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Slovo úvodem
Milí spoluobčané,
v předešlých úvodnících jsem se
většinou vyjadřoval k aktuálním a ne
vždy populárním tématům. Dovolte mi dnes, abych se v této poklidné
adventní době zmínil o věcech příjemnějším a to o tom, co dělá život
v obci opravdovým – o kultuře, sportu a společenském dění.
Obec Kamenný Přívoz a všechny její
části jsou vesnicemi se staletou tradicí. V každé době, v historii i v současnosti, byla a je významná ta obec, ve
které je škola, kostel a pošta. Toto vše
v Kamenném Přívoze máme.
pokračování na str. 3
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ROZVOJ OBCE

Obecní rada zasedala v období od 26.9.2012 do 19.12.2012 celkem pětkrát, bylo mimo jiné projednáno:
 Informace hasičů z Kamenného Újezdce o možnosti zakoupit historickou stříkačku z roku 1896, žádost o finanční příspěvek obce.
	Žádosti o odprodej připlocených obecních pozemků.
	Zamítnuta žádost chatařů o pronájem obecního pozemku
v Kamenném Újezdci u řeky.
	Smlouvy o zřízení věcného břemene kabelových, odpadních a vodovodních vedení po obecních pozemcích.
	Opravy místních komunikací, vybrána zkušená firma Šlehofer stavební společnost s.r.o. s nejnižší nabídkou.
	Žádost Mateřského centra Převozníček o zapůjčení prostor
divadla Okap k divadelnímu představení hostujícího souboru Tvořidlo.
	Bezplatný pronájem obecního pozemku na levém břehu
řeky OS Náplava Sázavy na pořádání adventního trhu.
	Nabídka několika podnikatelů v obci na instalaci čerpadla
vody na hřbitově v Hostěradicích podobně jako již dříve
schválená a realizovaná instalace na přívozském hřbitově.

	Výběr společnosti Agroprojekt Benešov z několika nabídek
na vypracování projektové dokumentace pro přestavbu
2. podlaží budovy čp. 10 (nyní sídlo obecního úřadu) v Kamenném Přívoze na mateřskou školku.
	Zadání poptávky projektu přestavby obou podlaží levé části
budovy čp. 285 (zde sídlí také pošta) na obecní úřad několika projektovým organizacím. Zajištění bezbariérového přístupu pro občany.
Zastupitelstvo obce – zasedání bylo svoláno na
19.12.2012, tj. po uzávěrce tohoto čísla Přívozského čtvrtletníku. Informace o projednávaných bodech budou uvedeny v příštím čtvrtletníku č. 1/2013.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách obce
www.kamennyprivoz.cz.

Pavel Pála, místostarosta

V LEDNU ZA ODPADY NEPLAŤTE!
Vážení spoluobčané,
především bych Vám všem ráda poděkovala za to, že jste přijali nový visačkový
systém bez větších obtíží. Z údajů, které
máme nyní po osmi měsících „visačkování“ k dispozici, vyplývá, že se nám skutečně daří snižovat doplatek, který musí
obec na svoz odpadů vynakládat. Z obecního rozpočtu se stále plně dotuje svoz
tříděných odpadů, ale doufejme, že nová
legislativa, která se v současnosti připravuje, nám pomůže se s tímto finančním
břemenem lépe vyrovnat.
Proč nemáme platit za odpady v lednu?
Do dnešního dne (článek píši 11.12.2012)
nerozhodl parlament ČR o tom, jaké DPH
budeme v příštím roce platit. Částka, kterou za odpady firmě AVE platíme se samozřejmě z části skládá z DPH, a proto dosud
nevíme, kolik přesně platit budeme. Proto
jsme nuceni odložit platbu za odpady až
na únor.

Do kdy platí zelené visačky?
Zelené (popřípadě růžové) visačky jsou
platné až do 31.3.2013. Nové visačky budou platné až od 1.4.2013. Pokud Vám
tedy už zelené (popřípadě růžové) visačky
chybí, musíte ji je ještě dokoupit, nestačí
nakoupit si ty nové.
Co bude s visačkami, které mi zbyly?
O tom, jak to bude s přebytečnými visačkami, bude rozhodovat obecní zastupitelstvo na své schůzi 19.12.2012. O podrobnostech týkajících se platby a svozu
odpadů v novém roce Vás budu informovat v oběžníku, který obdržíte do schránek koncem ledna 2013.
Přeji Vám všem klidné Vánoce a vše nejlepší do nového roku.
Kateřina Langley

Z důvodu vánočních svátků se čtvrteční odvoz komunálního odpadu
(popelnice) ze dne 27.12.2012 přesouvá na pátek 28.12.2012.
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Slovo úvodem
pokračování ze str. 1

A protože to pro menší obce není pravidlem, musíme udělat vše pro to, aby
to tak i nadále zůstalo. Kromě toho se
ale u nás děje ještě mnoho zajímavého
a já děkuji všem, kteří se o tuto činnost
zasluhují a rád vám o tom něco napíšu.
Hasiči a sport
Nejstarším fungujícím spolkem v obci
je Sbor dobrovolných hasičů Kamenný
Újezdec, který v roce 2014 oslaví sté výročí založení. Újezdští dobrovolní hasiči,
kteří z bývalých třech hasičských sborů
v Hostěradicích, Přívoze a Újezdci zůstali
jediní, patří mezi nejaktivnější na okrese.
Jejich technické vybavení je na velice
dobré úrovni a jejich zásahové družstvo
zasahuje nejen při požárech, povodních,
polomech apod. v obci, ale je-li třeba
i mimo obec. Mimo to místní hasiči dbají
na výchovu mladých hasičů, pravidelně
organizují dětský den, již šestnáct let
organizují turnaj v malé kopané a podílí
se na dalších společenských a kulturních
akcích.
Druhým nejstarším spolkem v obci je
TJ Tatran, tedy sportovní klub, který je
veden pod tímto názvem od roku 1956.
Do té doby existoval pod různými názvy
a od třicátých let minulého století je fotbalový oddíl zapojený do fotbalových
soutěží. V letošním roce zde vzniklo po
několikaleté odmlce mládežnické družstvo, starší přípravka, které se již zapojilo
do soutěží a v příštím roce bude v soutěži zapojena i mladší přípravka. V současné době fotbalové mužstvo dospělých
ani žáků nevyniká po sportovní stránce
(věřím , že toto se v blízké budoucnosti
zlepší), ale hřiště, jeho zázemí a klubovna se v posledních cca deseti letech, za
velké pomoci členů TJ, obce a sponzorů,
velice zlepšily a i zde se realizuje nejen
sportovní, ale i společenský život.
Dalším sportem, který se u nás provozuje je stolní tenis, který se v naší obci
s přestávkami závodně hraje od roku
1946. V současnosti jako sport starší
generace.
Na některé sportovní kluby můžeme už
jen nostalgicky vzpomínat. Například od
roku 1940 do počátku osmdesátých let
zde velmi dobře fungoval oddíl ledního
hokeje, jehož rozkvět byl v šedesátých
a počátkem sedmdesátých let, kdy mužstvo dospělých hrálo i krajské soutěže.
Možná někoho překvapí, že v osmdesátých letech zde byl i lyžařský oddíl, který
provozoval lyžařskou školu. Neměl však
dlouhého trvání.
Musím se ještě zmínit o aerobiku, který
si ženy organizují samostatně již více než

patnáct let.
Bohužel v poslední době se snižuje počet zájemkyň o volnočasové
cvičení, a proto ty
z vás, které o cvičení
doposud nevěděly,
neváhejte se každé pondělí přidat!
Zmíním se také o sportu, kterým v sedmdesátých a osmdesátých létech naše
vesnice žila a mnohé děti na něm vyrůstaly na upraveném terénu u fotbalového hřiště. Byl to bikros, ale tento sport
neprovozoval TJ Tatran, ale bývalé JZD
Jílové.
Ze sportu je třeba také připomenout
klub stolního hokeje KAMAX Kamenný
Újezdec.
Kultura a společnost
Pod názvem masopust se skrývá celé
období od Tří Králů až do počátku postní doby před Velikonocemi. V historii si
tento svátek oblíbily všechny společenské vrstvy od nejchudších až po panovníky. Proto není divu, že baví i v dnešní
době. V naší obci se před několika lety
znovuzrodila tradice masopustního
průvodu, jedné ze součástí konce masopustu, pod taktovkou „Spolku příznivců
dobré nálady“ a každoročně se k němu
přidává čím dál tím více masek, které
proudí naší vesnicí.
V obci má též dlouholetou tradici
ochotnické divadlo. Původní kroužek
místních ochotníků byl založen již v roce
1907 a byl velice aktivní i během válek.
Tito ochotníci byli schopni za jeden rok
uspořádat až pět premiér! Ochotnické
divadlo v obci zaniklo v průběhu šedesátých let minulého století. K jeho
znovuobnovení došlo v roce 2005 jako
OKAP (Ochotníci Kamenného Přívozu)
díky nápadu a vedení paní Jany Kozlové. Od té doby se téměř celý „ánsámbl“
divadla proměnil a jsem sám zvědav,
jakým směrem se OKAP vydá. Vznikl mu
zde totiž ještě konkurenční minisoubor
MyŠi z okapu, takže divadelníků zde
máme v obci jistě dost.
Náplava Sázavy o.s. je, jak již název
napovídá, občanské sdružení vzniklé
z iniciativy „přistěhovalců“, kteří jsou
ovšem činorodí a je to vidět! Třikrát do
roka se na levém břehu Sázavy konají
Přívozské trhy a právě jejich organizace
je jedna z aktivit tohoto sdružení. Kromě
toho se členové Náplavy věnují i akcím
někdy méně viditelným, avšak o to více
prospěšným, jako úklidu kolem řeky
i v obci, apod.

