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ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané! 
Již delší dobu jsem se nezmiňoval o odpadech v obci. 

Tentokrát, a to nejen proto, že jsme před nastávající 
prázdninovou sezónou, se bohužel musím k tomuto tématu 
vrátit. 

O tom, že problém odpadů je nejen problémem naší 
obce, naší republiky, ale je problémem celosvětovým, víme 
asi všichni. Ostrovy z plastů v oceánech, Sahara 
s poletujícími plastovými pytlíky a zvířata s vraženým 
brčkem v těle jsou důsledky našeho nezodpovědného 
postoje k odpadům. 

Věřím, že většina obyvatel, rekreantů i návštěvníků se 
jistě chová zodpovědně. Avšak nejsme tací všichni. 
Doposud je zřejmě někdo přesvědčený, že když zaplatil 
poplatek za odpady, tak kontejnerů může využívat bez 
omezení. Běžně se ve velkoobjemových kontejnerech  či 
před nimi objevuje suť, vybourané zařizovací předměty, 
nábytek, pneumatiky, kompletní automobilová kola, 
automobilové sedačky, nárazníky a jiné díly. Kromě toho se 
-  i přes časté upozorňování – stále 
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Obecní rada zasedala v období 

od 14.3.2018 do uzávěrky tohoto 
vydání čtvrtletníku celkem osmkrát. 
Bylo mimo jiné projednáno: 

 Schválen převod zlepšeného 
hospodářského výsledku za rok 2017 
ve výši 2 216 Kč do rezervního fondu 
školy. 

 Rada obce schvaluje navýšení 
povoleného počtu žáků místní 
základní školy ze současných 60 na 
80 žáků z důvodu dostatečné 
kapacity školy a nárůstu obyvatel v 
obci. 

 Projednána úprava okolí školy, tj. 
zahrádky ve svahu pod školou a 
prostoru nádvoří se členkami 
ekologické komise. 

 Možnost využití uvolněného 
obecního bytu v Kamenném Přívoze 
č.p. 263 pro učitele místní ZŠ s 
pronájmem na dobu určitou. 
Zřizovatel takto podpoří nábor 
nových učitelů, kteří nahradí 
odcházející kantorky. 

 Pro zajištění dozoru na výstavě ke 
130. výročí narození spisovatele a 
rodáka Jana Morávka schváleno 
finanční krytí v částce do 10 000 Kč. 

 Povolen vjezd vozidel na náplavku U 
Horů Svazu vodáků, klubu Viking při 
raftových závodech žen, juniorů a 
veteránů dne 7.4.2018 za 
standardních podmínek – zajištění 
průjezdu a úklid po akci. 

 Zpráva o činnosti kulturní komise  
obce za leden až květen 2018. 

 Zpráva o činnosti ekologické komise 
za leden až březen 2018. 

 Schválena obnova schodů od 
autobusové zastávky na náplavku U 
Horů, zpracován projekt, výběrová 
komise provedla výběr dodavatele ze 
tří uchazečů. 

 Schválen havarijní plán firmy AZ 
SANACE a.s. pro rekonstrukci mostu 
č. 105-010 na silnici II/105 vedle 
budovy obecního úřadu. 

 Žádost občanů Kamenného Přívozu 
z části obce nad opravovanými 
můstky o zřízení chodníku podél této 
úzké komunikace. Starosta byl 
pověřen projednáním na KSÚS 
Středočeského kraje.  Na osobním 
jednání s ředitelem Krajské správy a 

údržby silnic panem Dvořákem bylo 
dohodnuto, že bude vypracována 
dokumentace, kterou objedná KSÚS 
SK, aby mohlo být zažádáno u 
BESIPu o dotaci. Na nákladech se 
bude podílet i obec Kamenný Přívoz. 

 Schválena bezúplatná dohoda o 
zrušení pronájmu části obecního 
pozemku p.č. 229/22 o výměře 253 
m2 a současně o využívání pozemku 
veřejností p.č. st. 27/3, k.ú. 
Hostěradice, ve vlastnictví Jana 
Langmayera, po kterém vede veřejná 
komunikace inv. č. 093c. 

 Možnost převodu pozemků p.č. 
308/26, 308/57 a 301/10, k.ú. 
Kamenný Přívoz na Zastávce, po 
kterých vede důležitá veřejně 
užívaná komunikace inv. č. 030C do 
vlastnictví obce po provedeném 
dědickém řízení s tím, že obec 
pomůže vyřídit dědictví.  

 Doporučeno zastupitelstvu schválení 
odprodeje  dlouhodobě připloceného 
a pronajatého pozemku p.č.263/18, 
zahrada, k.ú. Hostěradice o výměře 
39 m2 majitelům přilehlého pozemku 
p.č. 263/29 za cenu 250,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem v 
katastru. 

 Doporučeno zastupitelstvu schválení 
odprodeje obecního pozemku p.č.  
263/22, trvalý travní porost, k.ú 
Hostěradice o výměře 1 302 m2 
Martinu Pálovi za odhadní cenu + 
náklady na převod. Jedná se o 
pozemek v silně svažitém terénu bez 
příjezdové komunikace s jediným 
možným pěším přístupem ze 
zahrady rodičů žadatele p.č. 263/28. 
Tento pozemek měla rodina žadatele 
v dlouhodobém pronájmu od obce. 

 Vzhledem k tomu, že je v současné 
době k odprodeji dům č.p. 9 v 
Kamenném Přívoze (Šíbalův statek), 
pověřila rada obce starostu jednáním 
s realitní kanceláří o možném 
odkoupení tohoto domu s přilehlým 
pozemkem podél hlavní silnice a 
informování zastupitelů o 
podmínkách prodeje. 

 Souhlas se jmenováním pana 
Roberta Piskáčka, který doložil 
potřebnou kvalifikaci, pověřencem 
pro ochranu osobních údajů pro 
obecní úřad a Základní a mateřskou 

školu Kamenný Přívoz.  

 Schválena žádost vedoucího 
mládeže TJ Tatran Kamenný Přívoz 
pana Jaroslava Linharta o finanční 
příspěvek obce 10 000 Kč na 
pořádání Dětského dnu na hřišti v 
Kamenném Přívoze. 

 Na základě žádosti o.p.s. Náplava 
Sázavy byl schválen bezplatný 
pronájem prostoru divadla OKAP a 
nádvoří před divadlem na pořádání 
Přívozské neděle dne 10.6.2018 s 
kulturním programem. 

 Schválen pronájem dílny v objektu 
č.p. 263 v Kamenném Přívoze paní 
Zuzaně Jirkové na dobu určitou do 
konce roku 2018. 

 Úprava cen hlášení místního 
rozhlasu : komerční hlášení 50,- Kč, 
nekomerční hlášení 20,- Kč, ostatní 
informativní hlášení (oznámení o 
úmrtí, akce obecních spolků apod.) 
bez poplatku. 

 Návrh firmy AQUABOX na stavební 
úpravy čistírny odpadních vod v Důle 
tak, aby byl zajištěn bezporuchový 
provoz a zvýšena kapacita ze 

současných 400 ekvivalentů na 
dvojnásobek. Celkové náklady 
byly vyčísleny na 1 150 000 Kč. 
Obec nechá posoudit další 
odborné firmě navržený způsob 
úprav. Přednostně se provedou 
práce k bezpečnému provozu 
čističky a bude vypracován 
projekt pro podání žádosti o 
dotaci a výběr dodavatele. 

