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čtvrtletník
VYDÁVÁ OBECNÍ RADA V KAMENNÉM PŘÍVOZE					ČÍSLO 4/2014

Úvodník
Z Obsahu:
Milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a nastal nám znovu adventní čas, blíží se Vánoce i konec roku. V posledním čtvrtletníku jsem společně s místostarostou bilancoval končící volební období
aniž jsem věděl, zda k Vám budu moci znovu
jako starosta obce touto cestou promlouvat.
Jsem opravdu rád, že jste mi vložili do rukou
svou důvěru, protože si myslím, že to, co jsem
chtěl a nestihl udělat pro naši obec v minulých letech, budu mít příležitost společně se
zastupiteli i ostatními obyvateli obce realizovat v následujícím volebním období.
O důležitých událostech v naší obci se dozvíte na dalších stránkách tohoto čísla, a proto
mi už zde nezbývá nic jiného, než Vám všem
popřát radostné a klidné vánoční svátky, důstojné rozloučení se vším, co jste prožili v roce
2014 a mnoho štěstí a zdraví do roku nového.
Prokop Mašek,
starosta obce
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ROZVOJ OBCE
Obecní rada zasedala ve čtvrtém kvartále 2014
celkem třikrát. Při jednání rady se překrývala dvě
volební období. Bylo mimo jiné projednáno:
	Schválen pronájem levého břehu řeky v Kamenném Přívoze OS Náplava Sázavy na pořádání adventního trhu
dne 29. 11. 2014.
	Schválena výroční zpráva Základní a mateřské školy Kamenný Přívoz.
	Navržena a schválena ekologická komise ve složení: Zuzana Jirková – předsedkyně, Eva Drahošová a Jakub Nedbal
nedbal
– členové.
	Navržena a schválena kulturní komise ve složení: Miroslava Pešlová – předsedkyně, Božena Splavcová a Ludmila
Faltová – členové.
	Schválena nová Rámcová partnerská smlouva mezi Posázavím o.p.s. a obcí Kamenný Přívoz. Původní poplatek za
služby ve výši 24.000,- Kč bez DPH za rok se nahrazuje příspěvkem na činnost místní akční skupiny ve výši 4.800,Kč bez DPH za rok.
 Jmenování Jiřího Patery pověřenou osobou k zastupování obce a jednání v Posázaví o.p.s.
	Schválen příspěvek obce dětem ze ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz na mikulášskou nadílku ve výši 5.000,- Kč.
	Schválena mýtní těžba na obecních lesních pozemcích
kat.č. 250/1 ( Losy ) a část 520/2 ( Rybárna ), k.ú. Kamenný
Přívoz z důvodu častých polomů v oblasti chatové zástavby, která proběhne letos v prosinci. Byla vybrána nejlepší
nabídka ze třech od firmy STROMA s.r.o. s čistým ziskem
50.900,- Kč pro obec.

Zastupitelstvo obce - ustavující zasedání proběhlo
5. 11. 2014, bylo mimo jiné projednáno:
 Volba starosty, místostarosty, členů rady obce, předsedů
a členů finančního a kontrolního výboru.
 V návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu až do výše 2.309.620,- Kč a vyčlenění peněžní částky až do výše 2.717.200,- Kč, odpovídající
spolufinancování projektu „Multifunkční hřiště Kamenný
Přívoz.
	Schválen odprodej dlouhodobě připlocené části obecního pozemku číslo KN 634/3, k.ú. Kamenný Přívoz ( cca
15m2 ) majitelům RD č.p. 188 v Kamenném Újezdci.
	Schválen odprodej části obecního pozemku číslo KN
229/12, k.ú. Hostěradice ( 1m2 ) majitelům rekreačního
objektu na pozemku st. 153 v Rakousích. Ke zjištění, že
část stavby je na obecním pozemku, došlo při geodetickém přeměření po digitalizaci katastrálního území.
Pavel Pála,
místostarosta
Usnesení ze zasedání zastupitelstva bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách obce
www.kamennyprivoz.cz.

Územní plán obce Kamenný Přívoz
O důvodech a opodstatnění oddálení data realizace nového územního
plánu obce Kamenný Přívoz bylo informováno v minulých číslech Přívozského čtvrtletníku a předkladatelé úprav
územního plánu o tom byli písemně
informováni.
Vzhledem k tomu, že jsou na obec zasílány požadavky, na první pohled pro
neznalého věci jednoduché, na úpravě
územního plánu však závislé, některé z
těchto požadavků jsou jen těžko realizovatelné, jiné mají své opodstatnění,
přislíbil jsem některým žadatelům, že
je v tomto čísle čtvrtletníku budu informovat o možném způsobu řešení jejich
požadavků.

Na poradě na odboru územního plánu Městského úřadu Černošice bylo
dohodnuto a doporučeno tyto požadavky obcí evidovat a se žadateli a zastupiteli obce svolat schůzku za účasti
pracovníků odboru územního plánování MěÚ Černošice, kde by byli žadatelé
objektivně informováni o podmínkách
a možnostech zařazení jejich požadavků do územního plánu formou změny územního plánu ještě před novým
územním plánem obce, který musí být
proveden do konce roku 2020.
Pracovnice odboru územního plánu
MěÚ Černošice přislíbily účast na této
schůzce abychom obdrželi informaci
„z první ruky“ a předešlo možnosti ne-

správného výkladu, spekulacím apod.
Zde bychom měli obdržet informace
k dalšímu postupu obce, zda relizovat
změnu ÚP ještě před novým ÚP obce či
urychlit realizaci nového ÚP.
Pro informaci uvádím, že v případě
změny územního plánu tato změna
není financována obcí, ale žadateli
o změnu. Cena se pochopitelně odvíjí
od rozsahu této změny.
Schůzka by měla proběhnout v březnu 2015 a to buď při jednání obecního zastupitelstva či jako samostatná
schůzka.
Prokop Mašek,
starosta
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Rozsvícení vánočního stromu
Když sáhneme do historie o tradici vánočního stromu v naší zemi, můžeme vyčíst, že pojednáváme o období 19. století,
kdy vánoční stromek začal získávat své
místo v rodinném kruhu za zavřenými
dveřmi. A to ponejprve v bohatých pražských měšťanských rodinách. Do venkovských stavení pronikaly ozdobené vánoční
stromečky pomaleji. Až do první světové
války bývala v mnoha domácnostech
ozdobená smrková nebo jedlová větev.
Kolem vánočního stromu se vytvořil a dodnes platí v některých rodinách posvátný
"program", který využívá tradičních prvků: zelené větve, světlo, společný zpěv,
společné jídlo a dary. Uvedený posvátný
"program" napomáhá vytvářet rodinnou
pohodu a představuje tak určitý
druh vánočního pokoje a štěstí.
V tomto směru vánoční stromek
zlidověl, včlenil se do okruhu vánočních svátků a stal se dalším
symbolem Vánoc.
Na náměstích ve městech se
často umísťují velké vánoční
stromy. Poprvé byl velký vánoční strom vztyčen na brněnském
Náměstí Svobody spisovatelem
Rudolfem Těsnohlídkem v roce
1924. Předcházela tomu pohnutá událost, kdy Rudolf Těsnohlídek společně s přáteli nalezl
v zimě v roce 1919 v Bilovickém
lese prochladlé děvčátko. Prožitek ho zasáhl natolik, že se o Vánocích 1924 rozhodl vztyčit na
náměstí strom a pod ním uspořádat sbírku na pomoc všem opuštěným
dětem. Nutno poznamenat, že charitativní
rozměr provází tradiční rozsvícení velkého
vánočního stromu dodnes. Pro zajímavost si můžeme uvést tehdejší program
spojený s rozsvícením vánočního stromu,
zahrnoval: hudbu, proslov zástupce České
zemské péče na Moravě, proslov starosty,
recitaci básně, státní hymnu, promenádní