Okrašlováním obce po všech stránkách
se také zaobírá Okrašlovací spolek, založený v roce 1998, který navázal na
činnost okrašlovacího spolku vzniklého z iniciativy pana Hory v roce 1913.
V dnešní době jeho činnost stagnuje,
a to především proto, že není mnoho
dobrovolníků, kteří by se plánovaně
věnovali nápadům jak zkrášlit naší
obec a pomohli také při úklidových
brigádách v obci a okolí. Snad se i tato
situace změní.
Nejmladším spolkem, a to nejen datem založení, ale i průměrným věkem
členů, je mateřské centrum Převozníček.
Přestože funguje teprve necelý rok, je
v naší obci málokdo, kdo o jeho činnosti nic neví. Ale i tak připomenu, že je to
klub maminek s malými dětmi mezi 0 až
3 lety, které se pravidelně scházejí a také
se aktivně účastní kulturních a společenských akcí v obci.
Závěrem mi dovolte připomenout
práci Kulturní komise obce. Její členové
jsou velice akční a já rád podpořím každý jejich nový nápad. A tak se v průběhu
celého roku setkáváme při vítání občánků, pasování prvňáčků na čtenáře, divadélku pro děti, posvícenské tancovačce,
rozsvěcení vánočního stromku při první
adventní neděli či posezení pro seniory.
Kulturní komise spolupracuje nejen se
školou a školkou, ale i s ostatními spolky,
proto se společenské akce stávají zajímavějšími a oslovují stále více z nás.
Co zde ale citelně chybí větší společenský prostor. Není zde žádný odpovídající
společenský sál či tělocvična, kde by se
mohly organizovat větší společenské
akce. To je ale otázka k řešení, které jsme
bohužel nenašli. Snad se to v budoucnu podaří. Nyní se převážně využívají
alespoň obecní prostory, což je pouze
zasedací místnost na OÚ, klubovna TJ Tatranu, obecní divadelní sálek a na dobu
omezenou tělocvična školy.
Jsem přesvědčen, že kulturní, společenský a sportovní život v obci bude stále žít
i v dnešní překotné a uspěchané době
a mít vzestupnou tendenci.
Nakonec mi dovolte, abych Vám, všem
místním obyvatelům, chatařům a rekreantům obce Kamenný Přívoz popřál
krásné prožití svátků vánočních, mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2013.
Prokop Mašek, starosta
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Kamenný Přívoz pohledem Policie ČR
Vážení spoluobčané,
setkáváme se na stránkách Přívozského
čtvrtletníku naposledy v roce 2012. Pro
Policii České republiky to byl rok velmi neklidný a náročný. Nebudu hodnotit turbulence ve vedení sboru – to mi nepřísluší.
Ale každý soudný člověk jistě chápe, že
průběh odvolání policejního prezidenta
a způsob výběru jeho nástupce byly mírně řečeno rozporuplné a nemohly dát policistům pocit jistoty a klid pro jejich práci.
V rámci objektivity je však nutno dodat, že
ze strany vedení Územního odboru Praha
venkov-Jih jsem nezaznamenal žádné
negativní vlivy směrem k výkonu našich
služebních povinností. I díky této skutečnosti se podařilo bezpečnostní situaci
v letošním roce zvládnout.
Za rok 2012 došlo v katastru naší obce
ke spáchání 29 trestných činů, převážně
majetkového charakteru. Dále bylo prověřováno 16 přestupků a 5 událostí pod
číslem jednacím. K míře úspěchu při objasňování těchto skutků je předčasné se
vyjadřovat, neboť ve většině z nich probíhá dále šetření.

I přes velké pracovní vytížení si policisté
z Obvodního oddělení Jílové u Prahy našli
čas doprovodit 3. září přívozské děti do
školky a školy a uspořádat jim krátké školení k bezpečnému pohybu ve vozovce.
Také jsme v listopadu tohoto roku přivítali děti z přívozské školky a školy přímo na
oddělení policie. Měly možnost se zde seznámit se základy policejní činnosti a byly
odměněny za obrázky s policejní tematikou, které pro nás namalovaly.
Naše řady posílily dvě nové kolegyně,
které jsou v současné době na střední policejní škole v Praze a dále jeden kolega,
který se již plně zapojil do práce na oddělení a byl již představen starostovi obce
Ing. Maškovi.
V posledním čtvrtletí roku 2012 došlo
v Kamenném Přívoze ke spáchání 6 trestných činů a 1 přestupku proti veřejnému
pořádku. V trestné činnosti převládala kriminalita majetková a obětí jednoho skutku krádeže vloupáním se stala také seniorka žijící v naší obci. I s ohledem na tento
případ chystáme na příští rok besedu se
seniory, neboť trestná činnost páchaná na

této skupině osob se netýká jen velkých
aglomerací, ale vyskytuje se již i u nás.
Opět se Vás dovoluji vyzvat k pozornosti. I přes opakované výzvy nebyl ze strany občanů zaznamenán žádný poznatek
k šetřeným skutkům – to opravdu nikdo
nic neviděl, nebo jsme tak lhostejní k neštěstí druhých? Naše bezpečnost je věcí
nás všech! Ale to již se opakuji.
Všem Vám přeji šťastné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém, snad
bezpečnějším roce 2013.
npor. PhDr. Radek Vokál

Čistý venkovský vzduch, kde že?
Nastává topná sezóna a s tím i období inverzí a špatných rozptylových podmínek.
Měli bychom se tedy zamyslet nad tím,
čím a jak topíme a čím si tedy velmi často
zbytečně zamořujeme jinak čistý vzduch.
Záleží na každém z nás, kolik jedů vypustíme do vzduchu.
Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.),
jsou fyzické osoby povinny jako palivo
pro ohniště, grily a krby používat pouze
dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné
materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem, přičemž uvedená paliva
nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Obecně se doporučuje pálit jen čisté dřevo. Bohužel
ne každý si je může z finančních důvodů
dovolit. I kvalitním uhlím se dá ale topit
tak, že nebude spalinami zamořené celé
širé okolí.
Nespalujte doma plastové odpady. Domácí topeniště k tomu nejsou vybavena,
a proto produkují řadu toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné,
ale poškozují také hormonální a imunitní

systém a ovlivňují nervovou soustavu.
V místnostech, kde se topí, byly naměřeny
jejich vyšší koncentrace. V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž
vliv lze nejlépe připodobnit vlivu kouření
cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný
a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou
chlorovodíkovou dráždí oči a plíce. Benzen je látka rakovinotvorná. Styren je karcinogenní, jeho vlivem dochází při vysokých hladinách k poškození očí a sliznice,
dlouhodobá expozice ovlivňuje nervový
systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy,
slabosti a deprese.

se dostanou do vzduchu a následně do
půdy.
Prosím, buďte ke svému okolí tolerantní a než něco vhodíte do kamen či kotle,
zamyslete se, zda by nebylo vhodnější si
udělat procházku ke kontejneru na tříděný odpad.

Úplně zbytečně si zamořujeme vzduch
také pálením rostlinných zbytků na zahradách, které je navíc za nepříznivých
povětrnostních podmínek, jako je inverze nebo silný vítr, zakázáno! Napadené
listí i rostlinné zbytky lze dát na kompost.
Ve správně založeném kompostu stoupá
Pálením starých palet, dřeva z demolice, teplota až k 70°C, která veškeré patogeny
rozbitého nábytku nebo natřených prken zahubí
či chemicky ošetřeného dřeva vyprodukujete asi 50 - 500krát více dioxinů než Věřím, že se všichni nad zbytečným zapři topení čistým palivovým dřívím. Spa- mořováním jinak čistého venkovského
lováním celobarevných letáků a časopisů vzduchu zamyslíme. Z vlastní zkušenosti
se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy totiž musím říct, že ve vzdálenosti 100 m
z barev, které způsobují vrozené vady od D1 v Praze je vzduch v zimním období
a rakovinu. Nebezpečné odpady (jako dýchatelnější, než u nás v Kamenném Příjsou baterie, barvy, léky) spálením nezni- voze.
Veronika Nezbedová
číte, ale jedovaté látky, které obsahují,
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Zlato v katastru Hostěradic
Pokud to počasí dovolí a vy se vypravíte
třeba o letošních Vánocích na procházku
Posázavskou stezkou z Kamenného Přívozu přes Žampach do Pikovic, objeví se na
mnoha místech krásné vyhlídky na řeku
a její meandry, které jsou v období bujné
vegetace oku pěšího turisty zakryty.
Možná si také všimnete, že kousek za

Žampachem, mezi Hostěradicemi a Rakousy je těsně pod stezkou velká zadrátovaná díra. Vypadá jako vchod do pekla, ale
není tomu tak. To jste objevili větrací šachtu do štoly sv. Barbory, jediné známé štoly
v jílovském zlatohorním pásmu na levém
břehu Sázavy na území obce Kamenný
Přívoz. Místo se stalo nebezpečným pro

Zakrývání větrací šachty, 2012 - Pavel Malý, Montanika o.s.

