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Slovo na úvod i na závěr
Čas je pojem relativní. Někdy nám
připadá, že se vleče, jindy zase příliš
pospíchá. Mnohým se může zdát, že
poslední volby do obecních zastupitelstev byly velmi dávno, ale nám se zdá,
jako by to bylo včera.
Rok 2010 byl ve znamení „střídání
stráží“. Vyměnilo se vedení obce, vyměnili se zastupitelé. Pak nastalo období
plnění předvolebních slibů. Nová krev
ve vedení obce a v zastupitelstvu přinesla nové nápady a nové podněty, jak
zlepšit život na vesnici. Každý z nás přišel 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
pokračování na str. 2
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ROZVOJ OBCE
Obecní rada zasedala ve třetím kvartále 2014
celkem pětkrát, bylo mimo jiné projednáno:
	Schválena smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení 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 zřízení věcného břemene kabelového vedení sdělovací a zabezpečovací 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 zemědělských pozemků ve svažitých terénech nad obytnými 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 katastru 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, jídelny 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.

Zastupitelstvo obce zasedalo 24. 9. 2014, bylo
mimo jiné projednáno:
	Čerpání rozpočtu obce za leden až srpen 2014.
	Schválen Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní a mateřské školy Kamenný Přívoz ze dne 9.10.2014.
	Schválen prodej části dlouhodobě připlocených obecních pozemků p.č. 642/5 (cca 24m2) a p.č. 642/7 (cca
75m2), k.ú. Kamenný Přívoz paní Marii Linkové, spolumajitelce objektu v Kamenném Přívoze č.p. 45.
	Pověření starosty iniciovat schůzku o.p.s. Posázaví, zástupců dotčených obcí kolem řeky Sázavy od Týnce n/
Sáz. po Kamenný Přívoz , podnikatelů v oblasti vodní turistiky a majitelů malých vodních elektráren za účelem
řešení kolísání hladiny Sázavy a provozu lodí na řece.
	Problematika dotace ROP Střední Čechy na vybudování multifunkčního 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 budovy základní školy v Kamenném Přívoze. Výběrová komise vybrala dle stanovených kritérií dodavatele. Vzhledem
k tomu, že by bylo problematické stavbu provést ještě
v letošním roce, (nutná sanace vlhkého zdiva), zajišťovatel dotace firma AXIOM projedná možnost jejího čerpání
v roce 2015. Realizace stavby v době prázdnin.
Pavel Pála,
místostarosta
Usnesení ze zasedání zastupitelstva bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách obce
www.kamennyprivoz.cz.

Slovo na úvod i na závěr
pokračování ze str. 1
– prostě v souladu s možnostmi obce
demokraticky rozhodla většina. Některá
zasedání zastupitelů byla opravdu bouřlivá, obzvláště pokud se jednalo o školku,
školu, budovu obecního úřadu, dopravní
obslužnost, opravy cest nebo řešení problematiky komunálního odpadu a jiné
obecní záležitosti. To mohou potvrdit občané, kteří byli přítomni na těchto veřejných zasedáních.
Činnost samosprávy obce a přenesené
působnosti státní správy je velmi rozmanitá. Každá obec se musí s úkoly vypořádat ku prospěchu občanů a jejího rozvoje.
Nároky na administrativu i v malých obcích jsou velké. Peněz na rozvoj není nikdy
dost, proto je nutné dobře hospodařit s

těmi prostředky, které má obec k dispozici. Lépe jsou na tom velká města, která
v rámci rozpočtového určení daní mají
větší příjem na trvale hlášeného obyvatele. Tyto příjmy jsou největší částí z celkových 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 nejen pro ně. V budoucnu je možno tento
pozemek využít pro stavbu víceúčelové
budovy (tělocvična, kuchyně, jídelna, společenský 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 kompletní výměna oken v celé budově a tím
došlo k úspoře energie.
- Byl přestavěn obchod a část druhého
podlaží budovy č.p. 285 (pošta) na moderní obecní úřad. Sem také přesídlila obecní
knihovna do důstojnějších prostor. Tento
objekt nyní funguje dle svého původního
účelu jako dům služeb ( kadeřnictví, pošta, 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 zastupitelstva i jiné společenské akce.
- Stabilizovala se situace ve škole a byla
rozšířena její kapacita. Byla přidělena dotace z fondů EU na zateplení školy, které by mělo být realizováno v roce 2015.

