
SLOVO ÚVODEM

Přívozský      4
ČTVRTLETNÍK

Vážení a milí spoluobčané a spolu-
občanky, 

jsem rád, že Vás mohu oslovit pro-
střednictvím Přívozského čtvrtletní-
ku v tuto adventní dobu, v období 
přátelského setkávání a rodinné po-
hody. 

S blížícím se koncem kalendářního 
roku 2011 a mým jednoročním půso-
bení ve funkci starosty obce se mu-
sím za tímto období poohlédnout  
a zamyslet. 

Pro mne osobně to byl rok se-
znamování. Seznamování se s no-
vou prací, novými lidmi i se vším co 
k tomu náleží. Rok utekl jako voda, 
mnoho nového jsem poznal a snad 
se i naučil. Bohužel chtě-nechtě vel-
kou část mé práce zabrala „úředni-
čina a papírování“ a čas na realiza-
ci prací přímo v terénu nebyl tako-
vý, jaký bych si jako technik před-
stavoval. Předpokládám, že se příští 
rok toto obrátí. Co se v obci povedlo  
a co méně nyní hodnotit nebudu,  
to musí jiní. Můj názor by mohl být 
zaujatý.

Zmíním se však o práci některých slo-
žek obce, která se mi jeví velice dobrá. 

Z orgánů obce výborně pracují kul-
turní a odpadová komise. Členové 
kulturní komise se aktivně angažu-
jí při organizaci společenských akcích 
v obci (advent, vítání občánků, zába-
va, spolupráce při akcích školy, kulati-
ny seniorů, apod). 

Odpadová komise se v průběhu roku 
zabývala tvorbou nové vyhlášky o od-
padech, kterou chce ušetřit nejen pe-
níze obci, ale též vychovávat občany  
a chránit životní prostředí. 

Podstatným přínosem je též práce 
poradního orgánu RO pro územní plá-
nování a stavební činnost v obci. Ten se 
podstatným dílem podílí na změnách  
a tvorbě nového územního plánu 
obce i další stavebně urbanistické 
problematice v obci.

Vánoce přicházejí!

Pokračování na str. 2
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ROZVOJ OBCE

 Informace o plnění rozpočtu obce za 1. pololetí 2011;
 Opravy objektů obce;
 Opravy místních komunikací (Zastávka od obchodu smě-
rem k trati, podél tratě a směrem k Újezdci, další části obce 
– opravy děr a výtluků, srovnání povrchu – vše do max. 
výše plánovaných výdajů cca 900 tis. Kč);

 Informace o opravách krajských silnic č. 105 a 106 dle har-
monogramu;

 Ustoupení od navrhované těžby dřeva odborným lesním 
hospodářem v lokalitě Vávrova;

 Žádosti o pronájem či odprodej obecních pozemků;
 Prominutí poplatků za svoz komunálního odpadu na zá-
kladě oprávněných žádostí občanů;

 Věcná břemena  kabelových, vodovodních a odpadních 
vedení po obecních pozemcích;

 Návrh odpadové komise na změnu vyhlášky o odpadech 
dle zákona č. 185/2001Sb;

 Udělení výjimky na počet dětí v mateřské a základní škole 
na školní rok 2011/2012;

 Návrh nového volebního řádu Školské rady místní Základ-
ní a mateřské školy;

 Oprava mostu – lávek a ledolamu.

 Kontrola plnění usnesení minulého zastupitelstva;
 Zpráva o činnosti obecní rady;
 Zpráva o čerpání rozpočtu za období leden až srpen 
2011;

 Úprava rozpočtu obce na rok 2011;
 Smlouva na elektronické spisové služby financované  
z prostředků strukturálních fondů EU v rámci integrova-
ného operačního programu;

 Informace Ing. Arch. Bartoňka o postupu prací na novém 
Plánu obnovy vesnice;

 Zadání reálných termínů pro přípravu a tvorbu nového 
územního plánu obce;

 Problematika nepovoleného vypouštění fekálních od-
padů

 Problematika svozu komunálního odpadu  a návrh odpa-
dové komise na změnu vyhlášky o odpadech dle zákona 
č. 185/2001 Sb.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva bylo zveřejněno na úřední  
desce a webových stránkách obce 
www.kamennyprivoz.cz.
 Pavel Pála, místostarosta

Obecní rada zasedala v období  
od 1.7. do 15. 11. 2011 celkem  
osmkrát, bylo m. j. projednáno:

Zastupitelstvo obce ve třetím  
čtvrtletí zasedalo dne 26.9. 2011, 
bylo m. j. projednáno:

Organizacemi v obci, jejichž činnost 
je výrazná je Sbor dobrovolných ha-
sičů Kamenný Újezdec, místní tělový-
chovná jednota Tatran a potom novější 
složky, místní ochotnický spolek OKAP  
a sdružení Náplava.

Práci hasičů Kamenný Újezdec snad 
ani není třeba představovat. Aktivně 
působí již přes 90 let a věnují se nejen 
problematice hasičské, ale též sportov-
ní, společenské a práci s dětmi.

Práce a činnost TJ Tatran Kamenný Pří-
voz se v posledních cca 10 létech též zvi-
ditelnila. Na utkání místních fotbalistů 
chodí až neuvěřitelné množství fanouš-
ků. Možná více z důvodu společenského, 
než sportovního, to se však snoubí do-
hromady. Nyní je i snaha opětovně za-
vést mládežnický fotbal. A věřím, že se to 
podaří, a že i rodiče stojí o to, aby jejich 
děti raději běhaly za mičudou, než seděli 
u počítačů a hráli počítačové hry. 

Slovo úvodem   (pokračování z titulní strany)

Ochotníkům OKAPu přeji, aby ve své 
činnosti vytrvali a zůstali viditelnou 
součástí kulturního života obce. 

OS Náplava zde nepůsobí dlouho, 
avšak její činnost jako organizátorů 
Přívozských trhů, spolupráce s kulturní 
komisí a zapojení se do programu Ob-
novy vesnice je pro obec velkým pří-
nosem.

Dále musím poděkovat také Vám, ob-
čanům, kteří se zamysleli nad výzvou 
Programu pro obnovu  vesnice a po-
slali své příspěvky a návrhy na místní 
úřad. Můžeme vás ubezpečit, že se nad 
každým návrhem pro Program obnovy 
vesnice zamýšlíme a jsem přesvědčen, 
že v nastávajícím roce některé z nich 
budou realizovány.

Vám všem spoluobčanům přeji krás-
né a veselé prožití svátků vánočních  
a do nového roku 2012 mnoho zdraví, 
štěstí a životní spokojenosti.

Prokop Mašek, starosta

PF 2012
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Obec Kamenný Přívoz má přístupovou 
licenci do portálu www.ziveobce.cz,  
které ji opravňují využívat všechny 
funkce v rámci aplikace.

Jedná se o otevřenou informační 
službu s celorepublikovou působností, 
která poskytuje informace o úřadech 
měst, obcí a krajů České republiky  
a v nich zastoupených firmách. Por-
tál vytváří prostor pro vzájemnou spo-
lupráci a podporu mezi zástupci obcí 
a místními firmami, kterým umožňuje 

PORTÁL „ŽIVÉ OBCE“
jednoduché zařazení do lokální data-
báze firem. 

Vyzývám tímto všechny instituce  
a firmy sídlící na území obce Kamenný 
Přívoz (fyzické osoby a právnické oso-
by: výrobní firmy, obchody, restaura-
ce, ubytování, zdravotní služby, atd.), 
že se mají možnost na portále prezen-
tovat. Máte-li zájem, kontaktujte obec  
a uveďte data, která mají vaší firmu, 
živnost, instituci představovat. Záro-
veň vás žádám, abyste si zkontrolova-
li svá data na portále (pokud tam jste 

V neděli 27. listopadu večer jsme se 
opět sešli na slavnosti rozsvěcení vá-
nočního stromečku. Dětem svítily oči, 
ve vzduchu voněl punč a cukroví a ve 
tmě blikaly svíčky. Atmosféra byla ne-
smírně milá. 

Když si na ten večer dnes vzpomenu, 
napadá mě vlastně hlavně to, že bych 
všem organizátorům a účinkujícím za 
tak hezký večer ráda poděkovala. Dě-
tem i dospělým za krásné vystoupení, 
paní učitelkám za to, co s našimi dětmi 
nacvičily a vyrobily, dobrovolníkům za 
dobroty, ozvučení i milé úsměvy a všem 
těm, kteří přišli, pobyli a v obchůdku 
utratili celkem 3 205,- Kč za krásné vý-
robky dětí, které poputují na dobročin-
né účely. 

Krásné Vánoce všem.
 Kateřina Langley

PODĚKOVÁNÍ OD STROMEČKU

uvedeni) a aktualizovali je. V součas-
nosti je na portále prezentováno 17 
místních firem a institucí.

 Prokop Mašek, starosta
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V minulém čísle Přívozského čtvrtletní-
ku jsem se zmiňoval, že se ve svých pří-
spěvcích budu zabývat spíše těmi nepří-
jemnými záležitostmi a problémy, kte-
ré obec musí řešit. Tentokrát se zaměřím 
na odpady pevné a tekoucí.

Odpady pevné

Lze konstatovat, že přístup obyvatel  
ke třídění odpadů se v posledních letech v 
celé ČR zlepšuje. Avšak stále je velký rozdíl 
ve třídění a likvidaci odpadů u občanů ČR 
oproti chování obyvatel v zemích na 
jih a na západ od Česka. Je to stále 
nesrovnatelné. Tam si váží své příro-
dy, své obce či města a správným 
tříděním a likvidací odpadu pomá-
hají svému místu. Bohužel mnoho 
z nás si toto neuvědomuje a je pře-
svědčeno, že když uhradí poplatky 
za komunální odpad, může vyha-
zovat odpad jak se jim zlíbí. 

Pro některé občany je stále zce-
la běžné, že do popelnic na směsný 
odpad házejí plasty, sklo i papír, kte-
ré patří do tříděného odpadu. O ne-
sešlapaných lahvích ani nemluvím.

Dalším nešvarem je odkládání bi-
oodpadu (tráva, listí, větvě apod.) do 
kontejnerů. Za jejich odvoz se hradí 
paušální cena. Takže odváží-li se např. 
větve (tj. z větší části vzduch), zaplatíme 
za odvoz to samé jako za odvoz kontej-
neru plně naplněného komunálním od-
padem. Je pěkné, když je zahrádka krás-
ně upravená, pravidelně posekaná a stro-
my na zahradě jsou ostříhané. Nicméně 
tráva, listí a veškerý bioodpad by měl kon-
čit na vlastním kompostu. Bohužel u mno-
ha našich občanů a převážně našich cha-
tařů, tento odpad z vlastní zahrady často 
končí buď ve velkých kontejnerech nebo 
na obecních, lesních či jiných pozemcích. 
Prostě ať si s tím poradí někdo jiný!