Těžní věž sv. Barbory, 1940 - Archiv Regionálního muzea v Jílovém

turisty nebo hrající si děti, protože provizorní zakrytí se již propadlo a hrozilo nebezpečí pádu osob do útrob Barbory komínem asi 20m hlubokým. V současnosti
je okolí šachty ohraničeno bezpečnostní
páskou a její ústí zabezpečeno ocelovými
překlady a sítěmi. Provizorní zajištění bylo
provedeno letos v listopadu ve spolupráci
s občanským sdružením Montanika, které se zabývá technickým poradenstvím
v oblasti hornictví. Protože štola se nachází na obecním lesním pozemku, obec
zakoupila kari sítě a sehnala brigádníky.
Zároveň p. Pavel Malý ze sdružení Montanika nahlásil problém nedostatečně
zabezpečeného důlního díla bez majitele Ministerstvu životního prostředí, které
má ze zákona povinnost zjednat na své
náklady nápravu.
Nyní trochu k historii sv.Barbory. Jedná
se o nejjižněší středověkou štolu v Kocourském žilném pásmu. Ústí štoly, které
je zasypáno, se nachází kousek nad řekou
v místech, kde je hřiště trampské osady
Rychlá řeka. Štola je 150 m dlouhá v několika patrech se dvěmi větracími šachtami. V dobách mého dětství byla ještě
poměrně dobře přístupná, takže jsme
vybaveni karbidkou prožívali obrovská
dobrodružství při zkoumání podzemních
prostor (rodiče to samozřejmě nesměli
vědět). V různých historických pramenech
se lze dočíst, že počátkem 18. století se
pokoušel těžbu v Barboře obnovit malíř
a bohém Petr Brandl. Nedařilo se mu však
a ani dalším těžařům. Velkorysý projekt
na obnovení těžby zahájilo koncem roku
1939 Hostěradské těžařstvo. Důl měl být
propojen lanovkou s úpravnou vytěžené
rudy v objektu pily na Žampachu. Protože
však nebylo dostatek prostředků na realizaci takového projektu a výtěžnost rudy
byla nízká (max. 4g/t), došlo ke skromější výstavbě těžní věže přímo u ústí štoly
a pouze nejnutnějších budov se strojním
vybavením. Plány s těžbou však byly zhaceny požárem veškerého zařízení v červnu r. 1941.
Máte-li zájem dovědět se více o těžbě
zlata v našem bezprostředním okolí, doporučuji navštívit Regionální muzeum
v Jílovém u Prahy, nebo si přečíst Paměti královského horního města Jílového
a jeho zlatých dolů od Václava Čiháka
(přepracované a doplněné paměti Leopolda Čiháka) a také knihu Jílovské zlaté
doly od Petra Morávka a Jiřího Litochleba.
Přeji vám krásné Vánoce a pokud budete na sebe hodní, možná uvidíte zlaté prasátko, které k vám určitě přijde ze zlatého
dolu. Hezký Nový rok a pevné zdraví,které
je nad všechny poklady světa.
Pavel Pála
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ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ
ŠKOLA

Ze života přívozské školy
Život na naší škole je v tomto zimním
čase plný pranostik, lidových zvyků
a různých tradičních činností. Ať už jsou
to hry na Mikuláše s andělem a samozřejmě i čertem, připomínání zázračných proměn s barborkami a jiné radosti
adventu. Je asi vhodné podotknout, že
seznamování s národními a místními
tradicemi je součástí obsahu běžného
učiva. Zároveň si společně připomínáme
potřebu lidské solidarity a dobročinnosti, abychom si přitom uvědomili vlastní
zranitelnost a potřebu se chránit, ale
aby děti také vnímaly vývoj vlastních
schopností a dovedností a abychom
daly dětem poznat životní příklady, které mohou následovat a také jim mohou
poskytnou potřebné ideály pro vlastní
cestu k dobrému zdravému životu. Prožívání těchto činností vede k získávání
vědomostí o naší národní kultuře, mentalitě, jedinečnosti. A navíc přinášejí tolik
potřebnou radost do dětských srdcí.
Pro naše děti i pro všechny lidi si přeji,
aby nový rok 2013 byl dobrým rokem,
který přinese zase mnoho zajímavých
příležitostí pro kvalitní život plný lásky,
porozumění, radosti a ve škole zajímavého poznávání.
Všichni žáci naší školy se chystají na pobyt v ekologickém centru Chaloupky na
Vysočině. Podpora této akce rodiči nás
velmi mile potěšila. Nyní si jen přát, aby-

chom si všichni zachovali pevné zdraví.
Což je obzvláště náročný úkol pro učitelky, které každé pondělí vyprovázejí školáky a předškoláky na plavecký výcvik
do benešovského bazénu. Dbáme na to,
aby děti odcházely z bazénu řádně vysušené. Během plaveckého výcviku máme
přehled o tom, zda cvičitelky mají pod
kontrolou, aby předškolní i školní děti
neprochladly. Zatím všechny děti přistupují k výcviku srdnatě, nikdo nepláče,
nebrání se vodě. Těšíme se, že zase mezi
našimi svěřenými dětmi přibude těch,
které se naučí plavat, zlepší svůj plavecký styl, nebo alespoň získají kvalitní základy. Kdyby si přece jen nějaká nemoc
začala, musíme věřit, že pololetní prázdniny 1. února a později jarní prázdniny
25. února až 3. března 2013 dětem a
učitelkám pomohou se pořádně vyzdravět a připravit na další.
V březnu vyrážíme se školáky na již
zmíněný pobyt. V odborně vedeném
programu zaměřeném na tradiční řemesla se žáci seznámí s postupy, jak některé předměty vznikají; jak uchovávat
přírodu a své okolí zdravé, neporušené,
čisté; jak třídit odpady, aby tolik neškodily. A snad lépe pochopí potřebnost
aktivního postoje každého z nás pro
zachování zdravého, stabilního prostředí pro všechno živé! Ještě aby nám tak
vyšlo počasí…

Ale než kamkoli vyrazíme, budeme mít
příležitost přivítat naše budoucí žáčky
základní školy a jejich rodiče. Vynasnažíme se, aby zápis do školy i v tomto
školním roce byl pro ně nejen důležitým
prvním krokem k dalšímu vzdělávání,
ale i příjemnou zábavou nepostrádající
i trochu humoru.
Nedlouho poté se uskuteční také zápis do mateřské školy. Chceme věřit, že
projekt budování nové třídy se povede
včas dokončit a od září 2013 zase bude
více uspokojených zájemců o mateřskou školu. Zároveň se trochu děsím, jak
zvládneme množství potřebné práce,
která se na takový akt váže a která bude
záviset od spolupráce pracovnic školy,
ale také pracovníků místního úřadu.
Hodně radosti z dětí, velkých i malých,
a samé dobré zkušenosti s lidmi Vám do
nového roku přeji za celý kolektiv školy.
Hana Šmídová, ředitelka
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Ze školních lavic
Návštěva štoly
3. října jsme navštívili štolu sv. Josefa.
Šli jsme všichni – školáci i mateřská škola. Pro každého to byl zvláštní zážitek. Ve
štole nám pan horník vyprávěl o historii
štoly, o dolování zlata na Jílovsku a slyšeli
jsme i některé pověsti. Prošli jsme celou
štolu. Některé uličky byly hodně úzké,
ale my jsme se vešli. Byli jsme chráněni helmou. Na konci štoly jsme si mohli
sáhnout na zeď a přát si nějaké přání,ale
to jsme nesměli nikomu prozradit, jinak
by se nesplnilo.