koncert. V současné době bývá kulturní
program propojován s vystoupením dětí,
hudebních i pěveckých souborů. K doprovodným akcím může patřit dětský jarmark, předvádění starých zvyků, výtvarná
soutěž, dokonce i vrcholné vypálení ohňostroje.
I obec Kamenný Přívoz zaznamela několikeré rozsvícení vánočního stromu. Dalo
by se říci, že se i v naší obci stává rozsvícení vánočního stromu tradicí. Po několik
let byl vánoční strom rozsvicován v prostorách mateřské školy. Minulý rok došlo
ke změně a vánoční strom byl postaven
před obecním úřadem. Přesměrování místa vztyčení vánočního stromu před obecní
úřad souviselo s přestěhováním obecního

úřadu. Změna místa vánočního stromu
vyvolala vlnu reakcí, nejvíce negativního charakteru. Kritika se týkala zejména
toho, že prostor před obecním úřadem
neumožňuje zabezpečení pro děti, tak
jako oplocený prostor u mateřské školy.
Letošní kulturní program, který provázel
rozsvícení vánočního stromu, byl situován
před ochotnické divadlo Okap. Tento pro-

stor se nabízí k využití nejen proto, že součástí programu bylo loutkové představení,
které děti mohly shlédnout v divadle, ale
plocha před ochotnickým divadlem Okap,
třebaže neoplocená, poskytuje určité prostorové zázemí. Po ukončení kulturního
programu jsme se přesunuli k obecnímu
úřadu, kde došlo k rozsvícení vánočního
stromu. I když se prostor před obecním
úřadem nejeví jako "bezpečný plac" pro
větší seskupení osob, je namístě otázka,
jak "nastavovat" kulturní událost rozsvícení vánočního stromu? Je pravdou, že hlavní součástí programu je vystoupení dětí
a převážně díky jejich účasti a tedy i účasti
rodičů se v naší obci koná rozsvícení vánočního stromu. Avšak samotné rozsvícení vánočního stromu přesahuje
rámec "typické dětské akce"
a směřuje ke kontextu kulturního "poslání", které symbolizuje
rozsvícení velkého vánočního
stromu: sdílení, vzájemnost, pospolitost – pokoj lidem dobré
vůle. V naší obci není náměstí,
ani náves, kde bývá zvykem
vztyčovat vánoční strom. Náměstí totiž představuje centrum nejen kulturního dění, kde
probíhají nejrůznější "akce", ale
rovněž bývá "ozdobou" města,
místem, kterým město ukazuje
svou historickou i současnou
"tvář". V naší obci je centrem
obecní úřad. Jistě by bylo příjemným a povzbudivým zjištěním pro nás, když by vytvořený
program rozsvícení vánočního stromu,
který proběhl 30. 11. a který se snažil zajistit bezpečný prostor pro děti v průběhu programu a také respektovat význam
centra obce, se Vám mohl jevit zajímavým
a mohli jste v něm s uspokojením nalézat
nové možnosti.
Miroslava Pešlová,
předsedkyně kulturní komise

Rozsvícení vánočního stromu trochu jinak
Letos začalo celé setkání před divadélkem OKAP. Tam byly děti pozvány na pohádku loutkového divadla.
Představení skončilo po půl páté, to už
se začalo šeřit. Cesta kolem Sázavy byla
osvícená svíčkami, celé prostranství před
budovou zářilo vánočním osvětlením,
hrály vánoční koledy, podávalo se cukroví, čaj, punč a svařené víno.
Program zahájila předsedkyně kulturní
komise Mirka Pešlová a poté předala slovo místostarostovi obce Pavlovi Pálovi.

Program pokračoval stepařským vystoupením dětí a dospělých TS Andrea. Naše
děti, od těch nejmenších z Převozníčka,
dále z mateřské a základní školy, připravily
velice roztomilý, pěkný program.
Posledním bodem programu bylo rozsvícení nádherného stromu u obecního
úřadu, ke kterému jsme se všichni pomalým osvíceným průvodem přesunuli.
Pořadatelé zajistili bezpečný přechod
přes silnici. Dopil se čaj a punč, dojedlo
se vánoční cukroví a všichni se rozešli

do svých domovů. Vybrané dobrovolné
vstupné bude spravedlivě rozděleno mezi
MC Převozníček, děti ze ZŠ a MŠ Kamenný
Přívoz a naše seniory.
Nevím jak Vy, ale za svou osobu mohu
říci: „Bylo to prima!“.
		Božena Splavcová
P.S.: Ráda bych tímto poděkovala za pomoc těm, kteří stojí v anonymitě, ale vždy
když potřebujeme na obci pomoc, jsou
tady!
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Odpady – jaký bude další vývoj
V tomto předvánočním čase jistě přemýšlíme o zajímavějších záležitostech,
než jak budeme nakládat s odpady
v příštím roce a letech dalších. Těšíme
se na svátky a uvažujeme, jaký dárek
vybereme pod stromeček svým blízkým. Obchodní domy jsou v tuto dobu
plné nakupujících lidí, nákupní koše se
plní nejen dárky, ale také dobrotami,
které se objeví na vánočním stole. Dárečky jsou krásně zabalené do barevného papíru, některé převázané stužkami. Všichni si pamatujeme rozzářené
obličeje našich dětí nebo dalších členů

třeba. To je trend, který dle analytiků
je běžný u nás i ve světě na západ od
hranic Česka. Tento vývoj znamená i neustálý růst množství tzv. směsného komunálního odpadu (SKO) i přes vysoký
podíl odpadu tříděného. Česká republika se v rámci Evropské unie pohybuje
na předních místech v množství vytříděného odpadu na obyvatele (nejlépe
umíme třídit plasty). Abychom jednou
nežili na skládkách a krajina zůstala stále tak krásná, jaká dosud je, musíme dodržovat směrnice EU a zajistit, aby se v
roce 2024 žádný odpad již nevyvážel na

rodiny o předchozích svátcích a tak se
snažíme je letos opět překvapit a udělat jim radost.
To je krásná realita, která má ovšem
v naší konzumní společnosti také svou
zadní stranu. Pokud je rodina vícečlenná, je dárků hodně ale také hodně obalů, které je třeba zlikvidovat. To známe
také všichni.
Popelnice se v tuto dobu naplní velice
rychle. Tím, že máme v obci již několik
let zaveden sběr tříděného odpadu tj.
papíru, plastů, skla, obalů od nápojů,
zpětného odběru elektrozařízení a nebezpečného odpadu, není směsného
odpadu zase tolik. To platí i v průběhu
roku. Tak, jak se vyvíjí naše společnost
a roste životní úroveň, zvyšuje se i spo-

