasí, ale 
postupem času se umoudřilo a vše se 
v dobré obrátilo. a tak mohlo vše pokra-
čovat, ke spokojenosti všech, až do závě-
rečného hvizdu rozhodčích.   

Konečné umístnění v turnaji mini ko-
pané 16.8.2014  

1/ tatranka –  kam.přívoz
2/ triumfátor –  vávrovka
3 / převozníček –  kam.přívoz
4/ bobovci –  kam.újezdec
5/ super mix –  radlík
6/ rebelové –  praha
nejlepší střelec –  zubka tomáš
nejlepší brankař     – stránský radek
nejmladší účastník – dostál nikolas
jediná hrající žena turnaje – skarmuská 

alena
dále byli odměněni i rozhodčí – skalic-

ký luděk, horňák michal a mašek prokop.

Mini kopaná
cena byla udělena i p. j. taterovi, kte-

rý organizoval běh zápasů a všechny 
výsledky zapisoval do předem připrave-
ných tabulek.  

s odměnou ředitel turnaje v. charvát 
nezapomněl ani na hasiče, kteří mu po-
máhali po celou dobu turnaje při všech 
pracích, kterých bylo potřeba. byli to 
– kadeřábek bohouš, zdobnický karel, 
hroník franta a ondrák jarda.

předávání cen provedli – pp. starost 
obce mašek prokop, místostarosta obce 
pála pavel, nejstarší a dosud stále činný 
hasič úrtsa Ivan a zadina josef (bývalý 
úspěšný fotbalový trenér). 

výjezdech a i garáže v přízemí. pokud 
jste výstavy ještě nestihli, tak je mož-
né se dohodnout na termínu s panem 
hrdličkou na telefonu 724 180 403 do 
25.10.2014. 

po skončení ukázek se nástrojů cho-
pila hudba vedená josefem roubíčkem 
a hrála a hrála ještě po půlnoci. oficiál-

ní závěr oslav byl v 21 hodin, kdy jsme 
uspořádali na závěr slavnostní ohňo-
stroj, který se moc líbil. poté již násle-
dovala volná zábava s tancem a i pitím 
do 01.30 hod. bylo to tak akorát!!! 

myslím si, že se nám oslava povedla 
a že bude i na co vzpomínat. připomín-
kou nám bude kratší film, který nám 

přislíbil natočit pan herold.
na závěr bych chtěl poděkovat nejen 

hasičským sborům, hostům, ale ze-
jména občanům, kteří se přišli podívat 
a pochopitelně těm, kteří nám při osla-
vách pomáhali, ať již to byli naši členo-
vé nebo jen příznivci.

jiří hrdlička
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dnešním preventivním okénkem 
se podíváme na rADY O PrevenCI 
PŘeD OhněM. 

hasiči doporučují: před ohněm 
v bytě je lépe utéct! 

snažit se za každou cenu zachránit 
cennosti je hazard se životem. 

zbytečně neriskovat a pokud mož-
no utéct. to jsou podle hasičů základ-
ní pravidla pro přežití požáru v bytě. 
boj s plameny by měli lidé až na vý-
jimky nechat na záchranářích, ty je 
potřeba přivolat co nejdřív. „prvořa-
dé je vždy z hořícího bytu včas utéct. 
hasit je možné pouze v případě, že 
je vidět plamen a požár je malého 
rozsahu, jako například časté požáry 
odpadkových košů nebo adventních 
věnců. pokud už přes kouř ani není 
oheň vidět, nemá cenu se o to po-
koušet.“  

při pohybu ve velkém žáru dokáže 
člověka částečně ochránit např. bavl-
něné prostěradlo namočené ve stu-
dené vodě nebo peřina. nesmí však 
být z dutých vláken, jakákoliv synte-
tická látka se totiž okamžitě speče 
a seškvaří. obecně platí, že menší žár 
je při zemi. 