Když pan policista odcházel, dal všem
školákům test bezpečnosti. V testu bylo,
jak se máme chovat při vloupání. To znamená, ihned zavolat policii. Další test
byl, jak poznat platný odznak nebo průkaz policisty. Pak vše skončilo. Moc se mi
to líbilo a chtěl bych něco podobného
zažít znova.
Jiří Šmejkal, žák 4. třídy
ZŠ Kamenný Přívoz
Dřevíčková dílnička
Ve středu 31. října u nás ve škole byla
dřevíčková dílnička. Měli jsme si vyrobit
káču.
Na výrobu jsme potřebovali plno materiálu, který jsme si nejprve shromáždili
na lavici. A pak to začalo. Když jsme si
nevěděli s něčím rady, pan vedoucí nám
pomohl a poradil. Nebyla to snadná práce, protože hodně záleželo na naší píli
ukázali zbraně, vyzkoušeli jsme pouta,
dostali jsme odměny za obrázky, které
jsme namalovali ve škole.
Potom následovala návštěva u hasičů.
Tam jsme viděli dva hasicí vozy. Mohli
jsme si sednout do kabiny řidiče. Dále
nám vyprávěli, kde všude zasahují, co
všechno ve vozidlech je, k čemu co slou-

Po krátké svačince jsme si mohli koupit
suvenýry a rychle kráčet podél Sázavy ke
škole, kde nás čekal chutný oběd.
Matilda Nielsen, žákyně 3. třídy
ZŠ Kamenný Přívoz
Policista ve škole
Dne 17.10. 2012 nás ve škole v Kamenném Přívoze navštívil pan vrchní inspektor Zdeněk Chalupa. Když přišel, všichni
jsme šli do druhé třídy a čekali jsme na
předškoláky. Konečně jsme byli všichni.

a vytrvalosti. Někteří se vztekali, někomu to nešlo, ale vše nakonec dobře dopadlo. Každý si odnášel svou káču, která
se pěkně točila a hrála všemi barvami.
Vyzkoušeli jsme si, co už všechno dokážeme, i když jsme ještě školáci.
Tato akce se opakuje každým rokem
a my už se těšíme na další rok.
Vojtěch Bartoněk, žák 3. třídy
ZŠ Kamenný Přívoz

Pan Chalupa nám začal ukazovat dopravní značky a my jsme říkali , jak se
která jmenuje. Pak jsme na interaktivní
tabuli hráli hry. První byla hra Bezpečná
cesta do školy, pak jsme si zahráli Cesta
k rybníku a poslední hra se jmenovala
Cesta do kina.
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Výlet do Jílového
21. listopadu jsme se sešli ve škole kolem osmé hodiny ráno a v 8,30 hodin
jsme autobusem odjeli do Jílového. Po
příjezdu jsme šli na policejní stanici. Tam
nás přivítali pánové od policie. Pozvali
nás dál do čekárny a jeden z nich nám
začal vyprávět, jak to na policejní stanici
chodí. Dále následovala prohlídka cely
předběžného zadržení, kam nás také zavřeli, abychom si to vyzkoušeli. Pak nám

ží. Viděli jsme i obleky, které nosí, když
jedou k požáru. Také nám předvedli,
jak se jezdí po tyči, když je vyhlášen poplach. Mohli jsme si vyzkoušet i stříkání
vody z hadice.
Kolem jedenácté hodiny jsme se odebrali na náměstí, kde jsme si mohli něco
koupit. No a rychle na zastávku autobusu a hurá zpátky do školy na oběd.
Závěrem bych rád řekl, že se mi výlet
moc líbil a zase bych si ho rád zopakoval.
Stanislav Ctibor, žák 3. třídy
ZŠ Kamenný Přívoz
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Děti dětem
Radost z pomoci druhým - to je podstata akce, která se již druhým rokem
koná v naší základní a mateřské škole.
Pomoc je jako minulý rok směřována ke
společnosti Apla ČR, která sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace
poskytující odbornou pomoc a podporu
osobám s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a zařízením, které o
tyto osoby pečují.
Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 se konalo
společné setkání všech dětí školy a školky, jehož náplní bylo přiblížit dětem potíže vyplývající z této poruchy. Po zhlédnutí krátké pohádky, jejímž cílem bylo

pochopení nutnosti vzájemné pomoci,
se děti ve věkově smíšených skupinkách
věnovaly výrobě hry pro děti s poruchou
autistického spektra. Na konci setkání si
všechny děti vyzkoušely, jak se s vyrobenou hrou pracuje a lépe tak mohly
pochopit její význam pro takto nemocné děti. Tato pomůcka bude společně
s průvodním dopisem od nejstarších
žáků ZŠ a výtěžkem z prodeje dětských
výrobků, který proběhl v rámci tradičního adventního tvořivého odpoledne,
také tento rok zaslána společnosti Apla.
Martina Šimsová

Srdečně Vás zveme do školy! Co se chystá?
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
ZŠ v Kamenném Přívoze
Pro školní rok 2013-2014
zapisujeme ve čtvrtek 7. 2. 2013
od 14:00 do 17:30,
s sebou rodný list dítěte a občanský
průkaz jednoho z rodičů.
Těšíme se na Vás. Věříme,
že oceníte jedinečnou možnost,
kterou vám tato obec poskytuje
a zapíšete své dítě do místní školy.
Bez dojíždění, ve známém prostředí, beze strachu z cizích lidí.
Mgr. Hana Šmídová, ředitelka
tel: 241 951 462
zskamennyprivoz@seznam .cz

Den otevřených
dveří v ZŠ
v Kamenném Přívoze
v úterý 8. ledna 2013
od 8.00 do 14.00 hod.

ZÁPIS DO MŠ na školní rok 2013/2014
a den otevřených dveří v MŠ v Kamenném Přívoze
Zapisujeme ve čtvrtek 7. března 2013 od 8:30 do 14:00,
s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy budou vyvěšena v prostorách školy a ve vývěskách školy
a obce. Dále na stránkách školy a MŠ
(zsmskamennyprivoz.estranky.cz).
Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz rozhodlo na zasedání dne 26. 9.
2012 o krocích, které povedou k navýšení kapacity mateřské školy z 38
na 46 dětí. Vzhledem k počtu dětí
v mateřské škole ve věku před vstupem do základní školy v tomto školním roce je situace pro přijetí nových
dětí pro školní rok 2012/13 mnohem
příznivější než byla v minulých letech.
Těšíme se na Vás a Vaše děti. Věříme,

že se nám povede, za nezbytné spolupráce s obcí, připravit pro nové děti
mateřské školy novou pěknou třídu,
do které budou chodit rády.
Doufáme, že rodiče naše snažení
ocení a budou škole a jejím pracovnicím ze všech sil pomáhat a podporovat je vlastní aktivitou (prací). Přispějí
svým jednáním a spoluprací k plynulému průběhu přebudování a přípravy třídy na nový školní rok.
Mgr. Hana Šmídová, ředitelka
tel: 241 951 462
zskamennyprivoz@seznam .cz

Informativní schůzka pro rodiče
budoucích prvňáčků v ZŠ v Kamenném Přívoze

V dopoledních hodinách můžete
nahlédnout do výuky žáků.

v úterý 8. ledna 2013 od 15.00 hod.

V odpoledních hodinách se
můžete seznámit s prostory školy,
s pedagogy, s dokumenty školy,
nahlédnout do činnosti dětí
v družině, podívat se na video
ze školních akcí.

Můžete se zeptat na všechno, co vás zajímá v souvislosti
s nástupem Vašeho dítěte do základní školy. Jsou pro Vás připraveny
informace o školní zralosti, což je téma přímo související s problematikou odkladu
školní docházky. Schůzka je určena všem rodičům, jejichž dítě se kamkoli
chystá vstoupit do základní školy.
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SPORT
FOTBAL
Ohlédnutí za uplynulou
podzimní částí mužstva mládeže
Od začátku září 2012 začalo mužstvo
starší přípravky hrát mistrovskou soutěž
Okresního fotbalového svazu Praha-západ. Celkově jsme odehráli devět zápasů
s mužstvy, která tuto soutěž již hrají dlouhodobě. Z toho vyplývá, že po skončení
podzimní části je mužstvo starší přípravky
na posledním místě tabulky. Mimo tyto
zápasy sehrálo mužstvo i několik přípravných zápasů s mužstvy z okolí například
z Neveklova, Pecerad, Nespek, Krhanic
s různými výsledky. Důležité je, že děti
mají radost ze hry a mají možnost srovnání, jak na tom po sportovní stránce jsou.
Výsledky je motivují ke kvalitnější tréninkové činnosti.
Po skončení podzimní části bylo umožněno dětem trénovat od poloviny října
v tělocvičně a na umělé trávě při základní
škole v Jílovém. I když musí děti dojíždět
je účast na trénincích velice slušná. Děti
jsou úrovní tréninků nadšeni. Rád bych
tímto poděkovat oběma trenérům Martinovi Doutnáčovi a Standovi Turovskému,
jak se dětem maximálně věnují.
Tréninky se konají v pondělí, středu od
17 hodin při umělém osvětlení a v sobotu
od 10 hodin. V době tréninků provádíme
stále nábor dětí narozených 2003 a mladších.
Dne 10.11.2012 jsme uspořádali od 10
hodin sportovní den pro rodiče s dětmi
na hřišti TJ Tatran Kamenný Přívoz. Pro
děti a rodiče bylo připraveno plnou sportovních soutěží včetně dvou fotbalových
utkání a bohaté občerstvení. Po ukončení
soutěží sehráli utkání maminky s nejmenšími dětmi a tatínkové změřili své fotbalové umění se starší přípravkou. Obě utkání skončila nerozhodně. Nejmenší hráli
s maminkami 5:5 a na penalty zvítězili 5:4,
starší přípravka – tatínkové 4:4 na penalty
zvítězili 4:3. Po ukončení zápasů dostaly
děti dort ve tvaru fotbalového hřiště po
kterém se jen zaprášilo. Poté po sečtení
výsledků bylo provedeno vyhodnocení
soutěží a předání cen.
Na závěr poděkování všem sponzo-

rům i těm, kteří se podíleli na uspořádání
hezkého dne (i počasí nám přálo). Zvláště bych poděkoval Zdendovi Řehákovi a Martinu Maškovi, kteří se postarali
o vynikající grilované krůty, které všichni
chválili a Jirkovi Paterovi, který celý den
doprovodil hudbou a vtipným mluveným
slovem.
Václav Charvát