skládky. K tomu nás zavazuje členství
v unii a také naše ekologické smýšlení.
Nesmíme se chovat jako sobci a svým
potomkům bychom měli předat Zemi
v zachovalém stavu, pokud možno
v lepším, než jsme ji přebírali my od
svých rodičů.
Z uvedených důvodů státní a krajské instituce připravují nové plány
odpadového hospodářství, na které
navážou původci odpadů tedy i obce
a firmy. Středočeský kraj ve spolupráci
se Svazem měst a obcí připravuje studii Integrovaného systému nakládání
s odpady, která předpokládá konec
skládkování nevytříděného nerecyklovatelného směsného komunálního odpadu, příp. objemného odpadu. Tento

odpad se bude likvidovat spalováním
ve vysoce účinné teplárně ZEVO, kterou by měla vybudovat firma ČEZ a.s.
v Mělníku v místě dnešní teplárny. Běžné spalovny komunálního odpadu mají
v současné době účinnost kolem 35%,
spalovna ZEVO by měla mít účinnost
větší než 60%. Vyrobené teplo se musí
spotřebovat, nelze jej skladovat. Proto
byla ve středních Čechách vybrána lokalita v Mělníku, odkud vede horkovod
do Prahy, která je v současnosti na toto
dálkové vytápění již částečně připojena.
Jak to bude fungovat v praxi? Obce
budou mít povinnost od roku 2015
zavést též třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu (tzv.
BRKO) v exponovaném období (duben
až říjen) a odběrná místa na kovy. Obec
zajistí některý z možných způsobů
sběru BRKO v souladu s návrhem prováděcí vyhlášky Ministerstva životního
prostředí (kontejnery, kompostování,
popelnice na BIO odpad, možnost dohody se sousedními obcemi apod.).
První vlaštovka – pardon – popelnice
na kovové plechovky je umístěna naproti školce u Vemenáče. Skládkovné
bude dle informací z krajského úřadu
stále dražší, aby byli původci odpadů
nuceni vytřídit vše, co lze. Směsný komunální odpad budou i nadále odvážet
svozové firmy na tzv. překladiště (nejbližší je plánováno v Jílovém u Prahy).
Odtud budou slisovaný odpad odvážet
kamiony ve speciálních kontejnerech
do vybraných železničních uzlů k nakládce na vagony a po železnici pak odpad doputuje do spalovny ZEVO, kde se
přemění v teplo.
To je ale hudba budoucnosti, noty
jsou již připravené. Skladba je však velice dlouhá s pomalým nástupem a refrénem až v roce 2024.
Prozatím si tedy raději zazpívejme vánoční koledy. Přeji vám hezké a pohodové Vánoce.
Pavel Pála,
místostarosta

???

Praktický lékař v Kamenném Přívoze, MUDr. Johana Kybalová,
ordinuje každé úterý od 13.00 do 14.30 a čtvrtek od 9.00 do 11.00.
Informace, které vyšly 4. 12. 2014 v Našem regionu, se nezakládají na pravdě.

4/2014 | STRANA 5

www.kamennyprivoz.cz

ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Jak bylo ve školce…
Mateřská škola v Kamenném Přívoze
zahájila letošní školní rok 1. září 2014.
Děti opět nastoupily do obou tříd mateřské školy - obláčkové a červánkové,
kde je přivítaly paní učitelky.
Druhý týden v září jsme společně s dětmi ze základní školy zahájily plavecký
výcvik v Benešově a v říjnu začaly děti
docházet na kroužek anglického jazyka
„ Angličtina hrou“.
V rámci celoškolního projektu pod
názvem „Putování s kapkou vody“, proběhla v říjnu na zahradě mateřské školy
“Lodičková slavnost“. Děti s rodiči plnili

jednotlivé úkoly a nakonec pro ně byla
připravena sladká odměna. Maminky
dětem napekly a připravily dobroty a za
to jim patří velký dík. Na závěr slavnosti
se opékaly špekáčky.
Od začátku školního roku proběhlo
v mateřské škole již několik divadelních
představení, například „Plechta a Neplechta v lese“,“Houbařské pohádky“, „
O Malence“.
Velice zajímavé a poučné bylo pro děti
vystoupení na školním dvorku pod názvem „Pejsek Sorbon fotbalista“, který
opravdu uměl hrát fotbal. Děti se dozvě-

děly, jak se mají chovat ke psům a jak se
o ně starat.
Začátkem listopadu jsme se společně
s dětmi ze základní školy vydali na výlet
vlakem z Kamenného Přívozu do Davle.
Podívali jsme se z mostu na soutok řek
Sázavy a Vltavy, dále šli pěšky stezkou
po břehu Sázavy směrem do Pikovic.
Pozorovali jsme krásy podzimní přírody, padající barevné listy a život na řece.
Odjeli jsme autobusem zpět do mateřské školy na oběd. Po výletu byli všichni
unaveni, ale plni krásných zážitků.
Jana Maříková

…a jak bylo ve škole
Hned po zahájení školního roku bylo
trochu vzrušení z plánovaného zateplování školy. Myšlenka byla taková, že by
se mohlo zateplit před topnou sezónou,
a tak ušetřit na topení. Ale pro školu by
to znamenalo dost velký zmatek. Proto
jsme nakonec byli rádi, že se to ukázalo nereálné a zateplení se bude dělat až
o letních prázdninách.
Mimo plavání a slavnostního setkání
na „Lodičkové slavnosti“ jsme podnikli
ještě několik dalších akcí a to především s nejstaršími žáky. Navštívili jsme
kanadskou školu Sunny Canadian v Jesenici, kde na děti hovořili rodilí mluvčí
anglicky a to v několika vyučovacích
hodinách. Dále si vyposlechly přednáš-

ku o Kanadě, také v angličtině. Někteří
z toho na chvíli oněměli, ale to je hned
při zpáteční cestě soukromým školním
autobusem přešlo. Dále jsme podnikli
jako vyvrcholení učiva o „kamenech“
výlet do Geosvěta a prohlédli si výstavu
krásných a zajímavých „kamínků“ z celého světa, ale i z Čech. Děkujeme sponzorům výletu, manželům Šedovým.
Ve čtvrtek 27. 11. jsme všichni společně uspořádali tradiční „Adventní tvoření“ pro rodiče a děti školy a školky. Sešli
jsme se v hojném počtu. Setkání to bylo
milé a tvůrčí. Děkujeme panu hajnému
Semeckému a p. Šmídovi za dodávku
chvojky na tvoření. Paní Smejkalové děkujeme za možnost uspořádat krámek

s ozdobami a dalšími potřebami na věnce a pí. Kačmarové a bývalé paní učitelce naší mateřské školy pí. J. Zdvihalové
za přípravu vlastních tvořivých stanovišť
i s materiálovým zajištěním. Těšíme se
na další spolupráci!
Pěkně jsme se naladili na přicházející
adventní období, popovídali si, odnesli
domů trochu té pohody a zajistili i něco
na adventní výzdobu našich domovů.
I dalším obyvatelům naší obce přeji
mnoho příjemných zážitků spojených
nejen s obdobím Vánoc. Také hodné
a pozorné děti, které vám budou dělat
radost po celý další rok 2015.
Za pracovnice školy
Mgr. Hana Šmídová, ředitelka
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Posázavský výlet
Dnes 6. 11. 2014 jsme jeli navštívit soutok řeky Vltavy a Sázavy. Sraz byl ve škole
v 7.45 hodin. Jakmile jsme byli ve škole
všichni, tak jsme si zazpívali „V dobrém
jsme se sešli“ a pak jsme vyrazili na vlak.
Vlak přijel okamžitě, jak jsme přišli. Nastoupili jsme a hurá do Davle. Jakmile
jsme dorazili, dali jsme si malou svačinu
a prohlédli si zvláštní pracovní vlak. Poté
čtvrtá a pátá třída dostala papírky s úkoly,
které jsme měli splnit při cestě. První, druhá a třetí třída dostala trochu jiné úkoly.