 Schváleny smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
a právu stavby mezi Obcí Kamenný 
Přívoz a ČEZ Distribuce a.s., 
zastoupené firmou MAŠEK 
ELEKTRO s.r.o. na základě plné 
moci o zemním kabelovém vedení 
NN po obecních pozemcích p.č. 
660/1 a p.č. 227/1, k.ú. Kamenný 
Přívoz a dále zastoupené firmou 
ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. na 
základě plné moci o venkovním 
vedení NN přes obecní pozemek p.č. 
686, k.ú. Kamenný Přívoz, vše za 
obvyklé jednorázové úhrady za 

zřízení věcného břemene. 

 

Informace o jednání rady a zastupitelstva obce 

ROZVOJ OBCE 
ROZVOJ OBCE 

http://www.kamennyprivoz.cz
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v kontejnerech objevují 
čerstvě ostříhané větve 

stromů. Nikoho nepřekvapí, že se 
tam všechny tyto věci objevují přes 
noc a v místech, kde na kontejnery 
odpadu není vidět. Obec vše pak 
musí třídit, převážet a připravit 
k odvozu odvozovou firmou.  Za 
odvoz jednoho kontejneru obec 
uhradí 2 tis.Kč. Řešením se může 
zdát instalace fotopastí, to je ale 
právně velmi složité a v případě 
instalace musí být v daném místě 
písemné upozornění z důvodů 
zajištění soukromí občanů. A to je 
dosti kontraproduktivní, chceme-li 
ty, kteří nedodržují pravidla, 
nachytat a překvapit. 

S menšími odpadovými 
kontejnery tříděného odpadu je 
problém podobný. Někteří naši 
spoluobčané totiž prostě a 
jednoduše netřídí a do odpadové 
nádoby odhodí cokoliv. Netuším, 
zda si s tím pouze nelámou hlavu, 
nebo jsou barvoslepí, či neumí 
číst.Takže v popelnici na nápojové 
kartóny (tetrapak) je pytel s plasty, 
jindy s jablky apod., v kontejneru 
na papír jsou plasty atd. Když už 
se někdo trefí správným druhem 
odpadu do správné popelnice, 

odhodí plastové lahve či kartonové 
krabice nesešlapány. Obec zaplatí 
za odvoz odpadů za nádobu, i 
když je v ní převážně jen vzduch, 
stejně jako za sešlapaný materiál, 
kterého může být několikanásobně 
více. To se pochopitelně odrazí 
v nákladech. 

Další zajímavostí je bioodpad. 
Ten se může odevzdat každou 
sobotu na shromaždiště odpadů a 
kontejnery na bioodpad jsou 
umisťovány na Zastávku a do 
Kamenného Újezdce a po 
naplnění bioodpad odvážen do 
kompostárny. Kromě toho lze 
bioodpad zlikvidovat 
kompostováním na vlastním 
pozemku, větve nechat seschnout 
a spálit – to je na vesnici ten 
nejjednodušší a nejlevnější způsob 
likvidace bioodpadu. Přesto jsou 
mezi námi ti, kteří mají krásně 
upravenou zahradu, ale za plotem, 
či za cestou je skládka těchto i 
jiných odpadů.  

Obec se snaží pomoci každému 
z nás, aby mohl nakládat s odpady 
tak, jak se sluší a patří v naší zemi 
a naší kultivované a informované 
společnosti. Nicméně se může 
zdát, že je kontejnerů a jiných 

odpadových míst málo. Tato místa 
ovšem musí být na obecních 
pozemcích (těch má obec 
minimum), musí být dostupná pro 
celou obec, atd. Budou-li sběrná 
místa daleko od obydlí, aby 
nehyzdily v zástavbě, tak tam ne 
všichni budou chodit a přes noc je 
budou využívat ti, kteří se zadarmo 
chtějí zbavit všeho možného. Větší 
počet odběrných míst znamená 
též větší počet vývozů a tudíž 
zdražení poplatku za odpady, aby 
obec doplácela rozumnou část 
nákladů. Proto vás znovu a 
opakovaně žádám: zamyslete se 
nad tím, jak s odpady naložíte, my 
se snažíme vám to maximálně 
ulehčit. 

Dnes jsem se v tomto čísle 
Přívozského čtvrtletníku věnoval 
nepopulárnímu tématu, ale o to 
více vám všem obyvatelům, 
rekreantům a návštěvníkům obce 
přeji krásné a bezproblémové 
prožití léta a dovolené. 

 
      Prokop Mašek 

Úvodník 

Zastupitelstvo obce - veřejné 
zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 
14.3.2018.  

Informace ze zasedání byla 
zveřejněna v Přívozském čtvrtletníku 

č. 1/2018. 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 

zveřejňujeme na úřední desce a 
webových stránkách obce 
www.kamennyprivoz.cz. 

Vážení čtenáři ! 
     Obracíme se na vás s prosbou o poskytnutí starých fotografií z různých částí obce, které připomenou 

současníkům a našim potomkům, jak žili a bydleli naši předkové. Zajímají nás snímky dokumentující cesty, 
železnice, ulice, domy, řeku a její okolí. Též bychom uvítali poskytnutí starých filmových záběrů např. 
maškar, posvícení apod. natočených např. na 8mm kameře z 50., 60. nebo 70. let minulého století.  V 
případě, že máte co nabídnout, obraťte se na místostarostu, kronikářku nebo přímo na obecní úřad tel. 
241951443. K fotografiím nebo filmům prosíme udělat pár poznámek, čeho se týkají. Ze zapůjčených 
podkladů pořídíme kvalitní kopie a originály vám vrátíme zpět. 

     Pomozte zdokumentovat naši historii obrazem, než zmizí v kontejnerech a bude nenávratně pryč. 
Snímky a filmy budou uloženy v archívu obce pro příští generace.  

Děkujeme                                                                                                                   Pavel Pála  

Pomozte zdokumentovat historii obce 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
http://www.kamennyprivoz.cz/
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Vážení obyvatelé a rekreanti v 
Kamenném Přívoze ! 

S odkazem na článek "Živé 
ploty za plotem" v Přívozském 
čtvrtletníku č. 2/2017 o přerostlých 
živých potech za vaším plotem 
opět připomínáme, abyste 

odstranili přerostlé větve keřů 
nebo stromů do obecních cest 
tak, aby nepřekážely volnému 
průjezdu vozidel. 

Obecní pozemky podél cest 
budou v následujících dnech 
projíždět pracovníci obce a 
přerostlé křoviny  odstraňovat. 
Pokud se podíváte za svůj plot a 

usoudíte, že je třeba větve 
odstranit, proveďte to, prosím.  

Děkujeme, že vám není okolí 
vašeho domu nebo chaty 
lhostejné. 

Přeji všem krásné léto.                                                                    
Pavel Pála, místostarosta  

Živé ploty za plotem II 

ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK  

Vážení spoluobčané, od letošního roku se musí odevzdávat použité 

pneumatiky na místa k tomu určená. Tato místa najdete na webových 

stránkách MŽP http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf a nejbližší jsou uvedena v 

letošním odpadovém bulletinu.  

Shromaždiště v Hostěradicích nebude pneumatiky přijímat!!!  