Mužstvo starší přípravky 2012/2013

Mužstvo mladší přípravka 2012/2013

Mladší přípravka s maminkami
před fotbalovým zápasem 10.11.2012

Výlet
do Příbrami
13. 10. 2012 mělo naše mužstvo volný víkend, tak jsme si udělali výlet do
Příbrami.
Program byl následující: návštěva
stálé expozice 3. odboje, exkurze do
komunistického lágru na dole Vojna
(natáčel se zde i seriál Zdivočelá země),
oběd a návrat domů.

Celou návštěvou nás provázel pan
František Zahrádka, který vše, co jsme
tady viděli, prožil na vlastní kůži. V lágrech bývalého režimu si odseděl 13
let, i když původní trest byl 32 let. Trest
dostal jako 18ti letý kluk za převádění
anglických pilotů přes západní hranici. Podrobný výklad i vyčerpávající
odpovědi na otázky přítomných byly
perfektní. Měli jsme štěstí, že nám
přálo počasí a tak jsme si mohli výlet
užít. U příležitosti 82. narozenin jsme
p. Zahrádkovi předali láhev něčeho
dobrého a na památku vlaječku našeho oddílu a obce Kamenný Přívoz. Po
rozloučení jsme odjeli domů a v restauraci „Dřevák“ jsme celý výlet zhodnotili.
Všichni jsme se shodli na tom, že se to
opět vyvedlo. Takovéto věci přispívají
k utužení kolektivu.
Na příští rok 2013 se pokusíme zase
něco vymyslet. Letos máme za sebou
dva výlety do Příbrami a jednou jsme
spolu sjeli část Sázavy.
Václav Charvát, trenér
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Pravidelné ohlédnutí trenéra za podzimní částí
sezóny 2012 – 2013
Popis průběhu záříjových fotbalových 21.10.2012 Tatran Kam. Přívoz – Viktoutkání jsem zaznamenal v předešlém ria Vestec „B“ 2:0 (1:0)
čísle Přívozského čtvrtletníku. Pro úpl- Další utkání o mistrovské body sehránost celé podzimní části uvádím nyní lo naše mužstvo v neděli 21.10.2012 od
výsledky všech utkání.
15,30 hodin na domácím hřišti v Kamenném Přívoze. I když soupeřův team není
9.9.2012 SK Meteor Libeř „B“ – Tatran z horní části tabulky, k jeho přemožení
Kam. Přívoz 2:2 (0:1)
jsme potřebovali hodně sil. To se povedlo po řadě šancí našich hráčů Ivanovi
15.9.2012 Slovan Hradištko – Tatran Plopovi a to již v 5. minutě po důrazném
napadání v soupeřově velkém vápně Kam. Přívoz 0:3 (0:2)
1:0. V 67. minutě si vybojoval míč Michal
23.9.2012 Tatran Kam. Přívoz – SK Piko- Hošta a pří vypálení své střely se nemýlil
a my jsme vedli 2:0. I když jsme opět nevice 3:0 (1:0)
byli v optimální sestavě, naši hráči zařídili
30.9.2012 Sokol Okrouhlo - Tatran to, že body zůstaly doma. Za to a za předvedenou hru patří celému kolektivu velký
Kam. řívoz 2:2 (2:2)
dík. Ani v tomto utkání jsme neztratili ani
7.10.2012 Tatran Kam. Přívoz - AFK bod.
Radlík «B»- Nehráno 7.10.2012 se mělo hrát 5. mistrovské 27.10.2012 Tatran Kam. Přívoz - SK Dolutkání doma s Radlíkem „B“, se nehrálo. ní Jirčany - Nehráno.
Důvodem bylo, že v sobotu v noci před Na hřišti leželo 15 cm sněhu a vody.
utkáním navštívilo naše hřiště stádo di- OFS určí hrací termín. OFS určil náhradní
vokých prasat a půlku hřiště proměnilo termín na sehrání odloženého utkání na
v oraniště. Utkání muselo být odloženo 24.11.2012.
pro neregulérní hrací plochu.
4.11.2012 Tatra Kamenný Přívoz - RaOdložené utkání 7.10.2102 Tatran Ka- pid Psáry «B» 2:5 (2:1)
Vstup do utkání nám nevyšel a v 16. min.
menný Přívoz – AFK Radlík „B“ 7:0 (4:0)
V úterý 16.10.2012 jsme sehráli odlože- jsme prohrávali brankou, která padla po
né mistrovské utkání. Ještě než se začalo, neodpískaném ofsajdu 0:1. Další branbyl problém na obou stranách dát dohro- ku jsme dostali v 17. min. po naší veliké
mady sestavu mužstva. Všichni naši hráči chybě ve vápně 0:2. Ve 20. min. Michal
přistoupili k utkání se zvýšenou zodpo- Hošta dorazil balón do sítě po rohovém
vědností a touhou po výhře. To se proje- kopu, který zahrával Adam Kačer 1:2. Do
vilo už v 16. minutě, kdy se J. Dupal trefil druhého poločasu, jsme se připravovali,
do soupeřovy branky po pěkném centru že vyrovnáme hru i výsledek. To se nám
od M. Hošty 1:0. Na druhou naši branku nepovedlo a ve 48. min. jsme dostali daljsme nečekali dlouho. Už ve 22. minutě ší branku na 1:3. Když probíhala, 61. min.
si role tito hráči vyměnili. J. Dupal před- soupeř nám vstřelil další branku, a my
ložil perfektní cenrt do vápna a M. Hošta prohrávali 1:4. V 64. min. Milan Grössl
se technickou střelou nemýlil a zvýšil na dorazil penaltu, kterou neproměnil Dan
2:0. Na další branku M. Hoštovi opět do Barták 2:4. V tento moment jsem odvolal
vápna přihrál J. Dupal 3:0. Čtvrtou naši jednoho hráče, a do hry jsem poslal Vácbranku vstřelil po samostatné akci ve 31. lava Drábka s tím, že posílí útok a my se
minutě M. Doutnač 4:0. Ve 46. minutě pokusíme vyrovnat hru i výsledek. Toto
M. Grossel vybojoval míč před velkým nám nevyšlo a v 80. min. jsme inkasovali
vápnem a sám prostřelil brankaře 5:0. další branku na 2:5. Výsledek se do konce
Když běžela, 47. minuta M. Hošta vyčer- utkání nezměnil a my poprvé v této sezópal svůj střelný prach a my vedli 6:0. Po- ně okusili hořkost porážky.
slední, kdo překonal soupeřova brankaře, byl v 75. minutě M.Doutnač střelou, 11.11.2012 Spartak Průhonice –
umístěnou z hranice pokutového kopu Tatran Kam. Přívoz 2:4 (0:2)
7:0. Tento stav se do konce utkání už ne- Toto utkání jsme brali za dost důležité.
změnil a my jsme vyhráli 7:0. Za před- Čelo tabulky se nepříjemně vyrovnávavedenou hru jsem hráčům poděkoval lo a my jsme potřebovali z cizího hřiště
a vyzval je, aby takovýto výkon předved- přivést body. Sestava se mi dělala těžko,
li v nadcházejícím mistrovském utkání protože se omluvilo pět hráčů ze sestavy
s Vestcem v neděli 21.10.2012.
z minulého utkání. Museli být nomino-