Měli napsat věci začínající na určenou slabiku, které viděli při cestě.
Poté jsme šli po silnici k mostu. Cestou
jsme přecházeli přes koleje, kde za chvilku projížděl vlak. Poté jsme vyrazili na
most v Davli, na kterém jsme se podívali na soutok řek Sázavy a Vltavy. Potom
jsme se vrátili ke kolejím a tam jsem se
rozdělili. Školka šla kratší trasu po polní
cestě a my jsme pokračovali dál po silnici.
Po asi 400m jsme také odbočili na polní
cestu a šli podél řeky Sázavy proti prou-

du. Cesta vedla okolo mateřské školy
a chatek, které byly docela pěkné.
Nakonec jsme šli přes lávku, která byla
docela krátká a kamenná. Tam jsme si
s klukama kopali s kameny a házeli žabky
do vody.
Pak pro nás přijely autobusy a jeli jsme
zpět ke škole.
V. Bartoněk, M. Horňák, D. Velek
(žáci 5. ročníku ZŠ)

Utíká to jako voda v Sázavě...
Opravdu tak, jak běží voda před očima
v Sázavě, tak i čas utíká. Člověk se ani nenaděje a najednou je tomu přesně rok,
co jsem opustila Prahu, ucházela se o
místo učitelky MŠ a v listopadu 2013 v
MŠ začala působit. Celý školní rok, který
se opravdu překulil jak nic, však mohu
říci, že mi neprotekl mezi prsty jen tak.
Prožila jsem s dětmi a s prima kolektivem plno krásných zážitků z akcí, které
jsou velmi svědomitě a zodpovědně
připravovány paní ředitelkou, společně

s vedoucí MŠ, učitelkami ZŠ + MŠ a obcí,
kdy děti, a někdy i s rodiči, prožívají pěkné společné chvíle. Při srovnání mého
působení v Praze, kde jsem po maturitě
v roce 1978 začala učit jako učitelka MŠ,
pak jako učitelka ZŠ a nakonec poslední
čtyři roky jako zástupkyně MŠ, však musím konstatovat, že jsem ráda, že mohu
učit právě zde. A je to právě to, o čem
jsem se už zmínila v úvodu: vztahy mezi
lidmi a spolupráce. Všechno to, co se pro
zdejší děti připravuje, co se uskuteční, co

Srdečně Vás zveme do školy!
Jako každoročně se chystá:

Den otevřených dveří v ZŠ v Kamenném Přívoze
ve čtvrtek 8. ledna 2015 od 8.00 do 14.00 hod.
V dopoledních hodinách můžete nahlédnout do výuky
žáků. V odpoledních hodinách se můžete seznámit
s prostory školy, s pedagogy, s dokumenty školy,
nahlédnout do činnosti dětí v družině, podívat se na
video ze školních akcí.
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
ve čtvrtek 8. ledna 2015 od 15.00 hod.
Můžete se zeptat na vše, 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.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
pro školní rok 2015-2016

Zapisujeme ve čtvrtek 5. února 2015 od 14:00 do 17:30,
s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Na nové prvňáčky se těší paní učitelky a budoucí spolužáci.

tady děti prožijí, je velký dar těch, kdo to
pro ně připravují. A není toho opravdu
málo. O to jsou v některých pražských
školách děti ochuzeny!
Jsem ráda za prožitý minulý školní rok
v Kamenném Přívoze.
Daniela Červenková,
učitelka MŠ

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK
2015/2016
a den otevřených dveří
ve čtvrtek 5. března 2015 od 9:00 do 14:00,
s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz jednoho z rodičů.
I na nové předškoláčky se těší jejich budoucí
paní učitelky.
Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy
budou vyvěšena v prostorách školy a ve
vývěskách školy a obce (nejpozději v únoru).
Dále na stránkách školy a mateřské školy
(zsmskamennyprivoz.estranky.cz).
Věříme, že oceníte jedinečnou možnost,
kterou Vám tato obec v podobě místní malé
školy a školky poskytuje a využijete ji ve
prospěch Vašich dětí.
Těšíme se na Vás i Vaše děti!!!
za kolektiv školy
Mgr. Hana Šmídová, ředitelka
tel: 241 951 462
e-mail: zskamennyprivoz@seznam.cz
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SPORT
Ohlédnutí trenéra Václava Charváta za podzimem 2014
V posledním čísle tohoto čtvrtletníku
jsem zakončil hodnocení osmého kola
v Dolních Břežanech. Nyní pokračuji:
9. kolo 5. 10. 2014 od 16, 00 hodin jsme
na domácím hřišti v Kamenném Přívoze
sehráli další mistrovské utkání. Tentokrát,
jsme zde přivítali soupeře z SK Meteor
Libeř "B". Tatran Kamenný Přívoz - SK Meteor Libeř "B" 6:0 (3:0). Branky: 9. 17. 32. a
46. min. D. Barták, 61. min. J. Vojáček, 86.
min. I. Plop.
10. kolo jsme odehráli 12. 10. 2014
v Libni s místními fotbalisty. SK Libeň –
Tatran Kamenný Přívoz 1:6 (0:1). Branky:
- 9. 36. 49. D. Barták, 26, 73, 82 J. Vojáček.
11. kolo 19. 10. 2014 odehrané na
domácím hřišti v Kamenném Přívoze od
15, 30 hodin; Tatran Kamenný Přívoz –
Sokol Bojanovice 1:1 (0:0) Branka: 54.
min. I. Plop .