ném Újezdci, na Zastávce, v Hostěradicích 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.

s Hostěradicemi, dále pokračování chodníku od hřbitova v Kamenném Přívoze
do Kamenného Újezdce i v dalších částech obce.
- Realizace multifunkčního hřiště v Kamenném 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 převody vhodných státních pozemků v obci
(např. Morávkův sad, sad u Kaberny naproti statku v Hostěradicích).
- Více se zaměřit na seniory. Vybudovat vhodné prostory pro jejich setkávání
a společenské vyžití.
Zde bychom mohli uvést příkladů mnohem více, než v předchozím odstavci. Vše
záleží na finančních možnostech obce
a schopnostech vašich zastupitelů.

Z důvodu klimatických podmínek, nutné
sanaci zdiva a nemožnosti přerušení výuky na delší dobu není zateplení objektu
v letošním roce realizovatelné.
- Byly opraveny některé dnes již historické prvky obce a to: kaplička v Hostěradicích, pomník padlým ve válce v Kamenném Újezdci (převážně prováděl
místní sbor dobrovolných hasičů), obnova 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 opraveny 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 přejezdu, podél trati na Zastávce a od hlavní
silnice z Hostěradic do Rakous k restauraci Stodola.
- Vybudovalo se vzhlednější stanoviště
kontejnerů na tříděný odpad v Kamen-

- Byl vybudován obecní rozhlas bezdrátově 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 zároveň kuchyně a jídelna, o odkoupení
budovy a přilehlé zahrady u školky. Pronájem končí nejpozději v polovině roku
2016. Z toho vyplývá nutnost tuto situaci
urgentně řešit.
- Chybí infrastruktura v části obce. Hlavně vybudování kanalizace a vodovodu
v dalších lokalitách Kamenného Přívozu
a Hostěradic a případná plynofikace části obce.
- Vybudovat chodníky podél úseků
silnice č. 106 spojující Kamenný Přívoz

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 života milované obci a svým sousedům,
ač jste se většinou nedočkali uznání.
Novým zastupitelům přejeme hodně nápadů, odvahy a aby pracovali pro obec
s chutí, láskou a plným nasazením.
Poděkovat za spolupráci a popřát mnoho zdraví a úspěchů v dalších létech
chceme též našim občanům a spolupracujícím organizacím a spolkům to jest :
- Sboru dobrovolných hasičů Kamenný
Újezdec
- Tělovýchovné jednotě Tatran Kamenný Přívoz
- Ochotníkům OKAPu (Ochotníci Kamenný Přívoz)
- o.p.s. Náplava Sázavy
- Převozníčkovi.
Za obec Kamenný Přívoz
Prokop Mašek, starosta
a Pavel Pála, místostarosta

inzerce

Obecní úřad Kamenný Přívoz přijme administrativního
pracovníka (pracovnici) na plný pracovní úvazek.
Požadavky :
- úplné střední odborné vzdělání
- praxe v oboru administrativy
- znalost práce PC

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 docházku. Školu v Kamenném Přívoze
jsme vybrali na doporučení a zatím to
vypadá, že jsme vybrali výborně. Kryštof se do školy moc těšil a my s ním.
První dny mu připadali zábavné, třetí 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

Seznamte se...
Naše základní škola se od letošního
školního roku opět rozrostla. Stávajících 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 přispěním 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 Sázavou a v Benešově jsem se začala věnovat vzdělávání dospělých. Po letech

strávených s dospělými se vracím
opět k dětem a věřím, že z toho všichni 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 Lešanech;
• Ráda cestuje, jezdí na kole, na
snowboardu, potápí se. Nejraději relaxuje při práci na zahradě, a nebo při
dobré knížce.
Hana Bartoňková
a Mgr. Barbora Hanáková

by do školy nechtěl, těší se, stále vypráví novinky, co už umí. Tak si myslím,
že těch deset let dá.
A tak držím palce všem dětem v Kamenném Přívoze, ať se jim ve škole
líbí a těší se do ní i další dny, nejen ty
první.
Lucie Kašová
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Těšíme se do školy
U nás doma máme už dvě děti školou povinné. Matěj je už ostřílený školák, 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 třídy. Celé prázdniny s obavami přemýšlela 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 lavice 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 nadcházející zdálo ve škole úžasné; hezká
útulná třída, domácí úkoly, svačiny od
mámy, nová naučená písmenka, pobyt
v družině, ranní kruh, dovádění se spolužáky, obědy. Jako máma si troufám
říct, že za její nadšení vděčíme především její výborné paní třídní učitelce
i ostatním paním učitelkám a paní ředitelce v naší škole. Děkujeme.
Gabriela Bošková