Nebezpečný a velkokapacitní odpad také 
mnohdy končí v komunálním odpadu, 
přestože obec 2x ročně zajišťuje jeho od-
voz. Původ těchto odpadů je téměř nezjis-
titelný, objevuje se záhadně přes noc, vět-
šinou na odlehlých místech či u polních a 
lesních cest. A tak vznikají černé skládky, o 
kterých jsem se domníval, že vymizí. 

Bohužel Kamenný Přívoz doposud 
není vybaven sběrným dvorem. Obec 
si je toho vědoma a hledá řešení. Sběr-
ný dvůr není prostranství před zdravot-
ním střediskem v Kamenném Přívoze, jak 
si někteří myslí. Sběrný dvůr musí splňo-
vat přísná stanoviska, aby skladování a 
shromažďování odpadů nemělo škod-
livý vliv na životní prostředí a vzhled 

ODPAD: PROBLÉM, KTERÝ MUSÍME ŘEŠIT
obce. Jeho vybudování tudíž není lev-
nou záležitostí. Lze na něj žádat příspěv-
ky z dotačních programů, avšak naším 
velkým problémem je, že nemáme žád-
ný vhodný obecní pozemek. Pochopitel-
ně žadatel o dotaci nemůže žádat finan-
ce na projekt na cizím pozemku. Obec se 
snaží odkoupit či pronajmout pozemek  
a společně s firmou AVE provést opatření 
k zajištění provozu sběrného dvora. 

 
Z čistě ekonomického hlediska – součas-
ný systém vybírání poplatků za odpady 
pokryje necelé dvě třetiny ročních ná-
kladů. Roční odvoz komunálního, třídě-
ného a nebezpečného odpadu stojí cca 
1,5 mil.Kč a poplatky za odpady činí cca 
1,0 mil. Kč. A to v nákladech nejsou zapo-
čítávány náklady na zaměstnance obce, 
kteří se minimálně 1 den v týdnu věnu-
jí výhradně odpadům (odvoz odpadko-
vých košů, úklid sběrových míst, pohon-
né hmoty za odvoz odpadů, apod.) Do 
budoucna je zřejmé, že náklady poros-
tou zvýšením DPH, zvyšováním cen po-
honných hmot i nutností odpady odvá-
žet do vzdálenějších míst.

Problematikou odpadů se v tomto roce 
intenzivně zabývala Odpadová komise. Vy-
pracovala návrh vyhlášek o odpadech, kte-

ré v době, kdy tento článek píši, jsou dány 
ke kontrole na Odboru kontroly minister-
stva vnitra a nejsem schopen říci, zda tyto 
vyhlášky budou na prosincové schůzi za-
stupitelstva obce projednávány tak, aby 
po případném schválení byly poplatky za 
odpady na rok 2012 vybírány dle nové vy-
hlášky. Tyto vyhlášky nejsou koncipovány 
ve snaze zvýšit poplatky, ale ve snaze mo-
tivovat občany ke třídění odpadů, pokud 
možno 100% využívání odpadních nádob 
a platit pouze za odvezený odpad.

Odpady tekoucí

Dalším velkým problémem 
naší obce je likvidace splaško-
vých vod. Pouze část Kamenného 
Újezdce a Kamenného Přívoza je 
vybavena kanalizací, Hostěradice 
a Rakousy vůbec ne. Bohužel jsou 
i tací, kteří by se mohli na kanalizaci 
připojit, ale nevyužívají toho. Mno-

ho rodinných domků se na kanaliza-
ci připojit nemůže, protože tam není. 
Některé rodinné domky řeší tuto si-

tuaci vybudováním domovní čistírny 
odpadních vod, ale i ta je v mnoha pří-

padech nerealizovatelná. Proto velká 
část objektů má vlastní odpadní jímky 
na vyvážení - septik. Stále častěji se ob-
jevují stížnosti, někdy konkrétní osobou, 
jindy anonymem, na nezákonné vypouš-
tění odpadů z těchto jímek do suchých 
i mokrých vodotečí, nádrží, na cesty či 
louky apod. Zjišťujeme, jak má obec dle 
zákona postupovat, kdo má právo vyža-
dovat na majitelích nemovitostí doklady 
o odvozu fekálií, jaké mohou být sankce 
a budeme v tomto směru důslední!

Chápu ty, kteří poukazují na to, jak je 
možné, že v době 21. století má stát Ev-
ropské unie sídla nevybavená kanalizací 
a vodovodem. Čistírnami odpadních vod 
musí být vybaveny obce s více než třemi 
tisíci obyvatel. Bohužel Kamenný Přívoz 
má cca 1.260 obyvatel a získávání dota-
cí je komplikované. Vzhledem k tomu, 
že obec je rozdělena na tři samostatné 
části oddělené řekou Sázavou, jedná se  
i s ohledem na geologické podmínky  
o finančně velice nákladnou realizaci. 
Bez získání dotací je financování z běž-
ného obecního rozpočtu nemožné. 

I nadále se budeme zabývat přípravou 
a realizací projektů v této oblasti, avšak 
vzhledem k výše uvedeným skutečnos-
tem a současným škrtům státního roz-
počtu nemohu říci, kdy bude tato vyba-
venost zajištěna.

 Prokop Mašek, starosta

 obyvatel 
h letech v 
lký rozdíl 

občanů ČR 
ch na 
tále 
ro-

ým 
má-

o 
ře-
tky 

yha-

zce-
ěsný 
 kte-

ne-
ím.

ání bi-
d.) do 
 hradí 
e např. 
platíme 
 kontej-
ním od-

dka krás-
ná a stro-
Nicméně 
 měl kon-

žel u mno-
šich cha-

ady často 
ech nebo 

k zajištění provozu sběrného dvora. tivovat obča
možno 100%
a platit pou

Odp

D
naší
vých
Újez
vyba
a Rako
i tací, 
připoj

ho rod
ci připo
Některé

tuaci vy
odpadníc

padech n
část objek
na vyvážen
jevují stížn
jindy anon
tění odpad
i mokrých 
louky apod
zákona pos
dovat na m
o odvozu f
a budeme

Chápu ty
možné, že 



4/2011 | STRANA 5www.kamennyprivoz.cz

Byly shromážděny podněty občanů 
a zastupitelů do Plánu Obnovy Vesni-
ce sídelního útvaru Kamenný Přívoz.  
V tuto chvíli probíhá za účasti členů 
pracovní skupiny POV jejich uspořádá-
ní, vyhodnocování, doplňování foto-
dokumentace a tvorba přehledné pro-
blémové mapy s vyznačením všech 
podnětů. Ucelený dokument – „POV - 
Podněty „ bude předložen zastupitel-
stvu obce a občanům k projednání na 
příštím veřejném zasedání obecního 
zastupitelstva. Dokument bude rovněž  
dispozici k nahlédnutí občanům v kan-
celáři starosty obce. Na základě roz-
hodnutí zastupitelstva bude vypraco-
váno zadání pro tvorbu vlastního do-
kumentu POV a podniknuty další kro-
ky vedoucí k jeho pořízení.  (red)

Plán Obnovy Vesnice sídelního 
útvaru Kamenný Přívoz

 Od léta tohoto roku je v platnos-
ti Změna č. 3 Územního plánu sídelního 
útvaru Kamenný Přívoz. 

 Probíhá vypracování Změny územního 
plánu č. 4  a tvorba územní studie pro lo-
kalitu „ Úlehličky“ s funkční náplní skupino-
vá výstavba individuálního rodinného byd-
lení. Obec zastoupená Poradním orgánem 
rady obce pro věci Územního rozvoje defi-
nuje v tomto území základní síť cest, hmo-
tové a prostorové a urbanisticko  - architek-
tonické regulativy zajišťující přirozené včle-
nění nové zástavby do stávajícího prostře-
dí obce a podpoření sítě chráněného pěší-
ho spojení mezi jednotlivými částmi obce.

 Probíhá jednání s majiteli pozemků 
v katastrální části Hostěradice a přípra-
va vypracování územní studie na řešení 
území s funkční náplní skupinová výstav-
ba individuálního rodinného bydlení.

 Byla vytvořena územní studie na lo-
kalitu Kamenný Přívoz centrální část – 
pole a pastviny severně nad cestou do 
Hostěradic ověřující využití území pro in-
dividuální bydlení a chov koní.

 Poradní orgán rady obce pro věci 
Územního rozvoje obce připravuje časový 
harmonogram a zadání pro tvorbu nového 
Územního plánu obce. Tento dokument 
bude předložen na příštím veřejném zase-
dání obecního zastupitelstva k projednání.

 Obec obdržela dokument Posouze-
ní vlivu stavby dálnice D3 na životní pro-
středí, ve kterém je mj. uvedeno i vypořá-
dání zpracovatelů projektu se stanovis-
kem obce KP ke stavbě. Vypořádání s při-
pomínkami obce bylo provedeno ve vel-
mi obecné a nekonkrétní rovině. Proto se 
obec k dokumentu opět vyjádřila, a sice 
shodným způsobem jako v předchozím 
případě s odkazem na znění předešlého 
vyjádření.  Ivo Bartoněk

AKTUALITY Z OBLASTI 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Fotogra cká soutěž 

Fotografická soutěž s tématikou Ka-
menného Přívozu se již může pochlubit 
prvními příspěvky. Proto ostatní  foto-
grafové – amatéři neváhejte, foťte a po-
sílejte do redakce čtvrtletníku či na ad-
resu OÚ své příspěvky.  (red)

První zájemci o svatební obřad přímo 
na úřadě Kamenného Přívozu už se našli  
a v létě se také tento slavnostní akt usku-
tečnil. Za asistence paní matrikářky Lou-
žecké z Jílového u Prahy oddal starosta 
Prokop Mašek 16. 7. 2011 v zasedací míst-
nosti místního úřadu přeměněné na ob-
řadní síň snoubence Kateřinu Kostínko-
vou a Miloše Mandiče. Tímto novomanže-
lům Mandičovým přejeme mnoho štěstí 
do společné budoucnosti a zároveň se tě-
šíme na další zájemce, kteří by svůj první 
krok do společného života chtěli uskuteč-
nit v Kamenném Přívoze. (red)

Je to jen pár týdnů, kdy jsme si užívali 
krásné slunečné dny. Přestože letošní léto 
nepatřilo teplotně k těm nadprůměrným, 
to „babí“ se opravdu vydařilo. Příroda se 
však nedala oklamat a nastoupilo typic-
ké podzimní počasí s krásně vybarvenou 
krajinou, ale také s mlžnými opary nad 
místními potoky a  řekou Sázavou. 