váni hráči ze širšího kádru. To asi zapůsobilo na hráče, že se více semkli, a hráli
s větší odpovědností za výsledek. Ve
2. min. Jakub Vojáček dostal, pas od Michala Hošty prokličkoval s míčem až na
hranici velkého vápna, vypálil a mi vedli
0:1. V 10. min. Jakub Vojáček vrátili Michalovi Hoštovi vybojovaný míč a ten ho
prostřelil do sítě v soupeřově bráně 0:2.
Tak skončil první poločas. V průběhu 56.
min. opět Jakub Vojáček zavěsil do brány
domácích na 0:3. Soupeř snížil v 65. min.
na 1:3. Ještě jednou se domácím podařilo
překonat našeho brankaře, a to v 70. min.
když podklouzl na rozbahněném trávníku
při skoku na míč 2:3. Z následného trestného kopu Martin Doutnáč uzavřel skóre
na 2:4. Tři body z cizího hřiště jsme přivezli
a tak jsme splnili, co jsme chtěli.
18.11.2012 Tatran Kamenný Přívoz –
SK Libeň 8:0 (2:0)
V tomto posledním podzimním utkání
na domácí půdě jsme se chtěli rozloučit
s našimi věrnými diváky výhrou a zároveň
zaútočit na první místo v tabulce. První
výstražnou střelou vystrašil brankaře hostů v 2. min. Martin Doutnáč. Další šanci
proměnil v 19. min. Michal Hošta, když
doklepl hlavou střelu od Jakuba Vojáčka 1:0. Ve 35. min. František Novotný ml.
zahrával trestný kop z dobrých 18 metrů
tak dobře, že překvapil i strážce branky
hostů a míč mu zapadl do sítě 2:0. Další
góly jsme nasázeli do branky hostů ve
druhém poločase. Ve 46. min. Milan Grössl vyšachoval brankaře 3:0. V 50. min. Dan
Barták vyslal dělovku do horního pravého
růžku 4:0. Od 53. min. přišla chvíle Adama
Kačera. Ten po delší nepřítomnosti, způsobené vleklým zraněním, našel mušku
a čtyřmi góly (v 53. min. z rohového kopu
5:0, v 62. min. po samostatné akci 6:0,
v 70. min. dopravil přihrávku do sítě od
Michala Hošty 7:0 a v 80. min. upravil skóre) na 8:0. Slib, který jsme dali divákům,
že body zůstanou doma za jejich přispění
fanděním po celý zápas, byl splněn. První
místo jsme dobili a dělíme se o něj s D. Jirčany, které mají jen lepší skóre.
24.11.2012 čechoslovan Dol. Jirčany Tatran Kam. Přívoz 5:0 (4:0)
V tento den jsme jeli odehrát odložené utkání do D. Jirčan ze dne 27.10.2012
kvůli nezpůsobilé hrací ploše. Věděl jsem,
že bude problém se sestavou. A byl. A to
hlavně proto, že byla sobota a soutěž už
měla být dohraná. Navíc jsme hráli bez
brankaře, kterému byla disciplinární ko-
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misí zastavena činnost. To se podepsalo
i na výsledku utkání. Tímto utkáním skončila podzimní část soutěže. Víc nemůžu
k tomuto utkání říct.
K hodnocení podzimu můžu jen říct, že
nebyl lehký, ale jaro bude ještě těžší. Protože půjde o konečné umístnění a některé mužstvo bude chtít postoupit do vyšší
soutěž.
Zimní příprava začne v sobotu 12.1.2013
od 10. 00 hod. podle počasí, buď na hřišti

v K. P. nebo v tělocvičně v K. P.
TJ Tatran Kamenný Přívoz děkuje všem
příznivcům a sponzorům za jejich pomoc
a přízeň v uplynulém roce 2012 a přeje
jim i jejich rodinám krásné Vánoce a do
nového roku hodně zdraví, štěstí a mnoho pracovních úspěchů.
Přání posílá TJ Tatran Kamenný Přívoz
i Jirkovi Paterovi (a celé jeho rodině), který neodmyslitelně patří ke všemu, co se
u nás na hřišti děje; je to náš komentátor,

DJ a rozdávač dobré nálady.
Krásné Vánoce a pohodový nový rok
přejeme i všem členům TJ.
Ze sponzorů mi nedá nevzpomenout ty
nejdůležitější: pp. M. Weithauser, R. Prusák, Blažek fa. Drumel, M. Koch, K. Milsimer, J. Poddaný restaurace „Vemenáč“, Z.
Oktábec restaurace „u Hastrmana“, R. Mikoláš restaurace na Př. Zastávce, Stejskal
restaurace „Na Staré Poště“ a K. Behr fa.
Václav Charvát, trenér

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2012 - OKRES PRAHA-ZÁPAD – 4.TŘÍDA, ODDĚLENÍ „A“
1. kolo
09.09.2012
neděle
2. kolo
15.09.2012
sobota
3. kolo
23.09.2012
neděle
4. kolo
30.09.2012
neděle
5. kolo
07.10.2012
neděle
náhradní termín 16.10.2012		
6. kolo
14.10.2012	Volno
7. kolo
21.10.2012
neděle
8. kolo
27.10.2012
sobota
9. kolo
04.11.2012
neděle
10. kolo
11.11.2012
neděle
11. kolo
18.11.2012
neděle
dohrávka
24.11.2012
sobota

10:15 hod	Libeř „B“
16:30 hod	Hradištko „B“
16:30 hod
K.Přívoz
16:30 hod	Okrouhlo
16:00 hod
K.Přívoz
16:00 hod
K.Přívoz

K.Přívoz
K.Přívoz
-	Pikovice
K.Přívoz
-	Radlík „B“
-	Radlík „B“

2:2 (0:1)
0:3 (0:2)
3:0 (1:0)
2:2 (1:2)
nehrálo se
7:0 (4:0)

1
3
3
1

15:30 hod
K.Přívoz
14:30 hod	D.Jirčany
14:00 hod
K.Přívoz
14:00 hod	Průhonice „B“
13:30 hod
K.Přívoz
13:30 hod	D. Jirčany

-	Vestec „B“
K.Přívoz
-	Psáry „B“
K.Přívoz“
-	Libeň
K.Přívoz

2:0 (1:0)
nehrálo se
2:5 (2:1)
2:4 (0:2)
8:0 (2:0)
5:0 (4:0)

3

33 : 16

20

CELKEM SKÓRE						

3

0
3
3
0

hasičské Preventivní okénko - vánoční svátky
Aby nic nenarušilo Vaší pohodu vánočních svátků a oslavy konce roku, přijměte několik rad a varování od Hasičského
záchranného sboru ČR.
POZOR NA SVÍČKY A PRSKAVKY
Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a jako s takovým by
se s ní mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti
8 -10 cm od plamene svíčky teplota přesahuje 200 °C, což stačí k zapálení papíru,
plastů, textilií a dalších předmětů, které
doma neopatrně necháte v blízkosti hořící svíčky. Svíčka by měla být umístěna
na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem,
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Zapálené svíčky nesmíte nechat
během jejich hoření bez dozoru. Dávejte pozor na děti, aby si bez dozoru nehrály
se svíčkou nebo prskavkou.
Pamatujte, že adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou
podložkou bránící kontaktu s věncem, jsou
určeny jen k dekoraci a v žádném případě
bychom je neměli zapalovat.
Také svíčky, které použijeme na rozsvícení
vánočního stromku, musí být opatřeny nehořlavou podložkou, která zachycuje žhavý vosk a brání přímému styku svíce s jehličím. Dodržovat základní bezpečnostní

pravidla musíme také při používání elektrické žárovkové svíčky.
POZOR PŘI VAŘENÍ A VYTÁPĚNÍ
Vánoce jsou také obdobím pečení a vaření. Nenechávejte bez dozoru otevřený
plamen plynového sporáku a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, tak
je nejlepší pánev zakrýt pokličkou a oheň
tak udusit, případně použít hasicí přístroj
s náplní určenou speciálně na jedlý olej.
Než ale začnete požár hasit, jako první
vypněte přívod energie (plyn, elektřinu).
Dbejte na opatrné zacházení s topidly
a pozor na nedbalosti v péči o komíny.
Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo
určené, nezapalujte   pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzínu) a netopte např.
odpady, plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky. Komíny
si nechte pravidelně čistit a kontrolovat.
Popel ukládejte jen na bezpečné místo.
POZOR NA PYROTECHNIKU
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU?
• Pamatujte, že lidské zdraví je cennější
než majetek a rozhodně se nepokoušejte

požár zlikvidovat za každou cenu sami.
• Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Pamatujte na únikové cesty.
• Pozor na elektrické přístroje či věci
napojené do elektřiny. Pamatujte, že zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou ani pěnovým
hasicím přístrojem.
• Požár co nejdříve oznamte hasičům
prostřednictvím tísňové linky 150 či 112.
Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co
a kde se stalo. Poté uveďte své jméno
a přímý kontakt na sebe či důležité podrobnosti pro zásah hasičů. Důsledně se
řiďte se pokyny operátora tísňové linky.
• Pokud se v hořícím objektu nachází
více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým a nemohoucím osobám).
• Při pohybu v zakouřeném prostoru si
dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou
z textilie (stačí kapesník).
• Hořící objekt co nejrychleji opusťte
a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím hasičům.
Václav Charvát
člen zásahového družstva SDH
Kamenný Újezdec
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HASIČSKÉ
STŘÍPKY

Střípky od hasičů z Kamenného Újezdce
Co bylo:

30. 6. Pořádali naši hasiči na bývalém
hokejovém hřišti (za hasičárnou) „Dětské
odpoledne s hasiči“.
7. 7. Jsme navštívili muzeum v Jílovém.
11. 7. Byli naši členové zásahového družstva při hašení požáru chaty v Teletíně.