Plavání 2014/2015
I tento školní rok jezdíme s nejmladšími školáky (1. a 2. ročník) do benešovského bazénu na kurz plavání. Druháčci jsou většinou již ostřílení plavci a do
bazénu se těší. Prvňáčci si teprve zvykají na chladnější vodu, větší a hlubší 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 bojácnější, věříme, že své obavy nakonec
překonají.
Smyslem výuky plavání v rámci tělesné výchovy je kromě vytvoření
dobrého vztahu k plavání jako sportu
a zábavě, také získání jedné z důležitých 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 každé lekce: Voda, voda dobrá je...
Martina Šimsová

Poděkování zastupitelům
Ráda bych poděkovala jménem školy touto cestou zastupitelům, kterým
končí volební období. Není jednoduché, odhodlat se a vystoupit z anonymity 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 přesvědčení, dokáží tyto vlastnosti u druhých 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 náročnější. Vždyť hodnotícími jsou vlastní
sousedé, rodina, přátelé a známí. A každý z vás má své povolání, práci, rodinu
a tato funkce není pro rodinný rozpočet nijak finančně zajímavá.
Poklona všem, kteří šli do věci s odhodláním sloužit dobře ostatním
a s touhou po zvelebení místa, kde
žijí. Čest těm, kteří dokázali alespoň
část z takových předsevzetí uskutečnit. 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“ hospodářů by to prostě nešlo!
Mgr. Hana Šmídová,
ředitelka školy
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SPORT
FOTBAL
Pravidelná ohlédnutí fotbalového trenéra
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 začala 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 dlouhodobých zranění. Dalšími ztrátami bylo ukončené hostování dvou hráčů, jeden odešel
do jiného oddílu a druhý zakončil svou aktivní 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 doplnit. Věřím, že se nám to povede.
Přehled odehraných mistrovských zápasů v nové sezóně 2014 – 2015 ve 4.
třídě okresního přeboru.

První mistrovské utkání v sezóně 2014 - 2015 jsme sehráli dne
24. 8. 2014 od 17,00 hodin na hřišti v
Dolních Jirčanech, zde jsme se utkali s jejich "B" mužstvem. SK Čechoslovan Dolní
Jirčany - Tatran Kamenný Přívoz 1:1 (1:0)
Branka: 53. min. D. Barták.
Druhé mistrovské utkání v nové sezóně se odehrálo v neděli 31. 8. 2014
od 17,00 hodin v Psárech s místními fotbalisty Rapidu Psáry „B“, a prohráli jsme
0:2.

Mistrovské utkání hrané 14. 9. 2014
v Okrouhle s místními fotbalisty ze Sokola 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. Dalibába.

Mistrovské utkání v sezóně 2014 – 7. kolo 21. 9. 2014 na domácím hřišti
2015 jsme sehráli na Radlíku dne 3. 9. v K. P. Tatran Kamenný Přívoz – SK Piko2014. AFK Radlík „B“ – Tatran Kamenný vice 3:2 (1:0). Branky: 12. min. J. Vojáček,
50. min. T. Dalibába a 57. min. M. Grössl.
Přívoz 2:1 (2:1); Branka: D. Dalibába.
Mistrovské utkání jara 2014 se hrálo 8. kolo 28. 9. 2014 od 17,00 hodin
7. 9. 2014 na domácím hřišti v Kamen- v Dolních Břežanech. SK Dolní Břežany
ném Přívoze. Tatran Kamenný Přívoz - - Tatran Kamenný Přívoz 5:2 (3:2). Branky:
Sokol Hostivice "B" 1:2 (1:1). Branka: 29. 8. min. vlastní, 24. min. D. Barták 1x.
Václav Charvát
min. J. Vojáček.