     Nejsme velkou obcí, ale 
máme to štěstí, že tu narodil 
1.května roku 1888 Jan Morávek, 
herec, dramatik, novinář a 
spisovatel, který Kamenný Přívoz 
proslavil především svými romány 
z prostředí plavců, převozníků, 
mlynářů, kameníků, rolníků a 
pytláků. Své příběhy situoval 
převážně do okolí Kamenného 
Přívozu, Jílového nebo do Prahy. 

     Kulturní komise obce 
uspořádala ke 130. výročí narození 
Jana Morávka hezkou výstavu v 
zasedací síni obecního úřadu nad 
tělocvičnou. Vedle životopisu, 
rodinných fotografií, výňatku z 
kronik  a díla Jana Morávka bylo 
vystaveno nářadí, které používali 
tehdejší plavci a 
kameníci.Slavnostní zahájení 
výstavy proběhlo 4. května za 
účasti Mgr. Jana Viznera - 
archeologa a historika z 
Regionálního muzea v Jílovém u 
Prahy, pana Vladimíra Brabce - 
sběratele vorařského a tesařského 

nářadí a potomka převoznického 
rodu ze Žampachu a Vlastimila 
Papírníka - potomka plaveckého 
rodu z Kamenného Přívozu.  
Vernisáže výstavy se zúčastnilo 
kolem 40 návštěvníků, včetně 
vnučky Jana Morávka paní Hany 
Havlíkové s manželem. Výstavu 
zahájil místostarosta obce Pavel 
Pála a připomněl význam díla 
našeho rodáka Jana Morávka. 
Poté následovalo velmi zajímavé 
vyprávění Vladimíra Brabce a 
Vlastimila Papírníka o vorařích, 
stavbě vorů a o kamenících. Jan 
Vizner seznámil přítomné s historií 
voroplavby.  Na závěr příjemného 
odpoledne byl promítnut 
životopisný film autora Pavla 
Herolda o Janu Morávkovi "U nás 
na Sázavě" . Po malém pohoštění 
a příjemném povídání o spisovateli 
a potomcích slavných postav z 
Morávkových románů byl ve 
večerních hodinách první den 
výstavy ukončen.  Výstava byla 
otevřena každý čtvrtek, pátek  a 

sobotu od 10 do 17 hodin, 
navštívilo ji okolo 150 lidí, včetně 
školních dětí. V pátek byla výstava 
spojena s promítáním 
dokumentárního filmu. Otevřeno 
bylo až do 26. května.  

     Výstava mohla být 
uskutečněna hlavně díky její 
autorce a kronikářce paní Boženě 
Splavcové.  Díky jejímu nadšení a 
zapálení pro věc byla výstava 
důstojnou oslavou kulatého výročí 
narození našeho slavného rodáka.   

Boženko, děkujeme !!!                                                                                       
 

Pavel Pála, místostarosta  

Zpátky za výstavou ke 130. výročí narození Jana Morávka  

V letošním roce oslaví Jílovský 
včelařský spolek – oficiální název 
„Základní organizace včelařů Jílové 
u Prahy“ - již 110. výročí od svého 
založení. Při této příležitosti a za 
finanční podpory Městského úřadu 
a Českého svazu včelařů bude 
v Regionálním muzeu Jílové u 
Prahy uspořádána malá výstavka 
připomínající tuto událost. Výstava 
bude slavnostně otevřena 

14.7.2018 v 10:00hod vernisáží 
konanou v prostorách muzea. I 
když toto výročí není tak významné 
jako jubileum ke 100.výročí, 
oslavené před 10 lety, rádi bychom 
tímto připomenutím informovali 
veřejnost o této bohulibé lidské 
činnosti prováděné v našem 
regionu. Kromě Jílového a jeho 
osad jsou v Jílovském včelařském 
spolku organizováni včelaři 

okolních obcí Kamenný Přívoz, 
Hostěradice, Kamenný Újezdec, 
Rakousy, Pohoří, Chotouň, Psáry, 
Libeř, Libeň. Jílovský spolek patří 
mezi nejstarší a je největší 
Základní organizací na území 
bývalého okresu Praha-západ.  

Stručně jen pár slov o včelařské 
organizaci. Včelařský spolek 
okresu Jílovského (oficiální název 
z roku 1908) byl založen Císařsko - 

Jílovští včelaři slaví 110 let od založení spolku 

http://www.kamennyprivoz.cz
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královským místodržitelstvím 
listinou z 31. prosince 1908. 
Dokumenty z té doby jsou k 
dispozici v archivu muzea. 
Podrobnější informace 
z dochovaných písemností z té 
doby i z období od roku 1908 do 
dnešního dne jsou uvedeny 
v publikaci, která bude pro 
zájemce k dispozici na uvedené 
výstavě. Jedná se o publikaci 
vydanou ke 100.výročí spolku 
doplněnou o činnost členů 
včelařské organizace v období od 
roku 2008 do dnešních dnů.  

Činnost spolku se obdobně jako 
u ostatních organizací v ČR kromě 

provádění veterinárních pokynů a 
opatření s cílem tlumení Varroázy 
a dalších nemocí včel soustřeďuje 
zejména na osvětovou a 
vzdělávací činnost. Hlavní činností 
včelařů však stále zůstává 
produkce medu, včelího vosku a 
ostatních včelích produktů. 
Příznivou zprávou je zvyšující se 
počet členů naší organizace a to 
zejména z řad občanů mladší 
generace i přesto, že celosvětové 
statistiky vykazují trend opačný. 
Oproti roku 2007 se zvýšil počet 
našich členů o 33 osob a jimi 
chovaný počet včelstev je dnes 
vyšší o cca 400 včelstev. 

Průměrný věk členů našeho spolku 
se díky přijetí mladších včelařů po 
dlouhé době dostal pod 60 roků. 

 
Ing. Jan Kunc, 

 předseda ZO Jílové u Prahy 

Jako malý kluk jsem o včelařství 
nevěděl skoro nic. Hlavně jsem se 
obával žihadel a zajímal mě hlavně 
slaďounký med. O celé alchymii 
kolem včel jsem věděl pramálo. 
V roce 1999 strýc  skončil se 
včelařením a bratránek mě 
přesvědčil, abych se včelařství 
začal věnovat. Strýček mi daroval 
čtyři úly a já začal pomalu pronikal 
do tajů včelaření. Zkušenosti jsem 
čerpal z knih a od ostatních  
místních včelařů.Od té doby 
uplynulo 28 let a za tu dobu vznikla 
má velká láska k těmto malým, 
pilným , pracovitým tvorečkům. 
Dnes si nedovedu svůj život bez 
včelek představit. 

Čím jsou včely užitečné a a 
proč jsou v přírodě tak důležité: 
Většina lidí si při této otázce vybaví 
med, kterým si sladíte čaj, když 
jste nachlazení. Ale hlavní činnost 
včel spočívá v opylování 
v hmyzosnubných rostlin, stromů a 
keřů. Ty jsou na opylování 
hmyzem přímo závislé- bez něj by 
nedošlo k produkci semen nutných 
pro rozmnožování rostlin.  

Včelka opyluje 95% 
hmyzosnubných rostlin. Jen 5% 
zbývá ostatním opylovačům. Ne 
nadarmo se říká, že bez včel je 
konec života. Hodnota včelí práce 
vykonané opylováním se těžko 
vyčísluje. Běžně se uvádí, že je 
zhruba 10x vyšší, než je hodnota 
vyprodukovaného medu. 
V některých zemích např. 
v Dánsku si včelího opylování váží 

jako 30ti až 50ti násobku hodnoty 
medu. 