Nastal čas, kdy musíme zatopit v kamnech, 
abychom se ohřáli. Kdo se dobře připravil 
na zimu, má dostatečné zásoby uhlí a dřeva, 
protože nastupující zima může být dlouhá. 
Někdo topí plynem – v naší obci je to však 
málokdo, někdo elektřinou a ti ostatní kla-
sickými pevnými palivy. Z komínů se kouří, 
doma je příjemně teplo. Těšíme se na pras-
kající oheň v krbu nebo kamnech případně 
na sálající radiátory  pokaždé, když se vrací-
me z venku. To je ta příjemná stránka chlad-

Vdát se nebo oženit  
v místě bydliště?  
U nás žádný problém!

Když z komínů stoupá dým
ných dnů. Ta méně příjemná s sebou přiná-
ší nízkou oblačnost s mlhami a smogem při 
inverzi. Všichni známe pohled na Kamenný 
Přívoz, který je ponořen do kouřové a mlžné 
clony, když se vracíme domů.

Naše domácnosti se bohužel podílejí na 
znečišťování ovzduší vysokou měrou. V lis-
topadu jsme v celé republice prožili dlou-
ho trvající inverzi, kdy několik týdnů nepr-
šelo a nebylo větrno. Projevil se efekt tzv. 
českého bazénu, kdy hory, které nás ob-
klopují nedovolily, aby se smog rozpus-
til. Naše kouřící komíny  tomu vydatně na-
pomáhaly. Pokud spalujeme suché dře-
vo nebo uhlí, zatěžujeme ovzduší plyny a 
prachem, které však při běžných koncent-
racích nejsou nebezpečné. Jestliže však do 
kamen přikládáme vše, co hoří tzn. např. 
PET láhve, plasty, staré boty, textil, barevné 

časopisy, impregnovanou dřevotřísku, la-
kované dřevo apod., vypouštíme do vzdu-
chu jedy, jako jsou dioxiny, furany, formal-
dehydy, styreny a další toxické karcinogen-
ní látky, které mohou způsobit rakovinu, 
srdeční problémy, onemocnění nervového 
systému, dýchacích cest, sliznic, očí a další 
závažné nemoci. Neměli bychom topit  ani 
syrovým dřevem, které nedokonalým spa-
lováním dehtuje kamna a komín. 

Nechci pouze mentorovat,  ale spíše po-
žádat ty, kteří neberou ohledy na zdraví 
své, svých dětí a sousedů, aby se zamys-
leli nad tím, co je důležitější. Jsou to ušet-
řené peníze za topení, nebo zdravé život-
ní prostředí ?

Přeji Vám krásnou zimu a pevné zdraví v 
novém roce 2012.

 Pavel Pála, místostarosta
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ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ

ŠKOLA

Když ve škole jede vlak
Celoroční školní projekty se již stáva-

jí v naší základní a mateřské škole tradi-
cí. Doplňují školní vzdělávací program ZŠ 
Tvořivá škola a vzdělávací program MŠ 
Nejsem na světě sám.

Cílem projektů je rozvíjení tvořivého 
přístupu dětí ke světu, uvědomování si 
zodpovědnosti za své chování a jedná-
ní nejen ve vztahu k životnímu prostředí, 
dále mají projekty probouzet touhu po 
získání nových poznatků a zkušeností.

Na letošní školní rok si vybraly děti 
téma ŽELEZNICE a projekt nazvaly ,,JEDE 
VLÁČEK KOLEJÁČEK‘‘. Téma navazuje na 
témata minulých let.

Prvním projektem bylo ,,Putování mok-
rou cestou‘‘ – zvoleno vzhledem k tomu, 
že obcí protéká řeka Sázava, druhý pro-
jekt – ,,Jak se mění kámen‘‘ – téma odvo-
zeno od všudy přítomného kamene, kte-
rý se objevuje i v názvu obce. Třetí - ,,Pro-
měny stromů‘‘ – zvoleno proto, že stromy, 
které nás obklopují mají pro nás i pro život 
na naší krásné planetě nedozírný význam.

Ale zpět k letošnímu projektu s názvem 
,,JEDE VLÁČEK KOLEJÁČEK‘‘. Obec Ka-
menný Přívoz leží na trase POSÁZAVSKÉ-
HO PACIFIKU, a tak je téma dětem blízké.

Při plánování projektu jsme si byly vědo-
my (učitelky) toho, že nejvhodnější bude 
tzv. prožitkové učení, při kterém se budou 

děti seznamovat s prostředím železnice, 
její historií, vývojem, s problematikou eko-
logické dopravy, s významnými událost-
mi a osobnostmi spjatými s Posázavským 
Pacifikem, s významnými technickými pa-
mátkami a přírodními úkazy kolem želez-
nice. Zároveň se budou učit  nacházet a 
vnímat krásy přírody v okolí trati.

Velmi důležité je i to, že projekt děti učí 
spolupráci při řešení problémů, komu-
nikaci, vyhledávání informací, mravním 
postojům a směřuje k praktickému vyu-
žití v životě. 

První společnou akcí ZŠ a MŠ ,,Nádraží – 
nastupovat‘‘ byl projekt oficiálně odstar-
tován a přestože nám počasí nepřálo, na 
dvoře MŠ I vládla dobrá nálada a rodinné 
týmy plnily v jednotlivých ,,stanicích‘‘ zá-
bavné úkoly a akci jistě můžeme považo-
vat za zdařilou. Děkujeme všem těm, kte-
ří nám při realizaci pomáhali.

23. září děti ZŠ a MŠ II ,,vyrazily‘‘ na mo-
tivační výlet do Prahy do Království že-
leznic, kde je prostředí zcela uchvátilo, 
ale i zážitky z cestování prostředky MHD, 
zvláště metrem. Děti se domů vracely 
plné dojmů, vezly si odměny z Království 
železnic, kde uplatnily své znalosti, ale 
také umění spolupracovat při řešení úko-
lů v soutěži. Za přípravu této akce patří 
poděkování pí. uč. Šimsové.

V říjnu pozvali žáci ZŠ do ,,školního kina‘‘ 
děti z MŠ na promítání příběhu o cestě 
vlakem a po jeho zhlédnutí si společně za-
soutěžily v sestavování puzzle a učení se 
básničky o parním vlaku. Do své školičky 
se malé děti vracely se slibem, že je velcí 
kamarádi zase brzy k sobě do ZŠ pozvou.

Další akcí byla Dřevíčková dílnička , která 
se dětem velmi líbila. Pod vedením pana 
truhláře si děti z MŠ a ZŠ ,,vyrobily‘‘ ma-
šinku a seznámily se s pracovními nástro-
ji a mohly si svůj um vyzkoušet. Zvláště 
děti ze ZŠ byly do práce tak zabrány, že se 
tomu pan truhlář podivoval a několikrát 
je musel upozornit, že už se musí končit. 
Děti za jejich pracovní nadšení i zdařilé vý-
robky – mašinky velmi chválil.

V listopadu jsme se opět všichni sešli  
v ZŠ ,,v kině‘‘. Pí. ředitelka Šmídová při-
pravila promítání pohádky O vláčku Ko-
lejáčku. Nejednalo se jen o samoúčelné 
promítání, ale děti se zamyslely nejen  
o vztazích mezi vláčky v pohádce, ale  
i o chování nás lidí k sobě navzájem.

Dále následovalo tvoření drobných 
předmětů, které děti malovaly, lepily  
a také připravovaly vánoční cukroví pod 
vedením všech paní učitelek ze ZŠ a MŠ.

To vše nedělaly pro sebe, ale na prodej 
při rozsvěcení adventního stromu a výtě-
žek podpoří nadační fond Apla, který po-
máhá lidem s autismem.

A proč jsme zvolili právě Aplu? Děti  
a dospělí postižení autismem mají totiž 
stejně jako my rádi vláčky.

Další akce a činnosti připravované  
v rámci projektu nás teprve čekají a už 
se na ně těšíme. Doufáme, že se nám po-
daří získat a nadchnout pro naše aktivity  
i rodiče a děkujeme všem, kdo nás v naší 
práci podporují a pomáhají nám.

Shodou okolností právě letos v říjnu 
byla na trh uvedena kniha V. Větvičky a J. 
Rendeka – Sázava řeka protkaná železni-
cí, ve které se prolínají témata všech na-
šich školních projektů a je v ní i část vě-
novaná Kamennému Přívozu.

Fotodokumentace z akcí týkajících se 
projektu je k nahlédnutí na webových 
stránkách www.zsmskamennyprivoz.es-
tranky.cz 

 Jana Zdvihalová
... když jede (skoro) celá rodina - úvodní slavnost „Nádraží - nastupovat“
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Srdečně Vás zveme do školy!
Co se chystá?

Zapisujeme 
ve středu 8. února 2011 
od 14:00 do 16:30,
S sebou rodný list dítěte a občanský 
průkaz jednoho z rodičů.
Těšíme se na Vás.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2012-2013

Šťastné a veselé Vánoce všem obyvatelům Kamenného Přívozu!

Do nového roku 2012 Vám přeji hodně dobré vůle a krásných předsevzetí, které Vás 
obohatí a v našem složitém světě dají smysl Vašemu bytí, tomu, co děláte a kde žije-
te. Aby se Vám podařilo zvolit cíle, pro které stojí za to žít, pracovat, učit se!!!!

S přáním hodně zdraví a sil na všechno dobré 
Mgr. Hana Šmídová, ředitelka školy

Sportovní kroužek
– vedoucí kroužku sl. M. Viktorinová

Práce s počítačem
- vedoucí kroužku pí.  ř. H. Šmídová

Muzicírování
- vedoucí kroužku pí. Z. Žáková

Angličtina
- vedoucí kroužku pí. uč. M. Machaňová

Hraní na flétničky 
- s pí. uč. M. Šimsovou.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZŠ

Den otevřených dveří v základní škole v Kamenném Přívoze

V pondělí 16. ledna 2012
od 8.00 do  14.00 hod.

V dopoledních hodinách můžete nahlédnout do výuky žáků. V odpoledních ho-
dinách 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

Ve čtvrtek 19. ledna 2012
od 15.00 hod. 

Můžete se zeptat na všechno, co vás zajímá v souvislosti s nástupem Vašeho dí-
těte do základní školy. Jsou pro Vás připraveny informace o školní zralosti, což je 
téma přímo související s problematikou odkladu školní docházky. 