A3A - IV. třída - skupina A
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tým
Vestec B
Libeř B
Okrouhlo
Pikovice
D. Jirčany B
Hostivice C
D. Břežany A
Zlatníky B
Bojanovice
Psáry B
Průhonice B
Čisovice B
Radlík B
K. Přívoz
Libeň
Vrané B

Záp
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

+
7
7
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1

0
0
0
2
1
2
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2

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

Skóre
38: 5
32: 12
23: 11
30: 16
12: 13
15: 20
22: 19
19: 18
15: 22
22: 25
16: 19
22: 27
16: 32
13: 23
18: 33
14: 32

Body
PK
21		
21		
17		
16		
14		
13		
12		
12		
10		
9		
9		
9		
7		
6		
6		
5		

(Prav)
( 6)
( 12)
( 8)
( 4)
( 5)
( 4)
( 0)
( -6)
( -5)
( -6)
( -3)
( -3)
( -8)
( -3)
( -3)
( -7)
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Co se událo u mužstev mladší a starší přípravky od ukončení
sezony 2013/2014
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 týdenního fotbalového soustředění v Horní
Branné. Toto soustředění bylo ze strany
dětí a rodičů velmi pozitivně hodnoceno.
Děti trénovaly dvoufázově a mimo fotbalových tréninků také soutěžily v různých 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 soutěže okresního přeboru Praha západ mladší

i starší přípravky.
Starší přípravka po třech odehraných kolech 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 odehraných 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 kluby z okolí. Dále se zúčastnili třech turnajů
v Sedlčanech.
Jaroslav Linhart

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

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

Pozvánka na Mikulášskou besídku
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
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HASIČSKÉ
STŘÍPKY
Střípky od hasičů z Kamenného Újezdce
Co bylo:
29. 6. sekání hřiště v Kamenném Újezdci
(před výročím)
20. 7. výjezd k požáru do Chrástu
21. 7. výjezd na Losy – likvidace spadlých 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 pomocníků 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 výkonného výboru v Praze
27. 9. se uskutečnil na fotbalovém hřišti
Memoriál Jaroslava Štíbra - soutěž v požárním útoku
Co bude:
V následujících dnech budeme připravovat autopark na zimu.
Sestavil člen zásahové jednotky
Václav Charvát

100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Kam.Újezdci
Za pěkného počasí se dne 2.srpna
2014 od 14.hodin uskutečnily na bývalém hokejovém hřišti v Kam. Újezdcioslavy 100.výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Kam. Újezdci. Za
velké účasti našich občanů a hostů se
na oslavách zůčastnilo celkem 14 sborů se svojí technikou.Mezi hosty jsme
zejména uvítali prvního náměstka starosty SH ČMS pana Lubomíra Janebu,
starostu KSH pana Josefa Páva, starostu
OSH Práha - západ pana Zdeňka Mlejnského 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 prapor převzal starosta a velitel sboru pan
Jiří Hrdlička společně s nejstarším naším 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 čestnou jednotkou přinesen náš nový prapor SDH Kamenný Újezdec. Návrh a nakreslení 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 práci 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, Jaroslav 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 ostatních diváků. Společnými silami se jim
podařilo i zlikvidovat požár školy.

Následovalo ukázka, kde jsme porovnávali výkony jednotlivých pož. strojů
od roku 1935 až do současné doby. Na
té se kromě nás podílel i SDH Libeř.
Ukázku rozstříhání auta nám předvedli hasiči z Těptína. Jeho uhašení pěnou
pak hasiči ze Zvole.
Dlouho očekávané ukázky s ručními
stříkačkami se na hřišti dočkali diváci 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, ponocný,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 připravili. 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 výjezdová místnost, kde se vyzbrojujeme při

3/2014 | STRANA 9

www.kamennyprivoz.cz
výjezdech a i garáže v přízemí. Pokud
jste výstavy ještě nestihli, tak je možné se dohodnout na termínu s panem
Hrdličkou na telefonu 724 180 403 do
25.10.2014.
Po skončení ukázek se nástrojů chopila 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 ohňostroj, který se moc líbil. Poté již následovala 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. Připomínkou nám bude kratší film, který nám

přislíbil natočit pan Herold.
Na závěr bych chtěl poděkovat nejen
hasičským sborům, hostům, ale zejména občanům, kteří se přišli podívat
a pochopitelně těm, kteří nám při oslavách pomáhali, ať již to byli naši členové nebo jen příznivci.
Jiří Hrdlička