Má med opravdu tak pozitivní 
vliv na zdraví člověka? 

Med je potravina i lék, který 
působí na organismus blahodárně. 
Okamžitě proniká do krve, posiluje 
nervovou soustavu a psychiku. 
Medem se dříve léčila poranění, 
protože med má proti bakteriální 
účinky a bakterie v ráně zabíjí. To 
se prokázalo již za středověkých 
válek, kdy vojáci utrpěli bodné  a 
sečné rány a léčili je právě 
medem. Med obsahuje mnoho 
vitamínů minerálních látek, 
stopových prvků, enzymů a mnoho 
dalších látek. 

Proč med cukernatí? Med 
necukernatí, med krystalizuje, čímž 
ale neztrácí své dobré vlastnosti. 
Doba krystalizace je u různých 
druhů medů časově jiná. Do 
původního tekutého stavu, lze 
zkrystalizovaný med uvést 
opatrným zahříváním ve vodní 
lázni. Teplota nesmí přesáhnout 50 
stupňů Celsia.  

Jsou další přírodní produkty 
od včel prospěšné? 

Určitě ANO !  Jsou to kromě 
medu – propolis, pyl,vosk, mateří 
kašička, včelí jed a v poslední 
době včelami ovlivněná – tzv. 
„včelí voda“. Propolis se v lékařství 
používá často. Působí 
protizánětlivě, ničí houby a plísně. 
Propolisová mast urychluje hojení 
ran. Kloktáním roztoku propolisové 
tinktury, je možné zastavit 
počínající angínu. Další významné 
místo zaujímá mateří kašička, 

protože má velmi široké léčebné 
účinky, hojně se používá rovněž 
v kosmetice. Velmi důležitým 
produktem je i včelí jed. Využívá 
se např. při léčbě bolesti kloubů a 
revmatizmu. 

Zajímavé je také působení včelí 
vody. Podle některých lékařů mají 
její účinky pozitivní vliv na léčbu 
cukrovky při zachování diety a 
léků. Užíváním této včelí vody 
dojde velmi k významnému 
zlepšení zdravotního stavu. Velmi 
oceňován je též pyl a to hlavně pyl 
zpracovaný včelami. Má řadu 
léčebných vlastností. Lze podle  
některých lékařů doporučit z těchto 
důvodů. V kombinaci z medem má 
příznivé až vynikají účinky u 
jaterních chorob. Podle švédských 
lékařů má pyl  příznivé účinky při 
chorobách předstojné žlázy 
(prostaty), jak při zánětu, tak i při 
jejím zbytnění. Pyl z medem a 
mateří kašičkou se používá při 
podvýživě a celkovém oslabení 
organizmu.  Vyprávění o včelách 
na jednu stránku nestačí. Tak zas 
někdy příště! 

Jak jsme organizováni?Jsme 
sdružení v ZOČSV Jílové u Prahy.  
V naší organizaci jsou včelaři od 
Zlatník až Kamenný Přívoz. Včelaři 
se oslovují „ přítel, přítelkyně“ a 
patronem včelařství je svatý 
Ambrož. V letošním roce je to 110 
let od vzniku základní organizace. 
V současné době máme 101 
členů, kteří hospodaří s 1126ti 
včelstvy.  

KS 
včelař z Kamenného Újezdce 

Tajemný svět včel  
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Autodoprava Novák -  odvoz odpadních vod 

Přijme řidiče skupiny C i brigádně, tel.: 602 504 174 

Kulturní komise připravila na 14. října zájezd. Pojedeme do divadla „Studio dva“  na komedii 
Smolíkovi v hlavní roli s Evou Holubovou a Bohoušem  Kleplem. Je to neobvyklé, ale pojedeme již 
v 9.00 hodin dopoledne. Představení začíná v 11.00 hodin. Smolíkovi je zábavná komedie o kterou je 
ze strany veřejnosti velký zájem. 

Cena vstupenky zakoupená kulturní komisí činí 499,- Kč. Budeme opět každou vstupenku dotovat. 
Takže cena pro Vás bude 300,- Kč/ks i s dopravou.  Zastavování autobusu bude jako obvykle : „ 
Kamenný Újezdec u hasičárny, Kamenný Újezdec na Drahách, Zastávka u Tekazu, Hostěradice  u 
bývalého domova důchodců, Hostěradice na návsi a Kamenný Přívoz autobusová zastávka. 

Jen v krátkosti se vrátím k minulému zájezdu v dubnu. Autobusová doprava do Prahy nás dost 
potrápila. Bylo to z důvodu neplánovaného  časového skluzu řidiče pana Peška. Firma se snažila 
narychlo sjednat náhradu, ale  moc se jim to nedařilo. Potěšující zpráva pro nás byla, snížená cena za 
dopravné téměř o polovinu.  Jen budeme doufat, že jedna zkušenost nám všem stačila a že se do 
budoucna to naše ne příliš příjemné dobrodružství  nezopakuje.       

       Za kulturní komisi B. Splavcová  

Jak jste si jistě mnozí z vás 
všimli, probíhaly v měsících květnu 
a červnu letošního roku stavební 
práce na celkové rekonstrukci 
kapliček v Hostěradicích a 
Kamenném Újezdci. Dotaci 
poskytlo Ministerstvo zemědělství 
ČR. Poděkování za dobře 
odvedenou práci si zaslouží nejen 
stavební firma STAFIMA z Lešan, 
klempíř a pokrývač pan Miroslav 
Daniel z Kamenného Přívozu, ale 
také paní Věra Škopková z 
Kamenného Újezdce za 
zrestaurované obrazy a sochu 
Krista na kříži, které jsou v 
kapličkách umístěny. Zároveň bych 
rád poděkoval panu Pavlu 
Heroldovi, manželovi paní 
Škopkové, který neúnavně 
dokumentuje dění v obci a postup 
stavby tak můžete vidět ve 
filmovém čtvrtletníku č. 12/2018, 
který je umístěn na webových 

stránkách obce v rubrice 
VIDEOKRONIKA.   

 O historii kapličky v Kamenném 
Újezdci pocházející z roku 1850 
píše ve svém článku paní Dagmar 
Součková. Jediný historický 
záznam nalezený na prkně střechy 
této kapličky byl z roku 1970. Je 
zde napsáno : "Povolný a Burian 
oprava 10.12.1970 ve věku 65 let". 
Prkno bylo vráceno na novou 
střechu společně se schránkou, do 
které jsme umístili informace o 
známé historii kapličky, novinový 
výtisk republikových novin, 
Přívozský čtvrtletník č. 1/2018 a 
malou bankovku. 