Dřevíčková dílnička

Plavecký výcvik MŠ v BenešověTvoření vánočních předmětů pro dobročinné účely – nadace Apla 
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Martinu Hoštovou (46) jistě mnozí 
znáte. Přívozská rodačka a maminka 
tří dětí již osmnáct let vaří v naší zá-
kladní a mateřské škole.  Během let 
strávených ve školní kuchyni „nakrmi-
la“ stovky místních školáčků. Jak vidí 
stravovací návyky našich nejmenších 
právě ona?

Martino, když se ohlédnete zpět do 
roku 1993, co vás jako první napadne? 

Jsem po rodičovské dovolené a na-
stupuji jako druhá kuchařka do škol-
ní jídelny. Tehdy jsem si myslela, že 
na pár let, než děti trochu odrostou. 
A jsem tu dodnes, jako kuchařka a ve-
doucí jídelny v jedné osobě. Tenkrát 
jsme na to byli tři, dnes mi v kuchy-
ni vypomáhá Eva Koutná. Se vstupem 
do Evropské unie se zpřísnily hygienic-
ké normy, takže dnes máme mnohem 
lepší vybavení, ale také narostla admi-
nistrativa.

A co samotné vaření? Opravdu se dnes 
ve školních jídelnách děti stravují lépe a 
zdravěji, jak to slýcháme v médiích?

Posledních patnáct let pracuji se 
spotřebním košem. Je to norma, kte-
rá  stanovuje měsíční vydání dese-
ti základních surovin tak, aby výsled-
ná skladba stravy byla pestrá, zdravá 
a vyvážená. Jedná se o poměr masa, 
ryb, brambor, luštěnin, mléka a mléč-
ných výrobků, ovoce, zeleniny, cuk-
rů a tuků. Dále musím sledovat množ-
ství surovin dle věku dětí – předškolá-
ci do šesti let, mladší školáci do dese-
ti let a starší školáci nad deset let. Ne-
smím samozřejmě zapomínat ani na 
finance.  A těch je ve školství málo. Mi-
nimální a maximální cenu stravného 
určuje ministerstvo vyhláškou. Rodiče 

ale platí pouze cenu surovin. Vybavení 
kuchyně, energie a mzdy zaměstnan-
ců jdou z rozpočtu školy. A samozřej-
mě také vím, co dětem „jede“!

To zní téměř jako věda.  Vejít se do no-
rem výživových,  finančních, hygienic-
kých a navíc k tomu všemu uvařit  tako-
vá jídla, která dětem chutnají. Nebo se 
snad obliba ryb a luštěnin od dob mých 
školních let změnila?

Určitě ano. Ryby a luštěniny samo-
zřejmě nepatří mezi nejoblíbenější, 
ale v porovnání s minulými lety vidím 
zlepšení.  Zejména polévky z luštěnin 
– hrachová, hrstková, čočková či fazo-
lová mají jednoznačně kladnou ode-
zvu. Vlastně polévky jako takové zazna-
menaly obrovskou renesanci. Dříve se 
nám běžně stávalo, že děti hromadně 
po nalití polévku rovnou odnášely zpět 
k okénku. Dnes  mi dělá velkou radost, 
když vidím, že  se polévky dojídají a do-
konce se i opakovaně přidávají.  Stejné 
je to i s rybami. Určitě se zde projevu-
je pozitivní trend, který si děti přináší 
z domova. Ale samozřejmě existují vý-
jimky. Přesto mám dojem, že v posled-
ních letech není jídlo, které by bylo vy-
sloveně neoblíbené. Děti jedí všechno, 
s chutí a hlavně ve velkém. 

To mohu potvrdit. Syn ve škole často 
sní sedm bramborových knedlíků a po-
lévky si také běžně přidává. Jen si někdy 
stěžuje, že na třetí přidání již nezbylo.

A to není jediný. Zvlášť pokud jsou 
omáčky a těstoviny všeho druhu a na 
všechny způsoby. To bych normy moh-
la překračovat i o sto procent. Předškol-
ní děti musím často s třetím přídav-
kem odmítat, protože vím, že na oběd 
přijdou ještě školáci. A ti současní jsou 
skuteční  „přeborníci“. Pro ně je opravdu 
radost vařit!

POD ŠKOLNÍ POKLIČKOU
Teď jste mi nahrála na další otázku. 

Jak by podle vás vypadal žebříček „top 
5“ nejoblíbenějších jídel podle dětí?

Pořadí si netroufám určit, ale určitě 
tam musí být:

 boloňské špagety 
  veškeré další těstoviny (zapečené,  

       vařené)
  bramborový knedlík s masem a so-    

       sem 
  všechna sladká jídla (lívance, pala- 

       činky, buchtičky, rýžový nákyp)
 omáčky (především  rajská, svíčko- 

       vá, na paprice).
Děti se často ptají, kdy bude zase to a 

to jídlo, že na něj mají už chuť. Stejná  
jídla zařazuji nejdříve po šesti týdnech. 
A také se snažím zkoušet nové recepty. 
Nedávno třeba brokolicové placičky či 
halušky s masem a zelím. Nyní si v hla-
vě nosím recept s kuskusem. Tak až ho 
zařadím, dejte mi vědět, jaký měl ohlas.

Určitě dám. 
Za milé povídání děkuje 
Hana Bartoňková

Pokud se vám také někdy stalo,  
že některá jídla vaše děti doma nechtě-
jí, protože ve školce chutnají jinak (sa-
mozřejmě mnohem lépe), mám pro vás 
tip.  Recept na pravé školkové boloňské 
špagety: doma mleté hovězí a vepřové 
maso, rajský protlak, jemný kečup, sůl, 
česnek, tvrdý sýr (aidam) na posypá-
ní.  Vyzkoušela jsem a „konečně“ jsem 
měla úspěch. Chutnaly přesně jako  
ve školce! 

Martina Hoštová

Školní kuchyně nevaří jen pro děti
Obec v rámci sociálních služeb umož-

ňuje starším či osamělým seniorům 
odběr obědů ze školní jídelny. Osobám 
se sníženou schopností pohybu navíc 
obědy každý pracovní den rozváží pra-
covníci technických služeb obce. Bo-

hužel počet obědů určených pro naše 
seniory je limitován kapacitou kuchy-
ně. Tato problematika úzce souvisí  
s budovou školní kuchyně a tělocvičny, 
která není v majetku obce. Ale o tom 
více v příštím čísle.  (red)
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TJ TATRAN KAMENNÝ PŘÍVOZ ODDÍL KOPANÉ 
pořádá

Nábor fotbalových nadějí
Nábor fotbalových nadějí - malých fotbalistů a fotbalistek od 5 ti roků!!!

Dne 17. 12. 2011 od 14.00 hodin v tělocvičně ZŠ Kamenný Přívoz.

Přítomni budou fotbaloví velikáni pan Zdeněk Hruška, bývalý brankář naší reprezentace, Bohemians Pra-
ha a několika zahraničních mužstev, trenér dalších našich i zahraničních týmů a pan Josef Zadina, býva-

lý trenér Bohemians Praha, asistent trenéra naší reprezentace a několika fotbalových mužstev v ČR.

S sebou: sportovní oblečení, obuv, pití

Kontakt: 
PŘEDSEDA ODDÍLU: p. Novotný Fr. Tel. 724313248

TRENÉR: p. Charvát V. Tel. 777614853

SPORT
FOTBAL

Všichni sportovci patřící do TJ.Taranu Kamenný Přívoz,  
přejí spoluobčanům a svým fanouškům krásné prožití Vánočních svátků  

a jen veselou náladu v novém roce. TJ.TATRAN KAMENNÝ PŘÍVOZ



fil ještě jednou a to v 75. minutě z penalty na 4 : 2. Skóre uzavřel 
v 85. minutě Jakub Vojáček. Ještě se musím zmínit o nepromě-
něné penaltě soupeře v 88. minutě. Střela mířila nad naší bran-
ku. Do hry jsme postupně posílali i hráče z lavičky. V 54. minutě 
vystřídal Michala Brože Ivan Plop, v 59. minutě Martin Doubra-
va nahradil Patrika Svobodu a Petr Klapka nahradil v 75. minu-
tě Mirka Hroníka. Ten dostal od rozhodčího ve 37. minutě žlu-
tou kartu za řeči.

Výhra 4 : 1 (1 : 0). Opět na domácím hřišti s mužstvem SK Li-
beň. Pět mistrovských zápasů, pět vítězství. Impozantní vstup 
do sezóny. Ale respekt ke všem účastníkům, soutěže neztrácí-
me. Do zápasu jsme šli s tím, že body musejí zůstat doma ale, že 
si ho chceme užít. V první půli byla hra vyrovnaná. Až v poslední 
patnáctiminutovce naši hráči získávali navrch a soupeře začína-
li přehrávat. Potvrdili to, když běžela, 44. minuta se krásně uvol-
nil Mirek Hroník a chytrou střelou zavěsil míč do sítě a vedli jsme  
1 : 0. Do druhého poločasu jsme šli ještě s větším odhodláním po  
vítězství. Ve 47. minutě Adam Kačer dostal pěkně lobovaný míč 
do vápna od Mirka Hroníka a svou střelou se nemýlil 2 : 0. Minu-
tu nato ve 48. minutě opět Mirek Hroník vybojoval míč na sou-
peřově půlce a šel s ním, až na značku pokutového kopu, přel-
stil i brankaře 3 : 0. Soupeř neunesl, že prohrává a je prakticky 
bez šance na výhru a uchýlil se ke hře, až nebezpečné. Jeho fau-
ly byly v některých případech, až likvidační. Za což jim rozhodčí 
vyloučil jednoho hráče. Oni faulovali a my jim sázeli jednu bran-
ku za druhou. V průběhu 50. minuty Adam Kačer vrátil Mirkovi 
Hroníkovi krásnou přihrávku ze začátku druhé půle a ten s jisto-
tou zavěsil 4 : 0. Soupeř snížil v 85. minutě 4 : 1. Tento stav, se do 
konce utkání, už nezměnil a další tři body zůstali doma. Postup-
ně jsme do hry posílali i hráče, kteří čekali na lavičce, na sviji pří-
ležitost. V 50. minutě vystřídal Michala Brože Martin Doubrava,  
v 65. minutě Franta Novotný ml. nahradil Dana Turovského  
a v 70. minutě Ivan Plop šel místo Franty Novotného st.. Naše 
převaha byla i ve střelách na branku 13 : 6. Na mužstvu je vidět, 
že jde za vítězstvím a už se nenechá soupeřem vyprovokovat  
k oplácení. Po posledním hvizdu rozhodčího šlo celé mužstvo 
poděkovat fanouškům za jejich povzbuzování po celé utkání. 
 