Jako každý rok, tak i letos jsme uspo- Konečné umístnění v turnaji mini kořádali turnaj v malá kopané „ O putovní pané 16.8.2014
pohár SDH Kamenný Újezdec“. Byl to již 1/ Tatranka
– Kam.Přívoz
18. ročník.
2/ Triumfátor
– Vávrovka
Tentokrát bylo přihlášeno jen 6 druž- 3 / Převozníček – Kam.Přívoz
stev, která byla nalosována do dvou sku- 4/ Bobovci
– Kam.Újezdec
pin po třech družstvech. Ti pak soupeřili 5/ Super Mix
– Radlík
o postup do semifinále. Z každé skupiny 6/ Rebelové
– Praha
postupovala dvě družstva. Zbylá druž- Nejlepší střelec – Zubka Tomáš
stva se střetli o 5. a 6. místo. Ze začátku Nejlepší brankař – Stránský Radek
turnaje nám moc nepřálo počasí, ale Nejmladší účastník – Dostál Nikolas
postupem času se umoudřilo a vše se Jediná hrající žena turnaje – Skarmuská
v dobré obrátilo. A tak mohlo vše pokra- Alena
čovat, ke spokojenosti všech, až do závě- Dále byli odměněni i rozhodčí – Skalicrečného hvizdu rozhodčích.
ký Luděk, Horňák Michal a Mašek Prokop.

Cena byla udělena i p. J. Taterovi, který organizoval běh zápasů a všechny
výsledky zapisoval do předem připravených tabulek.
S odměnou ředitel turnaje V. Charvát
nezapomněl ani na hasiče, kteří mu pomáhali 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).

Mini kopaná
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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 sponzory turnaje: Hospody – U Brožků v Hostěradicích, na Přívozské zastávce p. Mikoláš, 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. Agromex p. Jirka st., Autodoprava p. Navrátil
V., 1. Jílovská p. Kačer J., Lesy Konopiště,
Bene - spotr p. L. Hajný, manželé Jedličkovi, p. Š. Škorpil, p. Tůma, p. Voráček,
Sestavil a zpracoval ředitel turnaje
Václav Charvát

hasičské Preventivní okénko
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 možno utéct. To jsou podle hasičů základní pravidla pro přežití požáru v bytě.
Boj s plameny by měli lidé až na výjimky nechat na záchranářích, ty je
potřeba přivolat co nejdřív. „Prvořadé 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 pokoušet.“
Při pohybu ve velkém žáru dokáže
člověka částečně ochránit např. bavlněné prostěradlo namočené ve studené vodě nebo peřina. Nesmí však
být z dutých vláken, jakákoliv syntetická 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 udělat např. pomocí mokrých ručníků,“
doporučují odborníci s tím, že v takovém případě je však nutné okamžitě přivolat pomoc. „Když člověk
nemá k dispozici telefon, musí na
sebe nějak upozornit sousedy. Spolehlivě zaberou třeba vyházené kusy
nábytku z okna. Takového rámusu si
zejména v noci všimne každý.“ Jestliže je v pokoji dýchatelno, doporučují
pak hasiči nechat okna kvůli průvanu
zavřené.
Nebezpečí: botníky a skříně na
chodbách
Případný útěk z bytu se nesmí odkládat. „Hlavní je přežít. Popadnout
manželku, děti, případně psa a co