12/ kolo 26. 10. 2014 od 14,30 hodin se
odehrálo další mistrovské klání ve Vestci.
Viktoria Vestec – Tatran Kamenný Přívoz
4:0 (1:0).
13. kolo 2. 11. 2014 od 14, 00 hodin
se hrálo na domácím hřišti v Kamenném
Přívoze mezi mužstvy Tatran Kamenný
Přívoz – Sokol Zlatníky „B“ 7:2 (6:1) Branky:
13. min. Novotný Fr. ml., 28., 30., 33., 35.
min. Dalibába T., 68. min. Plop I.
14. kolo 9. 11. 2014 jsme zajížděli do
Průhonic, kde jsme se utkali od 14, 00
hodin s místními fotbalisty ze Sokola Prhůhonice „ B“. Sokol Průhonice „B“ – Tatran Kamenný Přívoz 3:1 (1:0). Branka: 70.
min. D. Barták.
15. kolo - 16. 11. 2014 od 13, 30 hodin jsme na domácím hřišti v Kamenném
Přívoze odehráli poslední podzimní kolo
se Sokolem Čísovice „B“. Tatran Kamený

KONEČNÁ TABULKA FOTBALU 4. TŘÍDY, ODDĚLENÍ „A“ SEZÓNY 2013/14
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

Záp
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

+
13
9
9
9
9
9
8
6
6
6
6
4
4
4
4
2

0
0
3
2
2
0
0
2
3
2
1
1
4
2
1
0
1

2
3
4
4
6
6
5
6
7
8
8
7
9
10
11
12

Skóre
60: 13
44: 24
48: 24
48: 32
40: 25
45: 36
32: 33
18: 25
37: 33
40: 38
40: 42
20: 36
28: 54
27: 57
31: 54
28: 60

Body
PK
39		
30		
29		
29		
27		
27		
26		
21		
20		
19		
19		
16		
14		
13		
12		
7		

(Prav)
( 15)
( 9)
( 8)
( 8)
( 3)
( 9)
( 5)
( 0)
( -7)
( -2)
( -5)
( -8)
(-10)
(-14)
(-12)
(-11)

Přívoz - Sokol Čísovice „B“ 6:4 Branky: 17.,
75., T. Dalibába, 39., 85., D. Barták, 36., M.
Radonský, 88., I. Plop.
Vstup do nové soutěže nám nevyšel dle
představ. Postupně jsme kádr doplňovali novými hráči, aby nahradili hráče, kteří
odešli do jiných mužstev, nebo ukončili
aktivní činnost. Pro některé naše hráče
jsme hledali uplatnění na jiných postech.
Jak se později ukázalo, tak jsme našlápli
správným směrem. Tyto přesuny přinesli i
svoje ovoce. Od 6 kola se nám začalo dařit a přišli i lepší výsledky. Vždyť v těchto,
posledních 10ti kolech jsme v 7 bodovali.
Není ještě všechno, takové jak bychom
chtěli, ale snad se blízká na lepší časy.
V zimní přestávce budeme dělat všechno
proto, aby jaro bylo lepší podzimu.
Ještě dávám k nahlédnutí pořadí našich
střelců v klubu: 1. D. Barták 13 branek, 2.
J. Vojáček 11 branek, 3. T. Dalibába 9 branek, 4. I. Plop 4 branky, 5. F. Novotný ml. 2
branky a 6. M. Gröossl 1 branka.
22. 11. 2014 Jsme se rozloučili s našimi
věrnými fanoušky a se sponzory nefalšovanou zabíječku.
Se starým rokem se definitivně rozloučíme na Silvestra přesně v poledne silvestrovským fotbálkem.
Přípravu na jarní část začneme asi
10. 1. 2015 prvním tréninkem.
	Během zimní přestávky budeme hrát
i několik přípravných zápasů.
Václav Charvát

TJ Tatran přeje všem čtenářům krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015.

Stolní tenis pohledem hráče
Je tomu již 20 let, kdy obnovený oddíl
stolního tenisu opět začal reprezentovat
obec Kamenný Přívoz. Soutěžní začátky na
okrese Praha-západ nebyly vůbec jednoduché. Neměli jsme žádné zkušenosti, do
té doby jsme hráli pouze mezi sebou. Nyní
jsme se střetli s hráčskou realitou a dostávali jsme tvrdé lekce od zkušenějších

týmů. Uvědomovali jsme si, že musíme
zapracovat téměř na všem – podání, úderech, pohybu. Po dvou sezónách poctivého tréninku jsme už začínali držet krok
se spodními mužstvy tabulky. Bohužel z
důvodu nevyhovující herní politiky okresu
Praha-západ jsme po pár letech přestoupili na okres Benešov. Začínali jsme v před-

poslední třídě soutěže – Okresní přebor 3
(OP3). Postupem let jsme se vypracovali až
do soutěže OP1. V současnosti působíme
v soutěži OP2, kde sice nepatříme mezi
nejlepší, ale i tak dosahujeme velmi slušných výsledků. A to i s mnohem mladšími
soupeři, kteří mají možnost věnovat tréninku daleko více času.
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Každá sezóna stolního tenisu má dvě
kola. První je od října do prosince, druhé
kolo od ledna do března. Během sezóny
sehrajeme s každým mužstvem dvě utkání. Letos je v naší třídě (OP2) zastoupeno
11 mužstev. Pro zajímavost, plně vytížený
hráč, který odehraje v jednom utkání vždy
4 dvojhry a 1 čtyřhru, má na svém kontě za
jednu sezónu celkem 100 zápasů (80 dvojher a 20 čtyřher).
V průběhu uplynulých 20 let prošla
naším oddílem řada hráčů. Mnoho let
mezi námi působí také přespolní spoluhráči (ze Zlatník, Petrova). Bez jejich
účasti bychom nebyli schopni dosáhnout odpovídajících výsledků. Současné složení oddílu stolního tenisu si můžete prohlédnout na fotografii.
Samotná hra stolní tenis, neboli také
ping-pong (podle zvuku, který vydávají při hře údery míčku), je hodně
o charakteru a přístupu každého jednotlivého hráče. U dětí má samozřejmě
velký vliv přístup rodičů, jejich podpora,
a v neposlední řadě je důležitá osobnost
trenéra. V začátcích bojujete nejdříve
se svým tělem, učíte se držet pálku, dát
podání, hrajete zápasy se spoluhráči. Pokud vytrváte, chcete změřit síly i s hráči
z jiných mužstev. Při těchto zápasech si
začnete uvědomovat, že kromě nervozity
před a během zápasu na Vás působí řada
dalších faktorů, které mohou ovlivnit Váš
výkon v utkání. Těmi nejčastějšími je například oslňující světlo, či rozptylující styl
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hry soupeře. Každý trenér i zkušenější
hráč si je proto vědom, že kromě úderů
a stylu hry musí pracovat i na své psychice
a pomáhat ji budovat svým svěřencům.
Po překonání prvních roků tréninků a zápasů si dokážete vytvořit svůj vnitřní mechanismus, jak odhadnout soupeře a využít jeho psychické rozpoložení a hráčské
slabiny ve svůj prospěch. Pochopíte pod-