„pokud už je úniková cesta kvůli 
ohni a žáru nepřístupná, je nutné se 
zavřít v dosud nezasažené místnosti 
a utěsnit dveře. to se dá dobře udě-
lat např. pomocí mokrých ručníků,“ 
doporučují odborníci s tím, že v ta-
kovém případě je však nutné oka-
mžitě přivolat pomoc. „když člověk 
nemá k dispozici telefon, musí na 
sebe nějak upozornit sousedy. spo-
lehlivě zaberou třeba vyházené kusy 
nábytku z okna. takového rámusu si 
zejména v noci všimne každý.“ jestli-
že je v pokoji dýchatelno, doporučují 
pak hasiči nechat okna kvůli průvanu 
zavřené. 

nebezpečí: botníky a skříně na 
chodbách 

případný útěk z bytu se nesmí od-
kládat. „hlavní je přežít. popadnout 
manželku, děti, případně psa a co 

nejrychleji zmizet. všechny materiál-
ní věci se dají na rozdíl od života na-
hradit, takže rozhodovat se v hořícím 
bytě, co se ještě pokusím zachránit, 
je nezodpovědným hazardem,“ varují 
hasiči. stejně riskantní je se pro cen-
nosti do bytu vracet. 

často podceňované jsou pak sa-
motné únikové cesty, a to jak v bytě, 
tak i na domovních chodbách. „mini-
mální šířka takové cesty by měla být 
55cm. není ale bohužel neobvyklé, 
že lidi mají v předsíni opřená kola 
nebo lyže, na chodbách pak často 
před dveřmi stojí botník, kočárek, 
skříň a okrasné květináče. 

také vstupní dveře musí být ode-
mknutelné zevnitř za každých okol-
ností bez použití klíče. „u bezpeč-
nostních dveří je k tomu nejlepší 
kolečko, kterým jde pohodlně a rych-
le odemknout zámek i ve tmě.“  

jako nejúčinnější ochranu proti ni-
čivým požárům v bytě nebo v domě 
doporučuje protipožární čidlo. „stojí 
dnes zhruba stejně jako hasicí pří-
stroj, ale na rozdíl od něj přinese 
mnohem více užitku. nejtragičtěj-
ší požáry jsou totiž ty mezi druhou 
a pátou hodinou ranní, kdy všichni 
spí. čidlo člověka spolehlivě vzbudí 
už při malém ohni a požár je tak mož-
né zlikvidovat už v jeho zárodku. čas-
to se totiž stává, že se člověk probudí 
až v momentě, kdy už je na všechno 
pozdě.“

Špatný technický stav komínů 
zvyšuje riziko požáru 

ZÁSADY PrO JeJICh beZPečný 
PrOvOZ 

* komínová tělesa je třeba udr-
žovat v dobrém technickém stavu. 
pravidelné vymetání sazí v komíně 
a vybrání odpadu by mělo být samo-
zřejmostí, stejně jako kontrola jeho 
technického stavu. pamatujte, že se-
bemenší nečistota v komíně může 
způsobit velké nepříjemnosti. je-li 
do komínu zapojen spotřebič na tuhá 
nebo kapalná paliva, musí se komín 

čistit (kontrolovat) nejméně 6x ročně, 
v případě spotřebiče s výkonem nad 
50kW stačí 4x. pokud je do komínu 
zapojen spotřebič na plynná paliva 
a komín je vybaven komínovou vlož-
kou, čištění a kontroly by se měly pro-
vádět nejméně 2x ročně, bez vložky 
pak 6x. v případě napojení spotře-
biče s výkonem větším než 50kW by 
mělo být čištění komínu provedeno 
alespoň 4x za rok. 

* zásada bezpečné vzdálenosti pla-
tí také pro komínové těleso, hořlavé 
látky by od něj měly být v půdních 
prostorách vzdáleny nejméně 1 metr. 

* v případě komína může být zane-
dbání neblahé následky. špatné (ne-
těsné) zaústění kouřovodu do komí-
nového tělesa může díky uvolněným 
zplodinám způsobit zadušením ve 
spánku. neudržovaný komín rovněž 
snadno zapříčiní výbuch kamen. 