nejrychleji zmizet. Všechny materiální věci se dají na rozdíl od života nahradit, takže rozhodovat se v hořícím
bytě, co se ještě pokusím zachránit,
je nezodpovědným hazardem,“ varují
hasiči. Stejně riskantní je se pro cennosti do bytu vracet.
Často podceňované jsou pak samotné únikové cesty, a to jak v bytě,
tak i na domovních chodbách. „Minimální 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 odemknutelné zevnitř za každých okolností bez použití klíče. „U bezpečnostních dveří je k tomu nejlepší
kolečko, kterým jde pohodlně a rychle odemknout zámek i ve tmě.“
Jako nejúčinnější ochranu proti ničivým požárům v bytě nebo v domě
doporučuje protipožární čidlo. „Stojí
dnes zhruba stejně jako hasicí přístroj, ale na rozdíl od něj přinese
mnohem více užitku. Nejtragičtější 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 možné zlikvidovat už v jeho zárodku. Často 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 udržovat v dobrém technickém stavu.
Pravidelné vymetání sazí v komíně
a vybrání odpadu by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho
technického stavu. Pamatujte, že sebemenší 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 vložkou, čištění a kontroly by se měly provádět nejméně 2x ročně, bez vložky
pak 6x. V případě napojení spotřebiče s výkonem větším než 50kW by
mělo být čištění komínu provedeno
alespoň 4x za rok.
* Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé
látky by od něj měly být v půdních
prostorách vzdáleny nejméně 1 metr.
* V případě komína může být zanedbání neblahé následky. Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového 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 komíně urychleně odstraňte veškerý
hořlavý materiál z blízkosti komínového 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. Případný požár co nejdříve oznamte
hasičskému záchrannému sboru na
tísňovou linku 150.
Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel se vám
mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše
i vašich dětí a zabezpečí váš majetek
před požáry.
Připravil a sestavil člen zásahové
jednotky Václav Charvát
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KULTURA
Do nového školního roku po hlavě
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 protože 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 každoročně 16. září. Kolotoče ani houpačky
bychom nezvládli, tak byla alespoň střel-

nice. Všechny maminky čtrnáct dní dopředu 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 domácí pečivo, kávu či čaj, koupit neobvyklý dárek v bazaru, ale i vystřelit si pugét
barevných růží. Finance, které jsme získaly v průběhu trhu i všech našich aktivit
v předcházejícím roce, vydáme na herní
prvek, který bude umístěn právě na nové

hřiště a svépomocí budeme dále parčík –
hřiště zvelebovat.
Kromě toho nás na podzim čekají další
příjemné akce: již podruhé budeme dlabat dýně, nově se vydáme na pochod za
svatomartinskou husou a samozřejmě se
už teď začínáme připravovat na rozsvěcení vánočního stromku. Máte-li zájem se
k nám přidat, stačí se podívat na
www.prevoznicek.webnode.cz.
Za MC Převozníček
Linda Mašková

Náplava pro Vás
V pořadí 11.trh máme již úspěšně za sebou a s potěšením Vám
chceme sdělit, že
zimní trh se bude konat v sobotu před první adventní nedělí 29. 11. 2014 od 9.00 do
13.00 hodin.
Máte -li zájem o prodej tradiční
adventní výzdoby, kvalitních dárků či vánočních specialit, volejte
na telefonní číslo: 728 921 151.

Dále pak přinášíme dobrou zprávu pro všechny milovníky pohádek.
V neděli 30.11.2014 od 15.30 můžete zhlédnout v divadle OKAP
„Vánoční příběhy Kvaka a Žbluňka“ v podání Marky Míkové. Inspirací těchto příběhů je kniha Arnolda
Lobela.
Aktuální informace k akcím Náplavy můžete nalézt na adrese
www.facebook.com/naplavas

Těšíme se na sebe, těšíme se na Vás!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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

Srdečně gratulujeme všem jubilantům

Výzva pro zasílání článků
Vážení čtenáři,
zajímá nás to, co zajímá vás. Své náměty na nové články, otázky, na které chcete znát odpověď i vaše postřehy a připomínky
k obsahu čtvrtletníku můžete zasílat na
e-mail: ctvrtletnik@kamennyprivoz.cz
Budeme se těšit na vaše příspěvky a reakce.
Uzávěrka dalšího čísla: 25. 11. 2014

Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.

Tiráž
Odpovědný redaktor: Prokop Mašek
Registrováno pod č. MK CR E 12542 jako periodický tisk s názvem Přívozský čtvrtletník.
Adresa a inzerce: Obecní úřad Kamenný Přívoz 285, 252 82
tel. 241951443-4, www.kamennyprivoz.cz
Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí.
Neoznačené fotografie archiv redakce.

nově narození

zemřelí

Měsíc květen až září
Brychtová Julie Anna
Mašek Jáchym
Doležalová Elizabet
Vokál Vojtěch
Hanušová Anna
Zahrádka Jakub

Měsíc květen až září
Kudrnáč Tomáš
Krajánek Vladimír
Bernardová Věroslava
Všem pozůstalým tímto
vyjadřujeme hlubokou soustrast

George Bernard Shaw: "Všechna povolání jsou spiknutí....."

[Znění tajenky: proti laikům]

osmisměrka Přívozského čtvrtletníku