Dle záznamu v Pamětech 
Václava Hory se na stavbě 
hostěradické kapličky podíleli 
občané Hostěradic ze svých daní a 
mlynář Oldřich Babánek, který 
stavbu realizoval v roce 1884. 
Kaplička byla slavnostně 
vysvěcena kaplanem z 
Netvořic dne 10.6.1884 za 
účasti občanů a dětí z 
hostěradické školy. 
Záznamy o kapličce ze 
stoletého období její 
existence tj. až do roku 
1984 nebyly v dostupných 
pramenech (kronikách) 
nebo přímo v kapličce 
nalezeny. V roce 1984 byla 

kaplička opravena Požárním 
sborem Hostěradice ve vlastním 
nákladu. O opravě byl proveden 
zápis panem Antonínem 
Michálkem z Hostěradic a se 
jmény všech, kteří se na stavbě 
podíleli, byl dne 6. října 1984 
vložen v igelitovém sáčku do 
zvonice kapličky. Od podzimu 2003 
procházela kaplička další 
rekonstrukcí, na které se podíleli 
Jiří Vojtěchovský ml., truhlář z 
Hostěradic, zedník Mirek Hynek z 
Dolejších Rakous a okrašlovací 
spolek pod vedením Blanky 
Maškové z Kamenného Přívozu.V 
roce 2005 byl do zvonice kapličky 
nainstalován nový zvon včetně 
elektropohonu od firmy Elektrozvon 
Olomouc. Zvon a pohon v ceně 60 
tis. Kč sponzorsky uhradil Jiří 
Vojtěchovský. Zavěšení zvonu a 
elektrickou energii zajistila firma 
Elektroslužba Hostěradice v čele s 

Kapličky  v obci, historické dominantní stavby zrekonstruovány  

Na podzim opět do divadla 
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majitelem panem Alešem Kozlem z 
Krhanic. Tato firma hradí 
spotřebovanou elektřinu a 
sponzorsky zajišťuje poskytnutí 
vysokozdvižné plošiny pro údržbu 
zvonice apod. Další drobnější 
opravy fasády a zídky u kapličky, 
které financovala obec,  byly 
provedeny firmou Daniel Hyťha z 
Jílového u Prahy v roce 2014. Po 

ukončení generální opravy kapličky 
v letošním roce byla podobně jako 
v Kamenném Újezdci ve střeše 
zvonice umístěna schránka s 
informacemi a poselstvím pro příští 
generace, původní zápis pana 
Michálka z roku 1984, aktuální 
výtisk republikových novin, 
Přívozský čtvrtletník č. 1/2018  a 
malá bankovka. 

   Věřím, že nově zrekonstruované 

stavby nebudou provokovat 

vandaly a že v hezkém stavu 

vydrží mnoho let k radosti nás 

všech, kteří Kamenný Přívoz a 

jeho osady máme rádi.            

                                                                                                       

Pavel Pála, místostarosta                                                                                                                               

Kaplička, která stojí uprostřed 
naší vesničky má  svůj příběh, o 
který bych se s Vámi ráda 
podělila. 

Zvonička na kapličce. 

Dne 7.5. 1871 /dle kupní 
smlouvy/, zakoupili  Jakub a 
Barbora Hubičkovi  od obecního 
úřadu parcelu číslo katastru 98 
v Kamenném Újezdci. Jednalo se 
o 160 sáhů za 60 zlatých. Na 
tomto pozemku si postavili 
doškový domek s číslem 
popisným 35. Domek byl velký  

7 x 3m. Z vděčnosti, že jim 
obecní úřad pozemek prodal, pan 
Jakub Hubička pro obec přistavil 
ke kapličce zvoničku. Paní 
Barbora pocházela z Kamenného 
Újezdce číslo popisné 4. Od té 
doby se v domku vystřídaly další 
generace. Poslední přímí potomci 
byli Jan a Jindřich Vrbovcovi. Jan 
pracoval s mramorem, po válce 
pracoval např. na pomníku na 

Dukle. Později pracoval na 
záchraně památek kamenické 
architektury ve firmě spadající pod 
prezidentskou kancelář. 

Svatba u kapličky. 
Dne 24.9. 1922 se u kapličky 

konala velká událost. Byla zde 
první a poslední dvojitá svatba. 
Oddávající byl pan fafář Jan 
Velčovský z farnosti z Jílového. 
Jako první byli oddáni panVáclav  
Vinecký z Libně u Prahy a paní 
Anastázie, rozená Hartmanová 
z Kamenného Újezdce. Jako druzí 
byli oddáni pan Karel Krupička 
z Chlumce n/Cidlinou a paní 
Karla, rozená Novotná 
z Kamenného Újezdce. Svatby se 
zúčastnila celá vesnice, což 
dokládá fotografie. 

Osud oddaného páru. 
První oddaný pár, pan 

Václav a paní Anastázie 
spolu šťastně žili 54 let. 
V roce 1972 jim Městský 
úřad uspořádal krásnou 

Kaplička v Kamenném Újezdci zlatou svatbu. Paní Anastázie 
zemřela v r. 1976 a pan Václav v r. 
1980. Vychovali spolu  dvě děti, 
Václava a Věru. Bydleli v přímém 
sousedství vedle rodiny 
Vrbovcových. Jejich děti se znaly a 
přátelily od dětství. Když dospěly, 
jejich cesty se rozešly. Neviděly se 
asi 18 let. Když se jednoho dne 
náhodně potkali, byli v té době volní 
(Jan a Věra), následovala svatba.  

Příběh zní jako román z červené 
knihovny. Jan Vrbovec, přímý 
potomek rodiny, která stavěla 
zvoničku a paní Věra, její rodiče byli  
v této kapličce oddáni se vzali a žili 
spolu 36 let. Oba rody se tak spojily. 

Nyní se kaplička opravila. 
Dokončení opravy se již paní Věra, 
moje maminka nedožila. Zemřela 
10.4. 2018 ve věku 87,5 let. 

 
     Dagmar Součková 
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MATEŘSKÁ A 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Škola žije a vzkvétá  

Právě se pomalu loučíme se 
školním rokem 2017/18, s jedním z 
přelomových roků místní školy. K 
její existenční stabilitě bylo 
připojeno pár “základních 
kamenů”. Myslím tím opakovaně 
připomínanou  náročnou přestavbu 
budovy základní školy. Ale také na 
odkoupení blízkých pozemků a 
budovy k užívání školou a místní 
veřejností, které postupně začaly 
škole zase sloužit. Zahrada je sice 
ještě v zoufalém stavu, ale sál na 
cvičení už je daný do pořádku, 
vylepšený novým linem na 
podlaze. Všichni doufáme, že je 
tak na delší dobu ukončen 
dlouhodobý problém s kapacitami 
školy a potřebou zahrady pro 
mateřskou školu. 

Pozemky školy nejsou v této 
chvíli v takovém stavu, jak bychom 
si přáli. Nám ale stále nechybí chuť 
a nápady, jak s tím zabojovat. 
Vzhledem k tomu, že na návrzích 
se již delší dobu pracuje, nyní 
chybí nejspíš jen trochu času a 
nějaké ty peníze. Věřím, že obojí 
se podaří v dohledné době dořešit.  

Těší nás, že se aktivně začala 
řešit i problematika okolních 
obecních pozemků. Snad již brzy 
vzniknou projekty, které možná 
udělají z okolí centrum odpočinku 
a radosti. Možná i centrum obce? 
Vzhledem k blízkosti dvou 
pomníčků, několika památných lip 
a k možnostem dnešní techniky, by 
se toto řešení snad i nabízelo… 

Ale možná je to příliš smělá 
myšlenka. 

Nejdůležitější ze všeho je, že do 
naší malé školy přivítáme v září 19 
nových žáčků do prvního ročníku a 
do mateřské školy 18 nových 
předškoláčků. Každé z těchto dětí 
je příslibem prosperity školy i do 
dalších let a moc se na ně těšíme. 