Výhra (4 : 0). Utkání hrané, na hřišti Spartaku Průhonice s je-
jich „B“ mužstvem. I v tomto zápase jsme si šli pro vítězné body  
a dotáhli ho do vítězného konce. První branku vstřelil Mirek Hro-
ník ve 13. minutě po nádherném prohozu od Martina Doubravy  
1 : 0. Druhá branka na sebe nenechala dlouho čekat. V 15. minu-
tě opět Mirek Hroník proměnil v další branku lobovaný balón od 
Michala Brože 2 : 0. Když běžela 28. minuta Adam Kačer si vybo-
joval balón na půlce hřiště a sám s ním prokličkoval až do brány  
3 : 0. Do konce poločasu jsme skórovali ještě jednou. V průběhu 
42. minuty Mirek Hroník dostal nádherný centr od Martina Doubra-
vy a dotlačil ho do sítě soupeřovy brány 4 : 0. Druhý poločas už ne-
byl takový, ale body jsme přivezli domů, tak jak jsme si předsevzali 
před zápasem. I tady po posledním hvizdu rozhodčího, šli naši hráči 
poděkovat klubku věrných fanouškům za jejich podporu.

Prohra 1 : 3 (2 : 0). Na domácím hřišti jsme přivítali „B“ muž-
stvo Vikrtorie Vestec. Je to první naše prohra, a to ještě na do-
mácím hřišti. Po šesti vyhraných zápasech protrhla naší nepo-
razitelnost. Já doufám, že poslední. První branku jsme dostali 
po chybě ve vápně v 9. minutě 0 : 1. Druhá přišla ve 35. minu-
tě, když jsme si nechali na půlce sebrat balón a soupeř se do-
stal dvěma přihrávkami  na dostřel. Jejich nejlepší hráč s č. 10 se 
nemýlil a prostřeli našeho brankaře 0 : 2. Do druhého poločasu 
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V „předstartovním období“ na novou sezónu 2011 - 2012 jsme 
se zúčastnili dvou turnajů. 27.7.2011 v Krhanicích, kde jsme ob-
sadili 3. místo a 13.8.2011 turnaje v malé kopané na hřišti v Kam.
Přívoze, který každoročně pořádají hasiči z Kamenného Újezd-
ce.Tady jsme také obsadili 3. místo. 24.8.2011 naši hráči sehrá-
li přípravné utkání s dorostem z Týnce nad Sázavou, které jsme 
vyhráli 5 : 2.

Během letní přestávky došlo v mužstvu k určitým změnám. Na 
hostování do Radlíku odešel Láďa Šulek a do Mukařova, také na 
hostování, odešel Vašek Kumpošt. Proto jsme museli kádr do-
plnit o několik nových hráčů. Jeden z nich se již zapsal do listi-
ny střelců. Je to Michal Hošta, kterého jsme získali na hostování 
z Lešan. Další noví hráči budou postupně zařazováni do sestavy. 
Věřím, že hráče kteří odešli plně nahradí.

Výhra 9 : 0 (5 : 0). V prvním utkání o mistrovské body, které 
se hrálo na domácí půdě v Kamenném Přívoze 28.8.2011 jsme 
deklasovali „B“ mužstvo SK Olympia Dolní Břežany 9 : 0 (5 . 0). 
Branky postupně do soupeřovy sítě  nasázeli: Mirek Hroník 3 
(2,20,29), Adam Kačer 2 (15,80), Daniel Barták 1 (18), Michal Brož 
1 (58),Michal Hošta 1 (63) a Jakub Vojáček 1 (85).

Výhra 2 : 1 (1 :1). Dalším dnem, kdy jsme hráli mistrovské utká-
ní  byla sobota 3.9.2011. Tentokrát na nás od 14,00 hodin čekali 
v Pikovicích. I když jsme měli určitý problém se sestavou (někte-
ří hráči byli nemocí a někteří byli v zaměstnání), museli jsme se 
s tím vypořádat. Do hry jsme nasadili hráče, kteří čekají na svou 
šanci. I tak jsme utkání dotáhli do vítězného konce. Za výsledek 
2 : 1 (1 : 1) pro nás jsme si odvezli domů 3 cenné body. Branky za 
naše mužstvo: Michal Hošta (7) a Jakub Vojáček (71). Toto vítěz-
ství je o to cennější, že bylo velké vedro a hráči obou mužstev si 
museli opravdu sáhnout na dno sil.

Výhra 5 : 3 (1 : 2). Ve třetím mistrovské utkání jsme přivítali na 
svém hřišti v Kamenném Přívoz 11.9.2011 od 17,00 hodin, fot-
balisty z SK Čechoslovanu Dolní Jirčany. Utkání pro nás začalo 
velmi dobře a Adam Kačer dal ve 29. minutě svou první branku   
v  tomto utkání na  1 : 0. Ve 37. minutě soupeř skóre srovnal na  
1 : 1. Když běžela 46. minuta (rozhodčí nastavil čas) se soupeř po 
naší chybě v obraně ujal vedení na 1 : 2. O přestávce mezi polo-
časy jsme v kabině provedli určité změny v sestavě a v průběhu 
druhého poločasu se to ukázalo jako správné řešení. Ve 48. mi-
nutě se  Adam Kačer opět protlačil k soupeřově bráně a skóro-
val po druhé na 2 : 2. Když běžela 52. minuta Adam Kačer jako 
by byl polit živou vodou po krásné přihrávce od kapitána Vaška 
Drábka zvýšil na 3 : 2. Michal Hošta v 56. minutě chytře protlačil 
míč za záda soupeřova brankaře a zvýšil naše vedení na 4 : 2. Po-
slední naší branku na 5 : 2 dal v 85. minutě Mirek Hroník. Soupe-
ři se ještě v 85. minutě po skrumáži v našem vápně podařilo sní-
žit na konečných 5 : 3 v náš prospěch.

Výhra 5 : 2 (2 : 0). Utkání na domácím hřišti s „B“ mužstvem Ra-
pid  Psáry.Do zápasu jsme šli s otevřeným hledím, naším cílem 
bylo uspět a pobavit diváky. Po impozantní sérii tří výher jsme 
nechtěli ani ve čtvrtém zápase klopýtnout. To se nám povedlo. 
Skóre jsme otevřeli ve 25. minutě Adamem Kačerem 1 : 0. Za mi-
nutu na to ve 26. minutě se trefil do černého, Mirek Hroník 2 : 0.  
Na začátku druhého poločasu ve 46. minutě soupeř snížili na  
2 : 1. Když běžela, 53. minuta Adam Kačer předhodil pěkně cen-
trovaný míč  Mírkovi Hroníkovi, ten se se svou střelou nemýlil a 
zvýšil na 3 : 1. Psárským hráčům se v 71. minutě podařilo z trest-
ného kopu vstřelit ještě jednu branku 3 : 2. Míra Hroník se tre-

PRAVIDELNÉ OHLÉDNUTÍ TRENÉRA
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jsme udělali několik změn.  Ze hry odstoupil pravý krajní zálož-
ník  M. Brož. Na pravého útočníka se vrátil Adam Kačer. Na mís-
to M.Bože se přesunul Jakub Vojáček  z levého středního zálož-
níka a na jeho místo se stáhl Michal Hošta. Po této úpravě došlo 
ke zlepšení naší hry a přicházely i šance. Bohužel přišla 59. mi-
nuta a my dostali třetí branku 0 : 3. Když běžela 90. minuta Mi-
rek Hroník dorazil do sítě odražený balón a upravil výsledek na 
konečných 1 : 3. Soupeř byl lepší, ale v jejich řadách nastoupi-
lo pět hráčů z  „A“ mužstva, které hraje vyšší soutěž. Nepřál nám 
ani rozhodčí. Neodpískal ani jednu ze dvou penalt, které jsme 
měli kopat a ještě pískal fauly na druhou stranu. Ofsajdy, které 
nám odpískal také nebyly v pořádku. Ale na toto se nevymlou-
vám. Mužstvo se musí vzchopit a pojede se nanovo. Možná, že 
nám porážka i pomůže.  

Prohra 4 : 1 (0 : 2). K osmému mistrovskému utkání jsme jeli  
za mužstvem Sokola Okrouhlo na jejich hřiště. V tomto utkání 
se stalo přesně to, co jsme nechtěli. Rozhodčí p. Čihák připustil 
po každém jeho verdiktu diskusi. Obě mužstva toho využila a 
ze zápasu se stal diskusní kroužek. Diskutovalo se na obou stra-
nách.Toto vyhovovalo spíše soupeři. Naše hráče to rozhodilo  
a přestali hrát fotbal. Soupeř toho využil a došlo i na góly, které 
padaly do naší sítě. První ve 25. minutě 0 : 1 a druhý ve 40. mi-
nutě 0 : 2. Po prvním poločase jsme prohrávali 0 : 2. O přestáv-
ce bylo v kabině trochu dusno a došlo i na změnu v sestavě. 
V druhém poločase se hra našeho mužstva zlepšila a v 65. mi-
nutě Ivan Plop snížil na 2 : 1. Bohužel  v  76 a 80. minutě do naší 
branky padly další dva góly. Utkání skončilo naší prohrou 4 : 1. 
K příštímu utkání, už musíme přistupovat jinak. Opět musíme 
vyhrávat a body si připisovat na naše konto.  

Prohra 2 : 3 (0 : 1). K tomuto utkání jsme nastupovali s tím, že 
musíme prolomit dvou zápasovou šňůru proher. Opak byl prav-
dou. Ani v tomhle zápase se nám to nepodařilo. První branku 
jsme dostali ve 35. minutě. Prohrávali jsem 0:1. O přestávce jsme 
v kabině hráčům vše vyříkali a domluvili se na jiném stylu hry. 
V 52. minutě odstoupil ze hry Patrik Svoboda (zdravotní potíže). 
Michal Hošta se  stáhl na místo pravého středního záložníka a 
v útoku ho nahradil Ivan Plo. Martin Doubrava se přesunul na 
pravého beka a na levého záložníka šel čerstvý hráč Jan Pleticha. 
Obraz hry se trochu změnil a právě Ivan Plop si naběhl v 55.mi-
nutě na náš zahrávaný rohový kop a vstřelil  svou první branku 
v tomto utkání. Vyrovnal na 1:1. Bohužel v 65.minutě jsme do-
stali další branku a mi prohrávali 1:2. V 67. minutě po hrubé chy-
bě našeho brankaře jsme inkasovali třetí branku 1:3. Když běže-
la 85.minuta opět Ivan Plop protlačil míč až do brány a snížil na 

rozdíl jediné branky 2:3. Do konce utkání se stav už nezměnil a my 
prohráli 2:3. Je vidět, že na naše mužstvo, jak se říká padla deka. 
Hráči si přestali věřit. V příštím utkání v Libři se musíme snažit o to, 
aby jsme to prolomili a hráčům se vrátilo sebevědomí. Jen tak mů-
žeme soupeři vnutit svoji hru a opět vyhrávat.