údery, máte pod kontrolou svojí psychiku
a přitom sledujete pohyb soupeře, abyste
mu do volného prostoru mohli zasadit vítězný míč.
	Léta věnovaná stolnímu tenisu mi umožňují nejen soupeřit, ale i hovořit s hráči
a trenéry, kteří dosáhli úspěchů ve vyšších
soutěžích. Uvědomil jsem si, že ostřílení
hráči si svoje letité zkušenosti a postřehy
nechávají pro sebe, anebo je předávají pouze svým svěřencům. Až
dlouholeté vztahy napomáhají získat od soupeřů užitečné hráčské
připomínky a informace, které při
správném využití dokážou pozitivně ovlivnit styl Vaší hry.
Myslím, že stolní tenis mi dal
mnoho pozitivního a hraju ho
stále rád. Chtěl bych proto, aby
dlouholetá tradice stolního tenisu v Kamenném Přívoze pokračovala. I náš oddíl ale potřebuje
novou krev. Kdo by měl zájem
Zleva: Volek, Varcaba, Hejzlar, Jirka st., Vaněk, Jirka ml.
vidět přívozské hráče při tréninstatu, jak se naučit a umět vítězit. Vždycky ku a třeba si trochu zapinkat, může se
to samozřejmě nevyjde a Vy prohrajete. zastavit v úterý od 18:00 ve školní těloV tomto případě zastávám názor, že i ka- cvičně. Nezapomeňte si sebou vzít pálku.
ždá prohra má svůj půvab, pokud si doká- Vážnější zájemci by se od příštího roku
žete uvědomit příčiny prohry. Ty většinou mohli scházet pravidelně v rámci pláukážou slabiny ve Vaší hře. Zapracujete-li novaného kroužku. Přesný termín bude
na Vašich hráčských slabinách, měla pro- včas zveřejněn na stránkách naší obce,
hra svůj smysl a posunula Vás dál, zlepšu- v části věnované stolnímu tenisu. V příjete se. Zkušenějším hráčem se můžete padě dotazů mě kontaktujte na adresu:
nazývat, když v jednom okamžiku zápaso- oldrich.jirka1@seznam.cz.
vého tempa dokážete odvracet soupeřovi
Oldřich Jirka ml.

V letošním roce 2014 se dožila životního jubilea 60 let naše fotbalová legenda
a osobnost žijící mezi námi – brankař ZDENĚK HRUŠKA
Narozen: 25. července 1954
Liga: 217 zápasů (v Bohemce)
Evropské poháry: 22 zápasů
Reprezentace: 24 zápasů

Mnozí z nás starších jsme se na něj chodili dívat na fotbalové ligové i representační zápasy. Byl to prostě pan někdo.
Fotbalista representant a správný chlap.
V Kamenném Újezdci má rekreační chatu
a často ho vidíme i s jeho bývalým trené-

rem Josefem Zadinou na místním fotbalovém hřišti. Mnozí jsme s ním kamarádi,
potřebujeme-li pomoci či poradit při řešení problému místního fotbalového klubu
Tatran, tak se na něj obracíme, vždy nám
pomůže.
První fotbalové krůčky začal v pražském
klubu FK Slavoj Vyšehrad, kde vydržel
až do základní vojenské služby, kterou
v letech 1974-1976 absolvoval v Dukle
Tachov. Následně přešel do Bohemians
Praha, kde působil plných 9 let, následující 2 sezóny (1985-1987) působil v konkurenčním vršovickém klubu, Slávii Praha.
Poté následovala jedna sezóna v zahraničí
- konkrétně v řeckém klubu PAE Veria. Na
rok se vrátil opět do Bohemians Praha, odkud odcházel ukončit kariéru do zahraničí
k našim jižním sousedům, v Rakousku hrál
za dva kluby Wacker Wien (1989-1990)
a FAC Vídeň (1990-1992).
V reprezentačním celku Československa
odehrál 24 utkání v letech 1977–1983.
Novou kariéru ve fotbale, tentokráte
jako trenér, zahájil v Rakousku ve svém

druhém působišti, FAC Vídeň, kde působil
jako hrající trenér. Poté se vrátil do Bohemians Praha, kde působil po tři sezóny
jako asistent. V roce 1995 si již vyzkoušel
v Bohemians Praha pozici hlavního trenéra. Následovalo působení v Turnově
a Chomutově. Do nejvyšší soutěže se vrátil u týmu Slovan Liberec, kde zastával pozici asistenta. Dva roky strávil v Německu
u týmu Tennis Borussia Berlín, poté dvě
sezóny v pražském klubu FSC Libuš. Od
roku 2003 působil v Bohemians 1905, kde
po půl roce u hlavního týmu byl odvolán.
V současnosti trénuje fotbalový klub
FSC Libuš, vede brankářskou školu Zdenka Hrušky, v případě potřeby je nápomocen v prázdninové brankářské škole současného representačního brankáře Petra
Čecha.
V letošním roce pan Zdeněk Hruška oslavil kulatých 60 let. Sice se zpožděním, ale
o to srdečněji mu přejeme do dalších let
zdraví, štěstí a životní spokojenost.
	Za všechny Přívozáky
Václav Charvát a Prokop Mašek

4/2014 | STRANA 9

www.kamennyprivoz.cz

HASIČSKÉ
STŘÍPKY
Střípky od hasičů z Kamenného Újezdce
Co bylo:
5. 9. se sešli ti, kteří pomáhali při oslavách
100. výročí hasičů v Kamenném Újezdci
(viz foto).
27. 9. se uskutečnila na fotbalovém hřišti soutěž v požárním útoku - Memoriál J.
Štíbra (za podpory TJ Tatran, který nám
zapůjčil klubovnu na hřišti). Zahájení provedli potomci p. Štíbra; dcera a vnučka.
8. 10. vedoucí mladých hasičů i za spolupráce rodičů malých hasičů uspořádali
procházku pohádkovým lesem, včetně
lampionového průvodu. Zúčastnilo se asi
60 dětí a rodičů.
12. 10. se ve Lhotě mladí hasiči účastnili
podzimního kola soutěže Plamen. V kategorii přípravek (ti nejmenší) obsadili krás-

né třetí místo.
4. 11. náš dlouholetý člen FR. Hroník se
dožil životního jubilea 50 let. A u této příležitosti a za dlouholetou práci v SDH mu
byla předána medaile a diplom s dárkovým košem.
15. 11. byli naši zástupci na shromáždění
starostů SDH.
19. 11. naši členové sekali trávu na bývalém hokejovém hřišti v Kamenném Újezdci.
22. 11. jsme upravovali, hrabali listí a sekali trávu v parku na návsi v Kamenném
Újezdci.
24. 11. jsme byli požádáni ústavem pro
mentálně postižené osoby ve Slapech o
zapůjčení a postavení stanu na výrobu

upomínkových předmětů, které vyrábějí
děti na začátku adventního veselí.
25. 11. jsme absolvovali technické prohlídky s našimi auty.
28. 11. jsme jim tento stan zavezli a postavili.
30. 11. v odpoledních hodinách jsme
opět dojeli do Slap a stan jsme demontovali a odvezli.
Co bude:
V současné době připravujeme veškerou
techniku na přezimování.
Dostali jsme pozvání na valnou hromadu
SDH do Pořičí nad Sázavou.
Dále budeme připravovat trasu a program pro vánoční vycházku.
Zpracoval Václav Charvát

SDH V KAMENNÉM ÚJEZDCI PŘEJE SPOLUOBČANŮM KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A DO NOVÉHO ROKU 2015 JEN TO NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, A SPOKOJENOSTI.