* pamatujte, že za nezávadný stav 
komínů nese odpovědnost správce 
nebo majitel objektu, na kterém se 
komín nachází. 

* používání komínů, u nichž byly 
zjištěny závady, je zakázáno. 

* v případě vzniku požáru sazí v ko-
míně urychleně odstraňte veškerý 
hořlavý materiál z blízkosti komíno-
vého tělesa. 

* nikdy nehaste případný požár 
sazí v komíně vodou, mohlo by dojít 
k jeho popraskání. 

I v případě hrozícího nebezpečí 
se snažte jednat v klidu, s rozvahou 
a bez paniky. nejdříve chraňte život 
a zdraví, teprve potom majetek. pří-
padný požár co nejdříve oznamte 
hasičskému záchrannému sboru na 
tísňovou linku 150. 

pamatujte, že čas věnovaný pozor-
nému dodržování pravidel se vám 
mnohokrát vyplatí. důsledná pre-
ventivní opatření ochrání zdraví vaše 
i vašich dětí a zabezpečí váš majetek 
před požáry. 

připravil a sestavil člen zásahové 
jednotky václav charvát 

haSičSké preventivní okénko

při závěrečném proslovu, p. charvát 
poděkoval všem sponzorů (a nebylo 
jich málo jen 20), za jejich podporu, se 
kterou pořádání již tradičního turnaje 
bylo mnohem snažší. dále poděkoval 
všem zúčastněným za účast, za far play 
hru a dobré sportovní výkony. na závěr 
k účastníkům promluvil nejstarší a stále 
činný hasič a bývalý dlouholetý starosta 

sboru pan Ivan úrsta. všichni účastníci si 
slíbili, že příští rok se tu zase sejdou. už 
předem se na tuto akci těšíme.

musím zde zveřejnit i  všechny sponzo-
ry turnaje: hospody – u brožků v hostě-
radicích, na přívozské zastávce p. miko-
láš, u vemenáče, na staré poště v kam. 
přívoze,  dřevák a démon na prosečnici, 
luna bar v krhanicích, potraviny – beruš-

ka v kam. přívoze, u vemenáče, u berků 
v kam. újezdci, v hostěradicích, fa. agro-
mex p. jirka st., autodoprava p. navrátil 
v., 1. jílovská p. kačer j., lesy konopiště, 
bene - spotr p. l. hajný, manželé jedlič-
kovi, p. š. škorpil, p. tůma, p. voráček,   

sestavil a zpracoval ředitel turnaje
václav charvát
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nic jiného nám totiž v září v převozníčku 
nezbývalo – čekal nás trh. ten se z našeho 
pohledu povedl úžasně – díky radě obce 
se upravil pozemek, který přímo sousedí 
s cestou, na které se trh koná. a proto-
že jsme ho chtěli hned využít, vymysleli 
jsme si střelnici – důvod byl jednoduchý – 
u nás na přívoze nikdo z nás „převozníčků“ 
nikdy nezažil pouť, i když svatá ludmila, 
patronka místního kostelíka, se slaví kaž-
doročně 16. září. kolotoče ani houpačky 
bychom nezvládli, tak byla alespoň střel-

nice. všechny maminky čtrnáct dní do-
předu motaly růže z krepáku a tatínkové 
dělali střelnici, sháněli vzduchovky, nebo 
stavěli pískoviště na nově vzniklý prostor. 
proto kdokoliv došel na trhu až k našemu 
stánku, mohl ochutnat nejen výborné do-
mácí pečivo, kávu či čaj, koupit neobvyk-
lý dárek v bazaru, ale i vystřelit si pugét 
barevných růží. finance, které jsme zís-
kaly v průběhu trhu i všech našich aktivit 
v předcházejícím roce, vydáme na herní 
prvek, který bude umístěn právě na nové 