Výhra 4 : 1 (1 : 0). Do Libře k 10. Mistrovskému utkání jsme odjíž-
děli v neděli 6.11.2011,kde jsme od 10,15 hodin sehráli další fot-
balové utkání s místním „B“ mužstvem SK Meteor Libeř. Z důvodu 
nepřítomnosti některých hráčů ze základní sestavy, jsme byli nu-
ceni provést určité změny  v sestavě.Všem nám bylo jasné, že už 
toto utkání musíme vyhrát. Hráči se vrátili ke své hře, kterou pře-
váděli ze začátku soutěže. O dobrém výkonu svědčí i poměr na-
šich střel na branku 17 : 7. To se projevilo i v konečném výsled-
ku. Svou první branku v tomto utkání vstřelil Mirek Hroník ve 40. 
minutě a mi jsme se ujali vedení 1 : 0. Druhou naší branku při-
dal ve 48. minutě Adam Kačer 2 : 0. Soupeři se podařilo v 75.  mi-
nutě snížit na 1 : 2. Další branku přidal Mirek Hroník v 78. minutě  
3 : 1.V průběhu 86. minuty Mirek Hroník vstřelil svou třetí branku   
a  navýšil příděl do soupeřovy sítě na 4 : 1. Ještě jednu branku dal 
Mirek Hroník v 89. minutě, ale tu rozhodčí neuznal pro předchozí 
ofsajd. Výsledek se už do konce utkání nezměnil a mi jsme si od-
vezli tři body za tuto výhru. Po zápase jsme hráčům poděkova-
li za jejich výkon, a zároveň jsme jim připomněli, že příští neděli 
nás čeká doma tvrdý boj o první místo v tabulce se Štěchovicemi.

Prohra  0 : 3 (0 : 1). Doma se Štěchovicemi. To co jsme si předse-
vzali před utkání se nám nepovedlo. Soupeř byl lepší a proto za-
slouženě vyhrál. I když jsme měli určité šance,tak jsme je nepro-
měnili. Dvě branky jsme dostali po chybách brankaře, kterému se 
také přestalo dařit. První branku nám soupeř vstřelil ve 31. minu-
tě 0 : 1. Další rána kterou jsme dostali v podobě inkasované druhá 
branky přišla ve 46. minutě 0 : 2. Poslední rána do naší sítě zapad-
la v 77. minutě 0 : 3. Během druhého poločasu jsme poslali do hry 
tři čerstvé hráče a ani tak se nám nepodařilo výsledek změnit. Na-
víc jsme přišli o Marka Baldu,kterého rozhodčí vyloučil v 50. mi-
nutě,když dostal druhou žlutou kartu za faul po které následuje 
červená karta a vyloučení. Na příští utkání se budeme muset bez 
něho obejít a nahradit ho někým jiným, protože mu za toto bude 
udělený disciplinární komisí nějaký trest.  Václav Charvát   

Po uzávěrce:
Poslední mistrovské utkání v tomto roce sehráli domácí v nedě-
li 20.11.2011 na hřišti ve Vraném nad Vltavou s místním „B“ druž-
stvem. Celkové skóre: výhra 0:4. TJ Tatran po podzimní části skon-
čil na třetím místě.
 

První společné foto v sezóně 2011/2012



SDH z Kamenného Újezdce
Co bylo: 
9.7.2011 účast na oslavách 100. výro-
čí založení SDH v Lukách pod Mední-
kem. 
16.7.2011 technický zásah – čerpání 
vody v paneláku na zastávce.   
16.8.2011 účast na hudební produkci  
v Třebsíně – Třebsínská Zvonička.
22.7. a 23.7.2011 likvidace sršní v cha-
tě na Bílově.
18.8.2011 pořádání turnaje v mini ko-
pané.
25.8.2011 brigáda v paneláku na Za-
stávce - rozebírání kotelny. 

26. – 27.8.2011 účast na výstavě“ PIRO-
KÁR“ v Přibyslavi.
2.9.2011 likvidace požáru kontejneru v 
Hostěradicích. 
3.9.2011 účast na oslavách 30 let založe-
ní HZSD v Jílovém.
14.9. 2011 jsme se rozloučili na poslední 
cestě s naší bývalou členkou Mirkou Raj-
skou.
12.9.2011 se zúčastnili naši zástupci na 
okrskové schůzi v Jílovém.  
24.9.2011 se účastnili dvě družstva na 
soutěži Memoriálu J. Štíbra na Radlíku.

13.11.2011 se dožil 70. let náš člen  
Z. Částka. Zástupci SDH mu předali bla-
hopřání a věcný dar.
13.11.2011 byli naši zástupci  na shro-
máždění starostů v Praze.
Zpracoval člen zás. družstva VáclavCharvát

HASIČSKÉ 
STŘÍPKY

Dnešním preventivním okénkem se 
podíváme na VAROVÁNÍ OBYVATEL.
Technické požadavky na koncové prv-
ky varování připojované do systému 
varování a vyrozumění.

S cílem zkvalitnit organizačně-tech-
nické podmínky pro koordinovanou 
výstavbu jednotného systému varo-
vání a informování obyvatel a stanovit 
zásady pro jeho modernizaci a výstav-
bu pro zkvalitnění ochrany obyvatel-
stva na území ČR byly Ministerstvem 
vnitra – generálním ředitelstvím Ha-
sičského záchranného sboru vydány 
Zásady dalšího rozvoje jednotného 
systému varování a informování oby-
vatelstva v České republice po roce 
2010.

Jednotný systém varování a informo-
vání je v ČR budován od roku 1991. 
Systém tvoří síť poplachových sirén, 
které zabezpečují bezprostřední varo-
vání obyvatelstva, a dále pak soustava 
vyrozumívacích center, soustava dál-
kového vyrozumění (doprava signálu 
a informací mezi vyrozumívacími cen-
try), soustava místního vyrozumění 
(infrastruktura pro ovládání poplacho-
vých sirén a vyrozumění osob). HZS ČR 
má rovněž právo vstoupit do sdělova-

PREVENTIVNÍ OKÉNKO

Jednotný systém varování a informování
cích prostředků a informovat prostřed-
nictvím televize a rozhlasu.

Obyvatelé jsou v případě hrozby nebo 
vzniku mimořádné události varová-
ni především prostřednictvím varovné-
ho signálu „ Všeobecná výstraha“. Tento 
signál je vyhlášen kolísavým tónem po 
dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po 
sobě v cca tříminutových intervalech. Po 
tomto signálu bezprostředně následuje 
mluvená tísňová informace, kterou jsou 
sdělovány údaje o bezprostředním ne-
bezpečí vzniku nebo již nastalé mimo-
řádné události a opatření k ochraně oby-
vatel. K poskytnutí této tísňové informa-
ce se využívá i koncových prvků varová-
ní, které jsou vybaveny modulem pro vy-
sílání hlasové informace.

V současné době se v působnosti Ha-
sičského záchranného sboru ČR nachá-
zí více než 5 000 sirén (z nichž většinu je 
možné dálkově ovládat), které pokrývají 
85% území ČŘ varovným signálem.

Existuje několik typů sirén: nejmoder-
nější – elektronické, opatřené hlasovým 
modulem, elektronické rotační s přijí-
mačem dálkového ovládání, elektro-
nické rotační ovládané tlačítkem. Ně-
kde jsou umístěny i místní rozhlasy, kte-
ré umožňují vysílání varovného signá-

lu i předání hlasové tísňové informa-
ce a jsou zařazeny v systému dálkové-
ho ovládání. 

Provozování systému varování a in-
formování hromadnými informačními 
prostředky umožňuje včasné a ploš-
né informování osob o hrozícím nebo 
vzniklém nebezpečí (živelná pohro-
ma, závažná havárie, teroristický útok 
apod.).

Obyvatelé mohou být následně infor-
mováni i sdělovacími prostředky (roz-
hlasem, televizí, místním rozhlasem), 
místními sirénami a vozidly integrova-
ného záchranného systému.

Dalším signálem (nikoliv varovným), 
který mohou sirény vysílat je „Požární 
poplach“, který slouží ke svolání jedno-
tek požární ochrany. Tento signál je vy-
hlašován přerušovaným tónem sirény 
po dobu 1 minuty.

První středu v měsíci probíhá na ce-
lém území republiky akustická zkouška 
provozuschopnosti celého systému va-
rování. Ve 12,00 hodin se sirény rozezní 
zkušebním nepřerušovaným tónem po 
dobu 140 sekund, u elektronických si-
rén jsou občané vyrozuměni také hla-
sově. 

 Václav Charvát
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Hasiči z Kamenného Újezdce  
přejí občanům krásné Vánoce  
a šťastný nový rok.
 Výbor SDH 
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Hasičský turnaj v malé kopané
Dne 13. 8. 2011 od 9,00 hodin se uskuteč-

nil na fotbalovém hřišti v Kamenném Pří-
voze již 15. ročník turnaje v malé kopané 
„O putovní pohár SDH“, který každoročně 
pořádají hasiči z Kamenného Újezdce.

Do turnaje bylo přihlášeno 8 družstev, 
která byla nalosována do dvou skupin, ve 
kterých se družstva utkala každý s každým. 
Hrací doba byla 2x12 minut.

Podle umístnění ve skupinách se hrálo 
semifinále (1A : 2B a 2A : 1B) a finálové zá-
pasy o 7., 5., 3. a 1. místo. 

Semifinále a finále – při nerozhodných 
výsledcích rozhodovaly penalty.