hasičské Preventivní okénko
Dnešním preventivním okénkem se podíváme jak bezpečně zacházet se zařízeními
a spotřebiči na propan-butan.
Propan-butanová náplň tlakových nádob je
zkapalnělý uhlovodíkový plyn (LPG). Při nesprávné obsluze a manipulaci se zařízeními
fungujícími na propan-butan hrozí požár či
výbuch. Uživatelé by se měli při manipulaci
s propan-butanovými zařízeními držet těchto několika základních pravidel:
Uživatel by měl v každém případě využít odborné pomoci a nepokoušet se zařízení nainstalovat sám. Pokud se jedná o nové spotřebiče,
vždy se vyplatí řídit se striktně dle návodu výrobce či pokynů dodavatele.S lahvemi naplněnými propan-butanem zacházejte obezřetně,
uvědomte si, že se jedná o těkavou látku, ze
které se při styku se vzduchem stává výbušná
směs. Propanbutanové lahve nikdy nevystavujeme vysokým teplotám, ani vysokému tlaku. Je
nutno dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti
od výbušných, hořlavých či hoření podporujících látek a materiálů. Lahve skladujte a používejte pouze ve stojaté poloze, ve snadno přístupných a bezpečných prostorách.
Nádoby s hořlavými plyny se nesmí skladovat
v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotel-

nách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení. Dodržujte
lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně
kontrolujte, zda správně fungují. Ověřujte těsnost tlakových nádob. Tlakové lahve naplněné
plynem nakupujte pouze u oprávněných distributorů.
Při úniku plynu nebo při podezření z úniku
plynu je nutno:
• Ihned vyřadit všechny možné zdroje iniciace!
• Ihned zhasnout všechny plameny!
• Ihned otevřít všechna okna a dveře (s výjimkou
sklepních místností)!
• Ihned uzavřít všechny uzávěry plynu, popř.
hlavní uzávěr plynu!
• Do místnosti, v níž je cítit zápach plynu, nevstupovat s otevřeným ohněm!
• Nezapalovat zápalky nebo zapalovače!
• Nemanipulovat s elektrickými spínači!
• Nevytahovat elektrické zástrčky!
• Nepoužívat elektrické zvonky!
• Nepoužívat elektrické spotřebiče a výtahy!
• Nekouřit!
• Po uzavření hlavního uzávěru zkontrolovat, zda
jsou uzavřeny všechny uzavírací armatury plynu.
• Nikdy nespoléhat na vlastní čichový vjem, nýbrž přivolat další osoby!

• I zcela slabý zápach plynu, musí být nahlášen
dodavateli plynu
• Vystupuje-li zápach plynu z místností, které
nejsou běžně přístupné, je nutno ihned vyrozumět policii nebo hasiče.
• Poruchu nebo poškození plynových zařízení
sami neodstraňovat!
Část automobilů v ČR má pohon na propan-butan a i v tomto případě je nutno dodržovat základní bezpečnostní pravidla:
• Montáž zařízení na LPG do automobilu svěřte
oprávněné odborné firmě.
• Nechejte si průběžně kontrolovat bezpečný
a spolehlivý stav zařízení odborným posouzením ve lhůtách technické kontroly vozidla.
• Při opravách a servisu plynového zařízení spoléhejte jen na pomoc odborníků.
• Nádrž vozidla plňte pouze u čerpacích stanic
LPG provozovaných oprávněnou firmou.
• Při plnění u čerpacích stanic respektujte značky a pokyny na bezpečnostních tabulkách.
• Na stanicích čerpacích stanic LPG je v okruhu 10 m od výdejního zařízení zakázáno kouřit
a zacházet s otevřeným ohněm.
Zpracoval člen zásahové jednotky
SDH Kamenný Újezdec
Václav Charvát
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KULTURA
Hřiště v Hostěradicích
Vážení hostěradičtí,
skoro by se zdálo, že je to jen pár měsíců,
co jsem psala do čtvrtletníku ohledně plánované výstavby hřiště v Hostěradicích. Je
to však již rok, co jsem ve svém příspěvku
tomuto tématu věnovala. Myslím si, že je
potřeba vás informovat o nynějším "stavu
věci", neboť jste jistě na hřišti již zaznamenali "pohyb".
Od měsíce dubna tohoto roku začala neudržovaná plocha za rybníkem
v Hostěradicích zažívat výraznou proměnu. Na náklad obce bylo v části za rybníkem vybudováno hřiště o rozměru 9 x18
m s povrchovou úpravou kamenného
prachu. V průběhu měsíce června došlo
k setkání s rodiči, které proběhlo jednak
za účelem uvažování o možnostech dalších úprav kolem hřiště a jednak jsme
přemýšleli nad terénem, který se nalézá
za plochou hřiště. Tato zadní část terénu
se nám jevila jako vhodná plocha k vytvoření "dětského zázemí". Dohodli jsme
se na patřičných brigádách v rámci dětské části, které obsahovaly: zbavení plochy hrubého plevele, vyklizení odpadků
z plochy, pořez křovinořezem, aplikace
rondapu. Následně proběhlo několik brigád. Prostor kolem hřiště jsme se rovněž
snažili upravovat. Kolem hřiště byla zaseta travina a v období prázdnin probíhalo
pravidelné zavlažování. V této aktivitě se
rodiče, zejména tatínkové, pravidelně střídali, neboť čerpadlo, hadice a ostatní náležitosti potřebné k zavlažení, "vykazují"

určitou hmotnost. Dobře jste zaregistrovali zmínění slova čerpadlo, které dostalo
své opodstatnění ve chvíli, kdy zahranická konev, která se dobře hodí na zalévání
dostupného a nepříliš velkého terénu, se
na této ploše příliš "neosvědčila". Vzhledem k tomu, že bylo potřeba čerpat vodu
z rybníka a tedy napojit se do elektrické
sítě, požádali jsme o pomoc nájemkyni
místního statku. Chceme zároveň vyjádřit
poděkování za umožnění užívání čerpadla díky připojení do sítě. Začátkem srpna
se konala brigáda, která byla zaměřená na
práce spojené s ohrazením plochy hřiště.
Podél hřiště byly motorovým vrtákem vrtány díry v hloubce 1 m, ve vzdálenosti
cca 2,5 m od sebe. Do připravených otvorů brigádníci zabetonovávali tyče o délce 6 m, které předtím opatřili svářením
"packami". Vzhledem k tomu, že zemina je
silně kamenitá a bylo skutečně zapotřebí
vyvrtat vrt o hloubce jednoho metru, vrtání jednotlivých děr mohlo probíhat jen
velmi pomalu. V současné době ještě 11
vrtů chybí. Tyče, travinu a rondap v celkové hodnotě 8900,-Kč zakoupila a dodala
paní Petrášková Lenka, které tímto velmi
děkujeme. Možná, že se pousmějete nad
další aktivitou, kterou budu zmiňovat
a která proběhla v měsíci srpnu, což bylo
obcházení místních "s pokladničkou"
a s prosbou o symbolický příspěvek na
hřiště. Bylo vybráno 7865,-Kč. Tímto článkem chceme všem poděkovat za finanční
podporu. O nejužitečnějším uplatnění vy-

těžku, jakož i o dalších možnostech úprav
sportovní části a dětské části hřiště, se
ještě bude jednat. Výhledově nás rodiče
čeká další setkání.
Doufám, že podzim bude přát dalším
brigádám na hřišti a že proběhne dovrtání zbylých děr a zabetonování tyčí kolem
celé plochy hřiště. Snad se nám to podaří
ještě v tomto roce.
V příštím roce plánujeme dokončení
ohrazení sportovní části, které zahrnuje
zakoupení a volbu sítí, zakoupení opěr k
tyčím, které budou zabetonovány podél
hřiště. V rámci dětské části je potřeba dohodnout se na podkladové vrstvě, výběru
vhodného herního prvku, tedy zvážení
nejrůznějších možností.
Jak vidíte sami, v rámci aktivit kolem
hřiště jsme skutečně nelenili. Jistě si dovedete představit, že k tomu, aby mohla
brigáda proběhnout, je potřeba se časově
doladit, což v dnešní době "zápasení s časem" není skutečně jednoduché. Budeme
jistě velmi vděčni za vaše nejrůznější podněty a nápady, které se týkají další výstavby hřiště v Hostěradicích. Vynasnažíme se
o vylepšení formy "reklamy", která bude
informovat o brigádě, resp. o jejím "včasném dodání" a tedy i o vaši možnosti se
k naší společné záležitosti hřiště připojit.
Na závěr se hodí sportovní tečka. Přibyvší lavičky u hřiště a uprostřed hřiště natáhnutý provaz nám sdělují, že hřiště již
započalo svůj start. Tedy hřišti zdar!
Miroslava Pešlová