Mnozí ze zapsaných 
předškoláčků jsou opravdoví 
“prťavci”. Jsme rádi, že se nám 
podařilo prodloužit působení chůvy 
v mateřské škole do prosince 
2018. Chůva je financována z 
prostředků operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, v 
rámci projektu ZŠ a MŠ Kamenný 
Přívoz - šablony. Hledáme další 
řešení na financování chůvy 
alespoň do té doby, než budou 
všem dětem tři roky, a také než 
bude možné na ní zažádat dalším 
projektem o finance z EU. 

Pro pracující dojíždějící rodiče 
máme dobrou zprávu, že jim 
odpadnou nervy s tím, že uvízli ve 
špičce někde v pražské dopravě.  
Podařilo se nám, zapojením do 
Operačního programu 
Zaměstnanost, projektem Dětský 
klub pro ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz, 
vytvořit další službu při základní 
škole. Zřízením Dětského klubu, 
jak jsme jej nazvali, se prodlouží 
rodičům doba, kdy bude možné 
školou zajistit dohled nad dětmi až 
do 17,40 hodin. Zároveň si od toho 
slibujeme možnost zařazení všech 
potřebných žáků buď do klubu 

nebo do školní družiny tak, aby 
žádný nezůstal bez péče v době, 
kdy rodiče pracují či se dopravují z 
práce. Projekt je koncipován na tři 
roky a součástí projektu je 
vytvoření pracovní pozice 
“pedagoga školního klubu”. 

Na závěr jménem školy děkuji 
všem, kteří se kolem ní „točí“, ať 
už z profesních či jiných důvodů, 
jako zastupitelům Obce Kamenný 
Přívoz za stálou podporu, 
pracovníkům Obecního úřadu 
Kamenný Přívoz, kulturní komisi, 
školské radě  za spolupráci a všem 
aktivním lidem ze vsi, kteří se 
školou pravidelně spolupracují 
(hasiči, fotbalisté, a také 
jednotlivci), firmě ATP za pomoc s 
technikou, panu Paterovi, který 
sponzorsky zajišťuje „dobrý zvuk“ 
školních veřejných akcí, místní 
knihovně za vlídné přijetí našich 
prvňáčků a předání knih v rámci 
„Pasování na čtenáře“, a dalším  a 
dalším aktivním dobrým duším 
místního společenství.  

Také naše díky již opakovaně 
směřují ve vzpomínce na 
stěhování školy ke všem, kteří 
nezůstali lhostejní a aktivně škole 
a obci pomohli zvládnout 
nevídanou náročnu situaci. 

Přeji Vám hodně zdaru ve všem 
dobrém, co činíte pro druhé, 
krásně a ve zdraví prožitý zbytek 
léta! 

 
Za školu Mgr. Hana Šmídová, 

ředitelka 

Každý rok se školce potýkáme s 
problematikou školního odkladu. 
Od začátku školního roku učitelky 
pracují s dětmi, hodnotí je a 
zaměřují se na jejich pokroky.  U 
dětí, které by měly přejít do 
základní školy sledují jejich školní 
zralost. Některé děti v tomto 

obstojí,  jiné ne.  Ne každý rodič se 
s tím vyrovná. Dle názoru 
odborníků není odklad školní 
docházky žádná tragédie, jde  
hlavně o pomoc dítěti i jeho 
rodičům. Tím, že se o rok prodlouží 
dítěti docházka do mateřské školy, 
prodlouží se mu tím období hraní, 
ke kterému tyto děti stejně často 
inklinují. Nebo se mu dává čas na 

doladění některé vývojové 
nedokonalosti, která mu může při 
předčasném přestupu způsobit 
později nepřekonatelnou nechuť k 
učení a nakonec i trauma ze školy. 

Učitelky mateřské školy tráví 
s dětmi poměrně dost času a 
pozorují je při různých činnostech. 
Vzhledem k tomu mají dostatek 
zkušeností a materiálu, aby 

Odklad nebo ne? 
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správně vyhodnotily, které dítě je 
zralé a které ne. Ve druhém 
případě doporučí rodičům, aby 
navštívili pedagogicko- 
psychologickou poradnu, která dítě 
odborně vyšetří a dokáže posoudit, 
zda je pro něj vhodná doba k 
nástupu školní docházky. I přes 
toto doporučení je jen na rodičích,  
zda dítě do školy dají nebo ne.  
V případě, že dítě není dostatečně 

zralé,  může se stát, že bude mít 
ve škole problémy, nedokáže  se 
soustředit, učení pro něj bude 
těžké a výuka náročná.. Může dojít 
i k situaci, že dítě bude navráceno 
zpět do školky, což je pro dítě, ale i 
pro rodiče,  velice stresující.  

Snažíme se postupovat 
v nejlepším zájmu dítěte, a proto 
rodiče v případě potřeby na 
vhodnost odkladu školní docházky 

upozorňujeme. Přejeme si, aby 
děti byly ve školce i škole 
spokojené, cítily se tam dobře a 
rodiče z nich měli radost. 

 
kolektiv učitelek  

MŠ Kamenný Přívoz 

(Složeno z drobných příspěvků 
drobných školních přispěvatelů  - 
žáků či pedagogů) 
21. 3. Topení Mořeny  - Tradiční 
dopolední akce pořádaná za 
účelem “přivolání jara” se letos 
opět vyvedla, i když jsme se už 
trochu báli, zda takový nápor dětí 
náš stařičký přívozský most vydrží. 
Za nepatrné pozornosti veřejnosti 
jsme za zpěvu tradičních písní vrhli 
Mořenu (Moranu, Smrtku…) do 
Sázavy tak nešťastně, že nám do 
odpoledne přituhlo a pak se slunce 
ještě několik týdnů neobjevilo. Ale 
nakonec přece uplavala…  H.Š. 
22. 3. Anglické divadlo - V březnu 
nás navštívil pan Nielsen alias Dr. 
Klutz se svým představením 
“Magical Language Show”, 
určeným právě pro školáky, kteří 
začínají s výukou anglického 
jazyka. Děti měly možnost si 
vyzkoušet čísla, barvy, krátké věty 
a posílit tak svoji slovní zásobu. 
K.K. 
22. 3. Mezinárodní den vody –  
povídali jsme si o vodě v krajině, o 
koloběhu vody, o nutnosti šetření 
vodou a problémech s jejím 
nedostatkem. Měli jsme degustaci 
vody, hodnotili jsme deset vzorků 
balených vod a vody z kohoutku, 
přemýšleli o rozdílech a výhodách /

nevýhodách kupování balených 
vod/.  vyprávěli jsme si o 
nedostupnosti vody v některých 
oblastech.  Žáci 4. a 5. roč. si 
vyzkoušeli, kolik sil je stojí donést 
10 litrů vody z rybníka Na Losích 
ke škole.   J.M. 
27. 3. Velikonoční tvoření - 
Tradiční odpolední akce se 
zúčastnilo letos méně rodin, než v 
minulých letech. Ale ti , co přišli si 
zase užili legraci, pohodového 
setkání a ti usilovnější odcházeli i s 
upletenou pomlázkou.    H.Š. 
V období od 5. března do 4. června 
2018 jezdily téměř každé pondělí 
některé děti z mateřské školy se 
staršími kamarády z  prvního a 

druhého ročníku 
základní školy na 
plavecký výcvik do 
benešovského 
krytého bazénu. 
Výuka zde probíhá 
hravou formou za 
pomoci rozmanitých 
plaveckých pomůcek. 
Všechny děti byly 
velmi statečné a 
výuku plavání 
výborně zvládly.    
M.Š.  