Kritéria pro umístnění ve skupinách byla: 
1) počet bodů (za vítězství 2 body)
2) vzájemná utkání
3) skóre (vstřelené a obdržené branky)
4) vstřelené branky
5) los

Skupina A
1. Vemenáč - Kam. Přívoz
2. Dědkové - Kam. Přívoz
3. Dřeváci - Kam. Újezdec
4. Sokolníci - Krhanice

Skupina B
1. Triumfátor - „Vávrovka“ Kam.Přívoz
2. Tatranka -  Kam. Přívoz
3. Losy - Kam. Přívoz
4. Super Mix - Radlík

Ze základních skupin postoupili: 
Skupina A 1). Vemenáč  2). Sokolníci 
Skupina B 1). Triumfátor 2). Tatranka 
Ti se utkali o 1. – 4. místo. Zbylá družstva 
se utkala o 5. – 8. místo. 
Vítězně z celého turnaje vyšlo družstvo 
Sokolníci – Krhanice, které porazilo druž-
stvo Vemenáč – Kam. Přívoz.  A toto ob-
sadilo 2. místo. Na 3. místě se usadilo 
družstvo Tatranka – Kam. Přívoz. To pora-
zilo družstvo Triumfátor – Vávrovka Kam. 
Přívoz 7 : 1. Na dalších místech byla muž-
stva: 4. Triumfátor – Vávrovka Kam.Pří-
voz, 5. Losy – Kam.Přívoz, 6. Super Mix – 
Radlík, 7. Dřeváci – Kam.Újezdec, 8. Děd-
kové – Kam.Přívoz.

Finálové zápasy sledovali i pozvaní hos-
té z fotbalového života. Pánové Štěpán 
Škorpil (Československý reprezentant  
v atletice a populární sportovní komen-
tátor), Josef Zadina (fotbalový trenér 
Bohemians – Praha, Slavie Praha, Tep-
lic a Benešova), Zdeněk Hruška (fotba-
lový brankař pražských Bohemians, Sla-
vie Praha, Československé reprezenta-
ce a několika zahraničních mužstev, kde 

působil i jako trenér), Vladimír Zápotocký 
(novinář z Regionálních novin, dlouhole-
tý funkcionář pražské Slavie a autor ně-
kolika knih o fotbalové pražské Slavii) a 
p. Brada (fotograf z Regionálních novin). 

Tito pánové spolu s Prokopem Maš-
kem (starosta obce), Konstantinem Na-
vrátilem (starosta SDH), Ivanem Urstou 
(nejstarší a stále činný člen SDH), Jindři-
chem Chroustem (člen výboru SDH), Jo-
sefem Kačerem (majitel Jílovské a.s. a zá-
stupce sponzorů) a Václavem Charvátem 
(vedoucí turnaje a člen výboru SDH) pře-
dávali ceny vítězům a dalším účastníkům 
turnaje.

Pan Štěpán Škorpil si vzal slovo a popsal 
nejen účastníkům, ale i divákům (kterých 
bylo jako vždy opravdu dost) pár postře-
hů z turnaje a řekl několik upřímných a 
hřejivých vět, za které sklidil dlouhotrva-
jící potlesk, jak se říká ve stoje.  

Vítězové obdrželi putovní pohár, pohár 
pro vítěze a diplom, družstva na 2. a 3. 
místě obdržela také pohár a diplom. Dále 
byl odměněn nejlepší střelec Petr Klouda 
soškou střelce branek a krásným dortem 
v podobě fotbalového míče.

Vedení turnaje také udělilo cenu Fair 
Play Lukášovi Vajnerovi, který v koneč-
ném počítání vstřelených branek při-
znal, že vstřelil o jednu branku méně, než 
bylo v záznamech a tak přišel o nejlepší-
ho střelce. Dále byli odměněni – nejlepší 
brankář: Martin Antoš, nejmladší účast-
ník: Lukáš Franěk, nejstarší účastník: Pro-
kop Mašek, jediná žena v turnaji: Alena 
Skramuská. Odměnu si odnesly i zdra-
votnice pí. Kresová Dana a Volková Rena-

ta. Ke všem ročníkům patří i komentátor 
a jeden z organizátorů Patera Jiří a tak i 
on si odnesl cenu od vedoucího turnaje, 
ze které měl určitě radost. Ceny dostala 
i družstva, která skončila na 4. – 8. mís-
tě. Všichni odměnění ještě dostali věcné 
ceny a něco na zub. 

Závěrem vedoucí turnaje V. Charvát po-
děkoval sponzorům (bylo jich 18), které 
vyjmenoval a připomněl všem, že bez je-
jich pomoci by se turnaj nemohl konat.

Sponzoři: Restaurace: U Vemenáče – 
K. P., Na Staré Poště – K.P., Pohádka – 
K.P., U Hastrmana – K.P., Na Přívozské 
vlakové zastávce, u Brožků – Hostě-
radice,  Dřevák na Prosečnici a Démon 
na Prosečnici, Prodejny potravin: U Ve-
menáče – K.P. pí. Krupičková, U Pošty 
– K.P., V Hostěradicích - p. Škula. Au-
todoprava – p. Navrátil, fa. 1. Jílovská 
a.s. - p. Kačer, fa. Tarap – p. Povolný, fa. 
Pro Team Sport, fa. Fendot a soukromá 
osoba p. Pavel Tůma.

Celý turnaj pak zakončil jeho vedoucí p. 
Václav Charvát, který poděkoval za boje 
vedená v duchu Fair Play, za skvělé fotba-
lové zážitky a popřál všem šťastný a bez-
pečný návrat domů s tím, že on i všich-
ni přítomní se těší na další ročník v příš-
tím roce. 

Touto cestou SDH i já osobně děkuje-
me všem spřízněným sponzorům, kteří 
přispěli věcnými i finančními dary a tím 
se podíleli na krásném a jako každý rok 
hodnotném vyvrcholení turnaje.

Zpracoval člen SDH a vedoucí turnaje  
Václav Charvát

Slavnostní předávání cen. Předávající (zleva): Z. Hruška, J. Zadina, P. Mašek,  
J. Kačer a V. Charvát 
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Zachování a podpora kulturních akcí 
je jedním z bodů, které zahrnuje činnost 
kulturní komise. Je dobře, že tradice Sva-
toludmilského posvícení se v obci začí-
ná opět probouzet. Jak jste sami zazna-
menali, 17. září se toho v naší obci dělo 
opravdu hodně. Občanské sdružení Ná-
plava Sázavy pořádalo již druhý velice 
vydařený Přívozský trh, ochotnický spo-
lek OKAP připravil pro děti v odpoled-
ních hodinách pohádku O líném Honzo-
vi a kulturní komise oživila po několika 
letech tradici posvícenské zábavy. Maji-
tel pohostinství U Vemenáče nám vyšel 
při organizaci velkoryse vstříc. Kromě nu-

lového pronájmu sálu zajistil tradiční po-
svícenské koláčky a pochoutku ze sma-
žených brambor. S menším pochopením 
se setkala snaha pořadatelů o zachování 
nekuřáckého prostoru v tanečním sále. 
Rozlehlá terasa a prostor výčepu kuřá-
kům nestačil. Škoda, že se najde mezi lid-
mi tolik neohleduplnosti. 

O týden později 24.9. se uskutečnila tra-
diční návštěva Litoměřic. Zahrada Čech 
byla již ve svém finále, což se projevilo 
slevami zboží, takže spokojenost zákaz-
níků byla velká. 

Slavnostní rozsvěcení vánočního 
stromku první adventní neděli už začí-

Fotoreportáž z 2. Přívozského trhu 17. 9. 2011

Z činnosti kulturní komise

KULTURA

ná být také tradicí. Příjemné podvečer-
ní setkání před OÚ zahájila předsedky-
ně kulturní komise, promluvil starosta a 
poté ředitelka místní školy. Děti ZŠ a MŠ 
si připravily kulturní vystoupení, MyŠi  
z Okapu veselou scénku z rodinného pro-
středí „Možná přijde i Karel“ a pak nastal 
ten pravý okamžik rozzářit krásný vánoč-
ní stromek. Pochopitelně, že nechybě-
ly teplé nápoje, výborné cukroví a dobrá 
nálada. Letos se podařilo díky paní Řího-
vé a panu Němcovi zajistit ozvučení, což 
také přispělo k lepšímu nasání příjemné 
adventní atmosféry. Akce se vydařila, ale 
bez poskytnutého zázemí a ochoty paní 
Evy Koutné a Martiny Hoštové bychom si 
organizaci nedokázali představit. 

Děkujeme. Za KK Lída Faltová
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Sáňkovalo se i potmě

„Celou zimu se sáňkovalo od Křížku 
až dolů k řece, i večer, potmě. Když jelo 
auto, tak jsme  uhnuli stranou, ale to 
bylo tak jednou za zimu“, vzpomíná ro-
dák z Kamenného Přívozu Karel Povol-
ný (1923).

„Na Mikuláše jsme se těšili, vyhlíže-
li jsme, kdy už půjde a naslouchali, kde 
uslyšíme čerta chrastit řetězy. Já jsem 
mámě i tátovi říkal, že je divný, že ten náš 
Mikuláš měl sukni jako babička. Recito-
val jsem básničku: Peřina se roztrhla, pa-
nímáma naříká..., ale dál už si to nepama-
tuju. Večer na Mikuláše jsme si stejně ješ-
tě dávali za okno punčochu a ránou ces-
tou do školy jsme se s ostatními dohado-
vali, kdo tam měl brambory, mrkev, uhlí 
nebo třebas i čokoládu.

Ježíškovi jsme psali obyčejně s kluka-
ma ve škole. Mým snem byla koloběž-
ka nebo kolo, ale to jsem dostal, až když 
jsem byl starší a vlastně bylo zděděné. 

Máma před Vánocemi pekla vánočky a 
cukroví. Nejradši jsem měl cukroví s ka-
kaovou polevou. Kapra jsme kupovali 
tady u řezníka nebo jsme pro něj jeli do 
Týnce vlakem. Venku jsme měli vanu a 
tam si plaval až do Štědrého dne.

Ráno na Štědrý den jsme šli s tatín-
kem k lávce uříznout stromeček, který 
jsme pak s bráchou Jirkou zdobili. Dá-
vali jsme na něj šišky, svíčky, jablíčka a 
oříšky balené do celofánu. Protože jsme 
chtěli vidět zlaté prasátko, oběd nebyl. 
Odpoledne tatínek chodil na pivo k Ši-
balům. Maminka zatím chystala  rybí 
polévku, kapra a bramborový salát, kte-
rý jsme jí s bráchou ujídali, než byl kapr 
hotový. Štědrovečerní večeře byla vzác-
ná hostina, kde se občas objevilo i pár 
pomerančů, fíků nebo datlí. Na stole 
také nesměl chybět vánoční Kuba. Po 

večeři jsme chodívali s ostatními dět-
mi okukovat stromečky v okolních do-
mech, které se stavěli většinou k ok-
nům, aby byly vidět zvenčí. A tak jsme 
hodnotili, jak je který nazdobený a zda 
na něm hoří i svíčky. A také se šlo ještě 
sáňkovat a někdy jsme šli s našima na 
Půlnoční do kostela.