řadatelem setkání zasloužilých hasičů 12.
okrsku.
8. 9. V hasičské zbrojnici se uskutečnilo
přátelské posezení u guláše a dobrého
pivečka.
22. 9. Jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů se zúčastnilo na Radlíku soutě-

setkání zasloužilých hasičů
25. 7. Náš SDH byl požádán, abychom,
se zúčastnili posledního rozloučení s paní
Štolovou z Hostěradic. Žádosti rodiny
jsme vyhověli a tohoto aktu jsme se zúčastnili.
11. 8. Se rozhodla naše členka pí. Mošničková, že oslaví své životní jubileum
a tak jsme jí „museli“ pomoci s likvidací
domácích zásob. Při této příležitosti jsme
jí předali dárek, ze kterého měla určitě velkou radost.
13. 8. Členové zásahového družstva byli
svoláni systémem Kango k likvidaci požáru rodinného domku na Ovčíně.
18. 8. Jsme pořádali již 16. ročník turnaje v minikopané „O putovní pohár SDH“
(píše se o něm na jiném místě).
30. 8. SDH v Kamenném Újezdci byl po-

že v požárním útoku „Memoriál J. Štíbra“
22. 9. Ze soutěže jsme spěchali na oslavy
SDH do Lešan, na které jsme byli pozváni
jejich starostou SDH.
29. 9. Velitel a strojníci byli přítomni na
školení velitelů a strojníků.
7. 10. Likvidace spadlých stromů (Kam.
Újezdec – Skalice) při větrné bouři.
3. 10. Vedoucí mladých hasičů byli přítomni na setkání vedoucích mládeže na
okrese Praha západ.
13. 10. Likvidace spadlých stromů (Kam.
Újezdec – Hřebenec) při větrné bouři.
14. 10. Byli naši mladí hasiči na podzimním kole soutěže „Plamen“ v Čísovicích.
20. 10. Odjeli naši zástupci na školení velitelů a jejich zástupců.
24. 10. Velitel SDH p. Hrdlička byl na za-

sedání výkonného výboru OSH.
3. 11. Byli naši zástupci na OSH v Praze
na shromáždění starostů sborů.
7. 11. Jsme byli požádáni rodinou pana
Plojhara, abychom byli přítomni při posledním rozloučení s jejich otcem; vyhověli jsme.
11. 11. Příprava vozidel na technické
prohlídky.
12. a 13. 11. Odvoz vozidel na technické
prohlídky.
24. 11. Jsme opravovali střechu na boudě na hřišti v Kamenném Újezdci.
23. až 25. 11. Vedoucí ml. hasičů byli na
školení velitelů mladých hasičů.
25. 11. Naše zásahové družstvo bylo
vyzváno svolávacím systémem „Kango“,
které mají jeho členové na mobilním telefonu do (Jílového – Studené), kde hořela
chata.
28. 11. Bylo zasedání výkonného výboru na OSH, kde byl přítomen velitel SDH
p.  Hrdlička.
2. 12. Jsme likvidovali požár kontejneru
v Kam. Újezdci pod pomníkem.
6. 12. Naši členové se zúčastnili okrskové schůze v Jílovém.
8. 12. Pořádal SDH v Krhanice Valnou
hromadu, na kterou jsme byli pozváni
a které jsme se také zúčastnili.

Co bude:

29. 12. Vyrazíme opět jako každý rok na
vánoční vycházku. Trasa se ještě upřesňuje. Veřejnost bude včas informována.
V únoru uspořádáme Valnou hromadu
SDH.
Dále budeme řešit problémy, které patří
k hasičině a budeme připraveni pomoci
obecnímu úřadu.
SDH Kamenný Újezdec přeje všem svým
členům a těm, kteří přejí hasičině a hasičům všechno nejlepší, zdraví, štěstí a v rodinách jen pohodu a porozumění pro pomoc druhým.
Hlavně, aby bylo co nejméně požárů
a štěstí, aby se mohli setkávat jen při příjemných příležitostech.
Václav Charvát
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KULTURA
Z činnosti
Kulturní komise

Voraři nejen na Sázavě

První adventní neděli se na mnoha místech rozzářily vánoční stromky. I my jsme
se sešli 2.12. před obecním úřadem,
abychom společně přivítali čas adventní. Účast byla hojná, program bohatý.
Samotnému rozsvícení předcházelo vystoupení MC Permoníček s nápaditým
pásmem o vánočních tradicích a obyčejích. Následovalo hezké vystoupení
v podání dětí mateřské a základní školy
a nakonec MyŠi z Okapu zahráli scénku
na motivy známé povídky Jak jsem se
ztratil. I letos nám vyšli vstříc paní Říhová a pan Němec, kteří ochotně zajistili
ozvučení . Výtěžek z podávaného občerstvení byl použit na přípravu předvánočního setkání seniorů.

Kamenný Přívoz a jeho nejbližší okolí je
spjato s řekou Sázavou nejen svým názvem, ale hlavně svojí historií. Právě historie soužití s vodou je nejlépe vidět na
původně tradičním řemesle – vorařství.

mohly týkat voroplavby na Sázavě, tak
se mi prosím ozvěte na tel. 721 231 888,
případně navštivte osobně Regionální
muzeum v Jílovém (Masarykovo nám.
16) a zanechte zde na sebe kontakt.

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
připravuje na únor 2013 výstavu věnovanou voroplavbě. Výstava se pokusí představit vorařské řemeslo, jeho nástroje,
techniku a různé regiony, kde se voroplavba provozovala. Regionální muzeum
bude také spolupracovat se spolkem Vltavan, který je součástí tradice a historie
vltavské voroplavby.

Rádi bychom totiž využily všechny dostupné materiály do připravované výstavy. Kromě našeho poděkování a Vašeho
uvedení jako spoluautorů výstavy Vás
může potěšit také zviditelnění zajímavého kousku naší regionální historie ostatním návštěvníkům Regionálního muzea
v Jílovém.
Děkuji Vám za Vaši odezvu a budu se těšit v únoru na viděnou v muzeu.

Setkání seniorů se uskutečnilo o týden
později, v pátek 7.12. na obecním úřadě. Cílem bylo poskytnout našim starším
občanům možnost společného setkání
a předání malé pozornosti těm, kteří v letošním roce slavili významné životní jubileum. Účastníci setkání byli dojati především roztomilým vystoupením žáků
základní a mateřské školy. Děti měly navíc připravené dárky a při jejich předávání bylo nejedno oko zalito slzou dojetí.
Poděkování patří především učitelkám
za čas věnovaný nácviku a ochotu podílet se na akci. Setkání bylo příjemné, určitě přispělo ke zlepšení nálady a vztahů.

výstava voroplavby v únoru v jílovském muzeu

S posázavskou voroplavbou je situace
obtížnější. Historické materiály jsou často roztroušené tzv. po chalupách. Proto
bych Vás chtěl touto cestou požádat,
pokud máte doma jakékoliv materiály
(fotografie, pohlednice aj.), které by se

Jan Stachura, kurátor sbírek
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo nám. 16
otevřeno denně 9 – 12h, 13 – 16 h
mimo pondělí, www.muzeumjilove.cz

Advent dle MC Převozníček
Toč se a vrč můj kolovrátku,
v adventu jsme na začátku.
Toč se vrč a řekni mi, s jakými se znáš
svatými?A kteří svatí v den i noc,
krátí nám týdny do Vánoc?

Hned na konci listopadu,
svatý Ondřej dá nám radu –
Za Kulturní komisi Lída Faltová Protože v ten den se doptáme,
čeho se příští rok dočkáme.
A tak na den Ondřeje,
budoucnost si odkreje,
kdo olovo odleje.
Když o svaté Barboře
vykvete ti třešňový květ v komoře
potom se ti bude zdávat,
že se brzy budeš vdávat!
Kdo je svatý Mikuláš?
To snad ví i synek Váš!
Ten s andělem večer chodí
a koledy rozdává,
čert zlobivé děti honí,
kleje, křičí, nadává.

Svatý Ambrož ctnostný byl,
ve čtvrtém století žil.
Je to patron včelařů, medařů a voskařů.
A tak na perníčky Ambrož
přinese nám medu za groš.
A co svatá Lucie?
Ta nám přece krade noci –
prý jí trochu upije,
přidat dne však nemá v moci!

MC

PF 2

Pře

voz

Toč se a vrč můj kolovrátku,
Adventu je již na krátku.
A my se zas po roce těšíme na Vánoce!!!