Plavání – učili jsme se plavat prsa 
a znak, skákali jsme z bloků, byli 
jsme ve vířivce, na konci jsme měli 
závody a dostali mokré 
vysvědčení, všichni umíme plavat.  
2. roč.   
   Dne 5. 4. měl každý, kdo měl 
zájem, možnost navštívit naši 
školu v rámci Dne otevřených 
dveří. Návštěvnost nebyla velká, 
což je pravděpodobně způsobeno 
jak zaměstnáním rodičů, tak tím, 
že někteří zákonní zástupci 
předškolních dětí již naši školu 
znají, protože ji navštěvují jejich 
starší potomci. 
Tento den také proběhla 
“Informační schůzka pro rodiče 

Telegraficky ze školy 
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budoucích prvňáčků”, kde byla 
účast naopak hojná. Rodiče byli 
seznámení s “Desaterem pro 
rodiče dětí předškolního věku”, 
které  vydalo MŠMT, prohlédli si 
školu (o něco podrobněji třídu 
současných prvňáčků) a na závěr 
byli seznámeni s koncepcí naší 
malotřídní školy.  
M.Š. 
18. 4. Zápis do 1. třídy se nesl v 
duchu letošního tématu. Z přírody 
jsme si vy- 
brali především zvířátka, která děti 
znají, abychom jim slavnostní 
zapsání do základní školy co 
nejvíce zpříjemnili a aby už si 
začaly zvykat, že nic nebude 
“úplně zadarmo”... 
20. 4. Den Země - viz zpráva žáků 
V úterý 24.4. jsme se školní 
družinou vyjeli do pražského  
divadla Spejbla a Hurvínka na 
představení “ Pohádky pro 
Hurvínka”. K.K. 
2. 5. – 4. 5.  sportovní a 
přírodovědný pobyt v krásném 
areálu ve Zbraslavicích – hráli 
jsme různé hry,   jezdili na 
koloběžkách, lezli po nízkých 
lanech, šli jsme na větroně, 
nakupovali v krámě, navštívili 
Kutnou Horu.   2. roč.                                                                                                                                    
V Mateřské škole proběhl dne 
3.května zápis nových dětí. 
Současně se uskutečnil i den 
otevřených dveří. Děti si za 
doprovodu rodičů mohly 
prohlédnout školku a chvilku si zde 
i pohrát. 
16. 5. Navštívili jsme také výstavu 
místního spisovatele Jana 
Morávka uspořádanou ke 130. 
výročí jeho narození. Slovem nás 
provedli  místostarosta pan Pála a 
kronikářka obce paní Splavcová. 
Stručně nás seznámili s tvorbou 
spisovatele,  ale řekli nám i 
spoustu zajímavostí z jeho života a 
života vorařů.Ve škole jsme ještě 
zhlédli dokument o našem regionu. 
Všechno bylo dost zajímavé. 
Získali jsme cenné informace o 
našem bydlišti a okolí.  . 
17.května jsme oslavili Den 
maminek. V mateřské škole  
besídkou,která se konala v obou 
třídách. Děti přednášely básničky, 
zpívaly písničky a tančily.  

22. 5. pan Buchtele - archivář - 
100. výročí vzniku ČSR - Při 
příležitosti pravidelného předávání 
archiválií školy a obce připravili 
archiváři ze Státního okresního 
archivu Praha-západ 
(Dobřichovice) přednášku pro žáky 
základní školy ke 100.výročí vzniku 
republiky. Žáci se mohli 
nahlédnout do starých kronik, při 
jejich čtení se seznámit se 
situacemi souvisejícími s budovou 
školy a jejích obyvatel v kontextu 
historických událostí. H.Š. 
30.května děti z MŠ čekal první 
výlet určený jako malý dárek k 
jejich svátku.  Byla to jízda 
historickou tramvají po Praze. 
Zážitek vskutku veliký. Prohlédli si  
i dopravní muzeum s unikátními 
historickými exponáty.  
31. 5. Hasiči  - Ve středu 6.6. 2018  
vyjela celá škola na výlet do Prahy. 
Nejprve jsme šli  komentovanou 
prohlídku do Národního divadla, při 
které jsme si prohlédli základní 
kameny, hlediště, opony, terasu s 
nádherným výhledem na Hradčany 
a také jsme viděli práci rekvizitářů, 
osvětlovačů a jevištních techniků. 
Po exkurzi jsme se u Nové scény 
ND na náměstí V. Havla nasvačili 
a pokračovali jsme ve vycházkou 
po historické části Prahy - 
podívali jsme se na Karlův 
most, Kampu a Čertovku. 
Tento den bylo opravdu 
horké počasí, tak jsme 
výlet zakončili 
zaslouženou zmrzlinou. 
K.K. 

5. 6. atletické závody v Rudné u 
Prahy – dobrodružná a dlouhá 
cesta tam a zpět, souboj 
sedmnácti družstev těch nejlepších 
sportovců a napínavé sportovní 
utkání v běhu na 60 metrů, hodu a 
skoku do dálky. Rádi jsme se 
zúčastnili a získali cenné 
zkušenosti do dalšího závodění.        
J.M.           
12. června MŠ  podnikla  další, 
tentokrát celodenní výlet do 
Farmaparku Soběhrdy.  
Děti se zde opravdu nenudily, 
neboť kromě zvířátek zde bylo také 
veliké vyžití na různých atrakcích.   
V pondělí 18. 6. proběhlo v 
knihovně v Kamenném Přívoze 
slavnostní pasování prvňáčků na 
čtenáře. Paní Kozlová nejdříve 
všechny prvňáčky přivítala, 
popovídala si s nimi o knihovně, 
jejím významu a způsobu 
fungování. Další činností byla již 
samotná práce s připravenými 
aktuálními dětskými knihami. Na 
konci návštěvy byly všechny 
přítomné děti pasovány na čtenáře 
a odnesly si také knihu, ze které si 
před pasováním vyslechly ukázku 
a s textem také krátce pracovaly. 
Děkujeme za milé přivítání a hezký 
program.     M.Š. 
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Povolání 
 V letošním školním roce nás ve 

škole navštívili dva tatínkové, kteří 
si pro nás připravili přednášky o 
svém povolání…. 

    Jako první přišel pan Čadek, 
který nám velmi poutavě přiblížil 
práci zvukaře. Zvučí zahraniční i 
české filmy a seriály, např. seriál 
Ulice. Také se věnuje dabingu, 
poutavě nám vyprávěl o velkofilmu 
Transfrormers IV, kde dokonce on 
sám daboval postavu Galvatrona. 
Skládá také vlastní muziku a hraje 
v kapele “Černozem” 

    Druhá přednáška pana 
Nezbedy byla také velmi zajímavá. 