Následující ráno jsme nemohli dospat, 
jestli pod stromečkem objevíme vysně-
ný dárek – nějaké autíčko nebo vláček. A 
vláček tam jednou skutečně byl - na klí-
ček. To byla radost stavět ty koleje. Prá-
dlo nebo punčochy nás moc nezajímaly. 
Mamince a tatínkovi jsem většinou dával 
něco namalovanýho. Dárky se pod stro-
meček nebalily.

K obědu bylo ještě jídlo z předchozí-
ho dne a odpoledne jsme se vydali roz-
svítit svíčky na hřbitov. A tatínek nave-
čer zase mířil k Šibalům. Za maminkou si 

zase chodila velmi často povídat paní Vá-
ňová, která bydlela kousek od nás.

Druhý vánoční svátek jsme navštěvo-
vali babičku a dědu. Na Žampach pěšky, 
pak přívozem na druhou stranu a pak 
opět pěšky až do Třebsína. 

Během zimních prázdnin jsme s vel-
kou partou kamárádů celé dny sáňko-
vali nebo bruslili na řece. S mladším brá-
chou jsme se hádali o šlajfky, které jsme 
měli dohromady. Vždycky jeden bruslil 
a druhý se klouzal. Tam, kde je Bílov, tak 
tam jsme lyžovali na upravených prkýn-
kách ze sudu. Docela dobře se s nimi i 
skákalo z mezí. Během zimy se pořádaly 
po hospodách zábavy a plesy. Když ma-
minka šla s tatínkem na  ples, těšili jsme 
se, že vyhrají v tombole něco dobrýho, 
třeba pomeranče.

Na svátek Tří králů jsme obcházeli 
všechny domy v okolí. Vždycky jsme do-
stali nějaký peníz, vajíčko nebo pečivo.

Po Vánocích nám bylo trochu smut-
no, že zas do dalších zbývá celý rok a že 
zas musíme do školy. Děti, co chodily do 
školy z Hostěradic, Rakous a Krňan, víta-
ly, když byla řeka zamrzlá. Cestu si kráti-
ly přes led tam, kde byl přívoz. 

Hospody v tu dobu neměly žádné 
chladírny, a tak se z řeky vysekávaly vel-
ké kvádry ledu. Když byla fůra plná, svá-
žela se koňmi do hospod na chlazení 
piva. Led vydržel až do léta. 

Když se led začal lámat, jezdili jsme na 
krách. Kolikrát jsme se vykoupali a vra-
celi  se promočení domů. 

A pak přišla dřenice, odcházely ledy. 
Když praská led, to je hroznej rámus. 
Řeka šuměla i zavřeným oknem. Řeka 
šuměla  kolik dní. 

Z rozhovoru s panem Povolným upravila 
Kateřina Langley a Věra Weinerová

Fotografie z rodinného archivu paní Krei-
dleové
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SEZNAM JUBILANTŮ

Měsíc červenec:
Plojhar Rudolf
Bernard Ladislav
Mašata Rudolf

Měsíc srpen:
Bernardová Věroslava
Brabcová Růžena
Čechová Miluše

Měsíc září:
Landová Marie
Stibůrková Ludmila
Mašatová Naděžda
Kopřivová Marta
Čížkovský Bedřich
Stojanovová Eva
Berková Růžena

NOVĚ NAROZENÍ

Kratochvílová Aneta
Lovětínská Laura
Mašek Prokop
Neuman Jiří
Novák Jan
Toms Michal
Beck Jan

ZEMŘELÍ SPOLUOBČANÉ

Čáslavová Jana
Černý Karel
Dudáčková Marie
Janeček Jaroslav
Pavliščová Marie
Zima Vlastimil

Všem pozůstalým tímto vyjadřujeme 
hlubokou soustrast

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Měsíc říjen:
Vrbovcová Věra
Chochola František
Stojanov Kolev Ganjo
Šíbalová Vlasta

Měsíc listopad:
Klabíková Anna
Soprová Otilie
Líznerová Vlasta
Chocholová Vlasta
 
Měsíc prosinec:
Dastychová Marie
Musilová Vlasta
Janglová Marie
Hofmanová Božena

Srdečně gratulujeme všem jubilantům
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Ráda bych jménem svým a zajisté i 
všech ostatních lidí žijících v Hostěra-
dicích, napsala příspěvek do našeho 
Čtvrtletníku.

Bydlím v Hostěradicích s rodinou je-
den rok. Když jsme před dvěma lety 
dům kupovali, oslnila nás nádherná 
krajina, klid, velká zahrada a kam se po-
díváš zeleň a modrá obloha.

Coby rodilé Pražačce, mi však unikl je-
den malý problém, který se záhy stal 
velkým a jmenuje se „septik“, neboli li-
dově řečeno „žumpa“. 

Byla jsem zvyklá pustit kohoutek, spr-
chovat se jakkoliv dlouho, vyprat prá-
dlo, pustit myčku, atd. a kam voda od-
téká – už jsem neřešila, tedy v Praze. 
Řeknete si: „rozmazlená Pražanda“…
beru.

Problém přišel brzy, když jsem zjisti-
la, že náš septik musíme nechat každé 
2 měsíce vyvézt a požadovaná částka 
není malá (2.100 Kč).

Jednoho dne nám přišla obsílka od 
OÚ Kamenný přívoz, abychom doloži-
li, že necháváme septik pravidelně vy-
vážet, a že je to celé založeno na zákla-
dě stížnosti jednoho majitele nemovi-
tosti v Hostěradicích, kterému tato „vo-
ňavá směs“ pluje pod domem a dokon-
ce mu znečišťuje studnu!

Toto jsem doložila, ale zanedlouho se 
stížnost opakovala…tak jsem opět bě-

Z REDAKČNÍ POŠTY

Zapomenuté Hostěradice i Rakousy…
žela na OÚ s pokladními doklady o odvo-
zu fekálií. Bylo to v pořádku. 

Dobrá. Tak tedy.
Kamenný přívoz – Hostěradice, jsou ne-

daleko od Prahy. Člověk by řekl, že zde 
není konec světa, ba naopak. Krásné a 
zdravé místo  pro bydlení. Ale jaksi se na 
nás zapomnělo.

Ideálním řešením, by byla (světe zboř 
se!) KANALIZACE!

Chápu rodiny s nízkým měsíčním pří-
jmem, kdy v dnešní těžké a krizí zmíta-
né době obrací každou korunu a to i pět-
krát!

Chápu, že než aby obětovali 12.600 Kč 
z rodinného rozpočtu ročně za odvoz fe-
kálií, bohužel žumpu vypustí do přírody 
s tím, že je to v podstatě také příroda…

Chápu, že rozpočet pro obec je omezený. 
Nechápu, kde jsou slíbené dotace. Asi je 

problém je čerpat, stejně jako náš septik. 
Ale tak proč jsme tedy v Evropské Unii?

Čistička odpadních vod a kanalizace v 
roce 2011, by měla být již samozřejmos-
tí v každé kulturní společnosti a mohli 
bychom si tím ušetřit spoustu nepříjem-
ností a zápachu.

Kopřivy posekáme, sníh a bláto uklidí-
me, odpad zdárně třídíme a s většinou ji-
ných prací si poradíme! I nad tou příšer-
nou silnicí přivřeme oko! Občas musí-
me přivřít i obě, jenže to už se pak špat-
ně řídí…

Ale nezapomínejte na nás, nemysle-
te jen na Kamenný přívoz a Újezdec. 
Vždyť tady také bydlí lidé stejní jako Vy 
a Hostěradice jsou Vaší součástí!

Děkuji, s pozdravem 
Martina Heitzerová 
V Hostěradicích dne 5. 11. 2011

ODPOVĚĎ NA DOPIS:

Vážená paní Heitzerová,
děkujeme za  Váš dopis,  za Váš ná-

zor. Věřte, že mohu jménem celé obec-
ní rady konstatovat, že na Hostěradice 
ani na Rakousy rozhodně nezapomíná-
me. Místostarosta Pavel Pála by nám to 
ani nedovolil. Avšak tato část obce je 
v oblasti infrastruktury vybavena ještě 
méně než ostatní a náprava není a ne-
bude jednoduchá. Proto budeme velmi 
rádi, když nám budete nápomocni. Na-
příklad v oblasti čerpání dotací, zpra-
cování plánu obnovy vesnice, či jiné te-
matice, která je blízká Vám, a která po-
může vylepšit právě to Vaše místo pro 
život. O odpadech se již zmiňovat ne-
budu, v tomto čísle jsem o nich napsal 
již dost.  

Srdečně zdraví 
Prokop Mašek, starosta

Vážení čtenáři,
zajímá nás to, co zajímá vás. Své ná-
měty 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: 29.2.2012.

Výzva pro zasílání článků

Tiráž
Odpovědný redaktor: Prokop Mašek
Registrováno pod č.. MK CR E 12542 jako 
periodický tisk s názvem Přívozský čtvrt-
letník. Adresa a inzerce: Obecní úřad Ka-
menný  Přívoz 10, 252 82, tel. 241951443-4  
www.kamennyprivoz.cz 
Nevyžádané rukopisy, fotografie a kres-
by se nevracejí. Neoznačené fotografie 
archiv redakce.

Krásné prožití vánočních svátků  
a úsp�ný vstup do nového roku 2012
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Jan Werich - Rozum, který zůstane stát, …….(dokončení v tajence)

[Znění tajenky: je v pořádku, jen si nesmí lehnout.]

Pozvánka do regionálního muzea v Jílovém u Prahy
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Internet

tvorba šablony
naplnění daty
programování
gra%ka

reklamní bannery
PR články na webu
textová reklama PPC
optimalizace SEO

vytvoření FB pro%lu
pravidelné aktualizace
reklama na FB
FB aplikace

Webdesign E-shop Kampaně Facebook

návrh stránek
redakční systém
registrace domény
hosting

Fejsbůk, éšop, seo,
pípísí, klik

Visual Agency Prague s.r.o., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, +420 602 760 602, visual@visual-agency.cz

Slevový 
kupon

Dárkové víno, vhodný doplněk vaší image

Bílá vína

Růžová vína

Červená vína

Etikety

Visačky

Tašky

Krabice
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“Podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmu §25, je možné 

vína (s výjimkou sektů) označená obchodní �rmou nebo 

ochrannou známkou (logem �rmy), do ceny 500,- Kč bez DPH, 

uznat jako zdanitelné položky, tzn. výdaje (náklady) �rmy  

a uplatnit odpočet DPH.”
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