Rozjímání se třemi pastýři
Divadelní tvorba v divákovi probouzí
a umožňuje mnohé. Může vést k zamyšlení a k vytvoření celé plejády otázek, což
je pro někoho inspirující a právě díky této
okolnosti divadlo vyhledává. Jinými slovy
řečeno - se zamyšlením souvisí i možnost
rozšíření úhlu pohledu. V průběhu divadelního děje může docházet ke ztotožnění se s divadelní postavou a díky ní divák
"prožije" nejrůznější situace. Třeba se unavená a vyčerpaná žena stává energickou
a vitální sfingou. Rovněž může dojít ke
ztotožnění se s dějovou linií, tedy divák

vnímá blízkost děje s vlastním životem.
Prostě mu divadelní příběh připomíná
něco z jeho života. Anebo také divák jen
"vypne" a baví se, může si i "zanotovat"
a nemusí nic a nechá to, co sálá z divadelních prken proudit... .
Jestliže jste osloveni zejména čtvrtým
uvedeným důvodem, proč navštívit divadlo, bezpochyby je těch důvodů ještě
o mnoho více a navíc se mnohdy skutečně značně prolínají, jste srdečně zváni do
ochotnického divadla OKAP na divadelní "kousek" Rozjímání se třemi pas-

týři. "Rozjímání" proběhne
20. 12. v 15 hodin. Letos hru budeme
uvádět podruhé, poprvé byla uvedena
minulý rok v prosinci. A stejně jako minulý
rok i tento rok bude divadelní představení
obohaceno o vystoupení malých i větších
hudebníků. Jste-li zvědaví, kdo vystoupí,
nechce se překvapit. Třebaže je hra napsaná v moravském nářečí, její význam je srozumitelný i dětem. Budeme se na vás těšit!
Miroslava Pešlová,
předsedkyně kulturní komise
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S pamětníky U Vemenáče
Předvánoční čas kromě všeho "obvyklého a povinného", ve smyslu, co je potřeba
udělat, dokončit, vytvořit, vybízí k setkávání s blízkými. Za atmosféry plné příprav
nadcházejících Vánoc, nazdobených ulic
a domů, vonících kuchyní sladkým cukrovím, při předtuše "něčeho velkého", což
konec roku může představovat, dochází
mnohdy k tomu, že se stáváme více "naměkko", více otevřeni naslouchání druhé-

mu, s přáním chvíli pobýt spolu.
A právě prožití příjemných okamžiků
s přáteli, vrstevníky jsme chtěli podpořit
pozvánkou na předvánoční setkání důchodců. Předvánoční setkání se konalo
11. 12. od 15.30h v pohostinství U Vemenáče, kde bylo zajištěno nejen drobné občerstvení, ale i hudba, a to ve složení třech
muzikantů. Na "dědečky i babičky" se
přišly podívat také děti z mateřské školy

a ze školy se svým vystoupením, které jistě udělalo radost všem přítomným. Snad
byla příjemným zpestřením i možnost, že
si pozvaní mohli přinésti s sebou k ochutnání své oblíbené cukroví a potěšit se navzájem. Kéž se "Vemenáč" s pamětníky
zase někdy naplní pohodovou náladou,
smíchem, vzpomínkami a nadějí v dobré.
Miroslava Pešlová,
předsedkyně kulturní komise

PŘEVOZNÍČKŮV ROK

JARO

léto

podzim

zimA

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje Převozníček.

Poděkování
Milí čtenáři Přívozského čtvrtletníku,
jsou tomu téměř čtyři roky, co Přívozský čvrtletník vychází v současné grafické podobě – strukturovaný do pravidelných rubrik,
doplněný množstvím fotografií, obrázků, křížovkou a především zpracovaný v profesionálním grafickém programu. Zkrátka jsme
chtěli, aby naše malá obec měla reprezentativní periodikum. A protože je toto číslo poslední, které jsme společně připravili, ráda
bych využila této příležitosti a poděkovala kamarádům a kolegům z Visual Agency Prague, kteří tuto „tvář“ vytvořili, a kteří, vesměs
z dobré vůle, každému číslu pomáhali na svět. Věřím, že nové vedení obce přebírá kvalitní produkt, na který může navázat a dále
jej rozvíjet. Přeji Vám i Čtvrtletníku mnoho dalších úspěšných dnů.
Hana Bartoňková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Seznam jubilantů

Měsíc říjen:
Vrbovcová Věra
Herold Pavel
Vítovcová Věra
Chochola František
Jiráková Blažena
Lacinová Jana
Havel Zdeněk
Měsíc listopad:
Fifka Zdeněk
Klabíková Anna
Sýkora Martin
Čáswtka Zdeněk
Kačer Josef
Valachová Iva
Líznerová Vlasta
Chocholová Vlasta
Slepička Karel
Kušníráková Alena
Mrázek Miroslav
Kadeřábek Jaroslav

Měsíc prosinec:
Novotný Antonín
Dastychová Marie
Musilová Vlasta
Hňupová Zdenka
Novotná Jarmila
Soukup Václav
Jirsa Bohumil
Houfková Hana
Veselý Karel
Hofmanová Božena

Výzva pro zasílání článků
Vážení čtenáři,
zajímá nás to, co zajímá vás. Své náměty na nové články, otázky, na které chcete znát odpověď i vaše postřehy a připomínky
k obsahu čtvrtletníku můžete zasílat na
e-mail: ctvrtletnik@kamennyprivoz.cz
Budeme se těšit na vaše příspěvky a reakce.
Uzávěrka dalšího čísla: 20. 3. 2015

Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.

Tiráž
Odpovědný redaktor: Prokop Mašek
Registrováno pod č. MK CR E 12542 jako periodický tisk s názvem Přívozský čtvrtletník.

nově narození
Měsíc říjen a listopad
Anna Míková
Ema Dynková

Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí.
Neoznačené fotografie archiv redakce.

křížovka Přívozského čtvrtletníku

[Znění tajenky: nemá být otrokem svých ctností]

Srdečně gratulujeme všem jubilantům

Adresa a inzerce: Obecní úřad Kamenný Přívoz 285, 252 82
tel. 241951443-4, www.kamennyprivoz.cz

Jaromír John: "Člověk nemá býti otrokem svých neřestí, ale také......"