013

níč

ek
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Adventní trh 1.12.2012

Na plakátu k trhu jsme Vám slíbili "zkrátka všechno". Bohužel bývá zvykem, že se až na poslední chvíli dozvíme, že kvůli povětrnostním či osobním důvodům někteří prodejci nakonec nedorazí. Nemáme tak šanci zajistit náhradní prodej.
Věříme, že i tak jste si trh užili a že se opět setkáme na trhu jarním. Další fotografie naleznete na www.naplava.com
Hodně štěstí v roce 2013 Vám přeje o.s. Náplava Sázavy.

Ze vzpomínek Albíny Buriánkové, rozené Horové

- 4. pokračování

V roce 1928 se pustil do přestavby hospody i můj otec Václav Hora. Z hospody
se stal hotel „U Horů“ s největším sálem
v okolí. V prvním poschodí vznikly pokoje a terasa. Byla zavedena voda, tekla
samospádem ze studny od hřbitova. Ze
starého krámu byla udělána „Kampelička“ a  v nové přístavbě vybudován nový
obchod a obytné místnosti pro rodinu.
Dosud jsme bydleli v pokoji za sálem.
To se ví, že na nás děti nebyl brán žádný ohled a zvláště při tanečních zábavách často rozjaření hosté padali na naše
dveře a kapela v rohu u dveří ryčně vyhrávala. Vedle naší ložnice byl tak zvaný
rohový pokoj, kde sedávali „lepší“ hosté,
kteří se hlasitě veselili, a tak jsme raději,
my děti, chodily při těchto příležitostech
spát k babičce a dědečkovi.
Dědeček František Douša vyučoval hře
na hudební nástroje. Ovládal housle,
trubku, klarinet i bicí nástroje. Chodili
k němu hoši z celého okolí a vyučil mno-

hé dobré muzikanty. Nejraději jsem byla,
když přišel dědečkův synovec Josef Douša. Byl o šest let starší než já, ale rád si se
mnou hrál, dobře jsme si rozuměli. Dědeček snil o tom, že mu předá svoji kapelu,
neboť i on byl dobrým muzikantem, ale k
tomu nedošlo. Dědeček měl srdeční chorobu, která ho 11. srpna 1930 na zpáteční
cestě z Lešanské pouťové zábavy skolila.
Dědeček měl slavný pohřeb. Tři muziky
hrály a v „Poledním listě“ byl nekrolog,
v němž redaktor napsal: „Zemřel známý
muzikant, kapelník František Douša“.
Prasklé housle jsem měla uschované až
do vánoc 1987, kdy jsem je darovala Pepovi Doušovi.
Dědečkovi vděčím za mnohé. Naučil mne znát rostliny, ptáky, předvídat
počasí a různé pranostiky. Podle ranní
mlhy po Novém roce až do března vždy
za 86 dní by měla být bouřka. Suchý leden – mokrý červen. Mnoho mlh v únoru
– mokré léto. Jaký březen – taký červen.

Déšť v dubnu – mokro v říjnu. Kolik dnů
do svatého Jiří bouřka – tolik po svatém
Jiří chladna. Obzor jasný – déšť je jistý.
Z Medardovy kápě, 40 dní krápe. Samozřejmě že to vždycky nemusí vyjít, ale
moudrost starých hospodářů by neměla
být zapomenuta.
pokračování příště...
Kompletní vzpomínky paní Albíny si
můžete přečíst na www.naplava.com
Věra Weinerová
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Z REDAKČNÍ POŠTY
POHÁDKA
Bylo nebylo. V jedné daleké zemi až
za samým rovníkem žili dva lidé. Moc
se o nich nevědělo. Nic slovutného nenapsali. Nic krásného nezničili. Nebyli
to politici ani televizní herci. Znala je
jejich rodina a několik sousedů. Někteří to málo, co o nich věděli zapomněli.
V dětství jsem je potkávala. Posílali mě
k nim na dovolenou nazvanou prázdniny, abych nabyla zkušeností. Pak jsem
prošla ještě dalšími zeměmi, školami,
společnostmi. Potkala další tisíce lidí.
Myslela jsem, že jsem také zapomněla.
Jednoho dne mi bylo uloženo povinnostmi navštívit vesnici, kde ti Iidé žili
a TVOŘILI. Zde jsem si vzpomněla. Co ti
lidé uměli. Chodili krátce do školy. Tenkrát v té zemi to tak bylo. A oni věděli. Věděli, kde se pěstuje zelenina. Kde
a kdy mají zasadit brambory.
Kolik sena nasušit, aby ovce a kozy
měly dost krmení přes zimu.
Jak se roubují staré stromy a růže.
Věděli, jak se pěstuje víno, jablka,
angrešt, kdy se sklízí a jak se zpracuje
a uskladňuje na zimu nebo pro čas neúrody.
Uměli nakrmit koně a krávy a postarat
se o ně. Žena uměla upéct zvláštní jídlo

zvané buchty, vánočka a koláč.
Je to vrchol umění a něco podobného
umí již jen málo lidí.
Muž sekal trávu kouzelným nástrojem
- kosou.
Nikdo v zemi, kde žili neví,co to bylo
zanástroj. Inu asi kouzelný nástroj získaný od šamanů žijící v zemi za rovníkem.
Asi to byli poslední lidé v této zemi,
kteří znali podivnou věc nazývaná pec
a sporák.
Žena chodila do lesa pro klestí a muž
na soušky a dávali do těchto kouzelných nástrojů tyto ,,odpadky“.
Pec vytvářela z klestí nevídané množství energie (asi kouzlo darované vílami
z rokle). Na peci si mohli ohřát vodu na
mytí a praní nebo upéci maso ze zvířat
ulovených v králíkárnách.
Divotvorná zvířata - slepice zajišťovali
ostatním zvířatům a lidem potravu zvanou VÁPNIK.
A TAK ŽILI SPOKOJENĚ AŽ DO SMRTI.
Takto žiIi i ostatní lidé v té vesnici a žilo
a dařilo se jim dobře.
Ve vesnici měli tři sta let starou hrušeň. Kdo snědl ovoce z této hrušně získal stejné vědomosti jako muž a žena
z mých vzpomínek. KDYŽ MĚ POVINNOSTI PŘIVEDLY DO VESNICE PO LETECH,TU PRASTAROU HRUŠNl ZDE JIŽ
NEMĚLl.
Možná uschla nebo onemocněla,
kdo ví.

A tím vyschly i vědomosti lidí. Zapomněli sekat trávu kosou (někteří vůbec
zapomněli sekat trávu).
Nevěděll k čemu jsou keře zvané líska.
Mysleli, že strom ořešák je něco jedovatého.
Přestali se starat o užitečná zvířata
- kozy, ovce, krávy, slepice a nikdo ve
vesnici nezná ptáka jménem HUSA.
Jsou to asi nebezpečná zvířata. Chodí
si je prohlížet do zoologické zahrady.
Někteří lidé onemocněli.
Neměli dostatek vápníku od slepic
a chybělo jim čerstvé maso z králíka.
Špatně snášeli uměle vyrobené mléko.
Také geneticky upravené hrušky již
nenahradily vědomosti, které měli
o hospodaření.
ZBYLA JEN MATEMATIKA.
Byly to podivné počty:
Například: Kolik metrů svoji zahrady
musím prodat, aby se tam vešel dům
panelák.
Nebo za jak dlouho stoupne na burze
cena vinice, když ji nebudu obdělávat
(nemohli, zapomněli to).
A tak počítají a počítají a nic nesázejí
(ani brambory ani růže, natož len nebo
zeleninu).
A je jim zima. Nemají pec ani peřinu
a ani psa a kočku, které by je zahřáIi.
Květa Hylanová, Praha10
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Výzva pro zasílání článků

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

Seznam jubilantů
Měsíc říjen:
Vrbovcová Věra
Chochola František
Jiráková Blažena
Stojanov Kolev Ganjo
Šíbalová Vlasta

nově narození
spoluobčané

Budeme se těšit na vaše příspěvky a reakce.

Měsíc listopad:
Eliška Bartlová
Lukáš Nezbeda

Měsíc listopad:
Klabíková Anna
Líznerová Vlasta
Chocholová Vlasta
Slepička Karel
Schut Václav

Uzávěrka dalšího čísla: 20.3.2013
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.

Tiráž

zemřelí
Měsíc září:
Josef Pála
Otilie Saprová

Měsíc prosinec:
Dastychová Marie
Musilová Vlasta
Hofmanová Božena

Odpovědný redaktor: Prokop Mašek

Měsíc říjen:
Rudolf Plajhar

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

Měsíc listopad:
Zdeňka Váňová

Srdečně gratulujeme
všem jubilantům

Adresa a inzerce: Obecní úřad Kamenný Přívoz 10,
252 82, tel. 241951443-4, www.kamennyprivoz.cz
Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí.
Neoznačené fotografie archiv redakce.

Všem pozůstalým tímto
vyjadřujeme hlubokou soustrast

Osmisměrka Přívozského čtvrtletníku
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Heinrich Heine: „Obvykle chválívají dramatika, který umí vyvolat slzy. Stejný talent má
ovšem i…. (dokončení v tajence)
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