Do nového školního roku po hlavě
hřiště a svépomocí budeme dále parčík – 
hřiště zvelebovat.

kromě toho nás na podzim čekají další 
příjemné akce: již podruhé budeme dla-
bat dýně, nově se vydáme na pochod za 
svatomartinskou husou a samozřejmě se 
už teď začínáme připravovat na rozsvěce-
ní vánočního stromku. máte-li zájem se 
k nám přidat, stačí se podívat na 

www.prevoznicek.webnode.cz.
za mc převozníček

linda mašková

kulturA

v pořadí 11.trh máme již úspěš-
ně za sebou a s potěšením vám 
chceme sdělit, že 

zimní trh se bude konat v so-
botu před první adventní ne-
dělí 29. 11. 2014 od 9.00 do 
13.00 hodin. 

máte-li zájem o prodej tradiční 
adventní výzdoby, kvalitních dár-
ků či vánočních specialit, volejte 
na telefonní číslo: 728 921 151. 

dále pak přinášíme dobrou zprá-
vu pro všechny milovníky pohádek. 
v neděli 30.11.2014 od 15.30 mů-
žete zhlédnout v divadle OkAP  
„vánoční příběhy kvaka a Žbluň-
ka“ v podání Marky Míkové. Inspi-
rací těchto příběhů je kniha arnolda 
lobela.

aktuální informace k akcím nápla-
vy můžete nalézt na adrese 

www.facebook.com/naplavas

náplava pro vás

těšíme se na sebe, těšíme se na vás!
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výzva pro zasílání článků
Vážení čtenáři, 
zajímá nás to, co zajímá vás. Své náměty na nové články, otáz-
ky, na které chcete znát odpověď i vaše postřehy a připomínky 
k obsahu čtvrtletníku můžete zasílat na 
e-mail: ctvrtletnik@kamennyprivoz.cz 

Budeme se těšit na vaše příspěvky a reakce.

Uzávěrka dalšího čísla: 25. 11. 2014
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.

OSMISMěrkA  Přívozského čtvrtletníku
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George bernard Shaw: "všechna povolání jsou spiknutí....."
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SPOlečenSkÁ krOnIkA

měsíc květen až září
kudrnáč tomáš
krajánek vladimír
bernardová věroslava

Srdečně gratulujeme všem jubilantům

nOvě nArOZení

všem pozůstalým tímto
vyjadřujeme hlubokou soustrast

ZeMŘelí
měsíc květen až září
brychtová julie anna 
mašek jáchym
doležalová elizabet 
vokál vojtěch
hanušová anna 
zahrádka jakub

SeZnAM JubIlAntů

Měsíc květen:
richtrová blanka 
papírníková květuše
polívková emílie 
schroterová olga
marková jiřina 
vysušil jiří
strnadová marie 
matějovská ludmila
pácal antonín 
ursta Ivan
žáková blažena 
papírníková marie
novotný františek

Měsíc červen:
boháčková jindřiška 
marek jaroslav
novák miroslav 
papírník františek
kukla jan 
syrovátková božena
šmejkal jaroslav 
ursta jiří
bernard františek 
kramperová květuše
erban zdeněk 
štychová alena
palečková květa 
syrovátka františek
čech miloslav 
husáková vlasta
michálková marie

Měsíc červenec:
pašek drahouš 
marková jiřina
slepičková eva 
koželská helena
nováková věra

Měsíc srpen:
bernard Ivan 
brabcová růžena
mošničková eva 
cmíralová růžena
zemanová alena 
štochlová daria
malimánek karel 
čechová miluše

Měsíc září:
sládek vladislav 
kuželová jiřina
stavinohová marie 
mašatová naděžda
kramářová jitka 
kudrnáčová anna
přibylová věra 
sýkorová květa
kašpar otto 
pešková jana
stibůrková ludmila 
skružný miloš
mikynová miluška 
kopřivová marta
chroustová jana 
čížkovský bedřich
berková růžena