Vyprávěl o práci policisty - 
kriminalisty. Pracuje v týmu, který 
vyšetřuje zločiny na na 
internetových  sítích - např. 
kyberšikanu, zneužívání dětí …  
Na ukázku přinesl pouta a 
neprůstřelnou vestu. Vyprávěl nám 
o tom, jak byl na stáži u FBI a jak 
je důležité učit se jazyky a stále se 
vzdělávat. Starším žákům ještě 
vyprávěl o tom, jaké nástrahy na 
ně číhají na internetu. 

   Tím naše poznávání povolání 
ještě neskončilo, vypravili jsme se 
na místní OÚ,  abychom poznali 
práci na starosty, místostarosty a 
úřednic. Po úřadě nás provedl pan 
místostarosta ukázal nám prostory 

OÚ a vyprávěl nám o tom, co má 
kdo na starosti a jaké má 
povinnosti. Všichni na úřadě se 
musí neustále vzdělávat. Na závěr 
nám pan Pavel Pála pustil poučný 
a krásný film o místních včelařích, 
který dělal společně s panem 
Heroldem. 

Obě přednášky i exkurze na OÚ 
nám vlastně ukázaly to, že když 
něco chceme, je třeba za svým 
snem jít a udělat pro to maximum. 
To znamená dobře se učit, vybrat 
si správnou střední školu a celý 
život se neustále vzdělávat. 
 

žáci ZŠ 

Den Země  

Vyčistit Tě, je naše poslání, 
Země! 
     Celá akce začala v pátek 20. 
dubna hned ráno ve škole, kde 
jsme  se všichni sešli. Poučeni o 
bezpečnosti a seznámeni s cílem 
naší cesty, jsme s úsměvem ve   
tváři a  s batohem na zádech 
vyrazili po Kamenném Přívoze 
sbírat odpadky. Šli jsme nejprve po 
silnici, odpadků nic moc nebylo. 
Pak jsme odbočili na polní cestu 

směrem na Hostěradice. To teprve 
bylo sbírání!  Pytle se rychle  plnily  
různým odpadem. Došli jsme do 
sběrného dvora v Hostěradicích,  
kde si od nás  plné pytle s převzal 
pan místostarosta Pála a zároveň 
nás poučil, co se dál děje  s 
odpadem a jak se třídí.  
     Naše cesta dále vedla do 
místních stájí, kde jsou ustájeni 
krásní koně,  poníci i malý býček. 
Pak nás paní Němcová pozvala, 
abychom si prohlédli místo, kde je 
uskladněno uhlí určené  k prodeji. 

Vyprávěla  nám i o těžbě a úpravě 
tohoto paliva.  
     Po krátkém odpočinku a dobré 
svačince jsme se vydali na 
zpáteční cestu. Zastavili jsme se 
na louce, kde jsme soutěžili a hráli 
hry o třídění odpadu. 
     Dál naše cesta pokračovala do 
školy a tam jsme si pochutnali na 
dobrém obědě.  
Víme, že i tato malá akce školáků 
je  prospěšná pro naši Zem! 
 

žáci ZŠ Kamenný Přívoz       

                Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. 
                               Černoleská 1600,   256 13  Benešov  u  Prahy                                         

 Hledá nové zaměstnance na tyto pracovní pozice: 

Provozní montér vodovodů a kanalizací pro provozní středisko Jílové 

Montáž, demontáž a opravy vodovodních a kanalizačních přípojek a sítí 

Řidičský průkaz sk B. 

Provozní elektrikář pro provozní středisko Jílové 

Velkou výhodou je elektro vyhláška 50/78 Sb. 

Řidičský průkaz sk B. 

Řidič, Jílové 

Řid.opr. sk  B, C, E 

Obsluha ČOV Jílové u Prahy 

Benefity: Stravenky v hodnotě 100,- Kč 

     Příspěvky na životní pojištění 

Kontaktní osoby:  

Karel Houda,č.t. 724 431 994                                                      Zora Vlachová,č.t. 724 431 965  
e-mail: houda@vhs-sro.cz                                                            e-mail: vlachova@vhs-sro.cz  

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
tel:702153284
tel:702153284
mailto:houda@vhs-sro.cz%20
mailto:vlachova@vhs-sro.cz%20
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SPORT 

v této sezóně 2017 – 2018 nás 
čekalo 16. 6. 2018 v Jesenici 
s místním „B“mužstvem Slavia 
Jesenice. Jeli jsme tam 
s odhodláním minimálně bodovat, 
abychom se odpoutali od 
posledního mužstva v tabulce, 
což bylo mužstvo Čechoslovanu 
Dolní Jirčany a tak jím utéct ze 
sestupového místa. I tady jsme 
byli chudší o několik hráčů, kteří 
se nemohli účastnit z různých 
důvodů (zranění, zaměstnání a 
nemoc). Bohužel ale první branka 
utkání zapadla do naší sítě ve 43. 
minutě a rázem jsme prohrávali 
1 : 0. Takový byl i stav při prvním 
odchodu do kabin. V 51. minutě 
M. Balda propálil balón do branky 
domácích a my vyrovnali na 1 : 1. 
V 67. minutě jsme dostali od 
domácích druhý gól na 2 : 1. 
Vedení domácích trvalo až do 81. 
minuty, to FR. Novotný ml. 
vyrovnal na 2 : 2. Ještě v téže 81. 
minutě z protiútoku se domácí 
opět dostali do vedení na 3 : 2. 
Naši hráči se však s tímto stavem 
nechtěli smířit a tak podnikali 
několik výpadů před branku 
soupeře a v 89. minutě j. Lešner 
vyrovnal na konečných 3 : 3. 
Tímto stavem jsme si definitivně 
zachránili III. třídu okresního 
přeboru i pro příští sezónu 2018 – 
2019. Všem našim fanouškům 
celá TJ děkuje za jejich přízeň a 
velmi pěkné návštěvy na 
domácích zápasech.  

Výhled na nastávající letní 
volno: 7. 7. 2018 nás čeká turnaj 
v Peceradech a 11. 8. tradiční 
turnaj na hřišti v Kamenném 
Přívoze „O putovní pohár SDH 
Kamenný Újezdec“, který 
pořádají hasiči z Kamenného 
Újezdce. A pak už tu bude nový 
fotbalový ročník 2018 – 2019. 

                                                                                                              
Zpracoval trenér V. Charvát   

V minulém čísle našeho 
čtvrtletníku jsme končili přípravou 
na jarní část sezóny 2017 – 2018. 
První jarní kolo jsme hráli 24. 3. 
2018 na domácím hřišti 
v Kamenném Přívoze s „B“ 
mužstvem FC Jílové. Po celkem 
vyrovnaném zápase jsme prohráli 
2 : 4. Ke druhému  utkání jsme jeli 
1. 4. 2018 do Průhonic, kde jsme 
se utkali s „B“ mužstvem Spartaku 
Průhonice. Tady nám domácí 
nadělili porážku 5 : 1. Ve třetím 
jarním utkání o mistrovské body 
jsme se dne 7. 4. 2018 střetli na 
domácím hřišti v Kamenném 
Přívoze s „B“ mužstvem Viktorie 
Vestec. V tomto zápase se nám 
už povedlo soupeře přehrát a po 
dobrém výkonu jsme uhráli 
nerozhodný výsledek 1 : 1. 
Branku za nás vstřelil ve 46. 
minutě M. Grössl. 14. 4. 2018 
jsme sehráli 4. mistrovské jarní 
utkání v Libři s místními fotbalisty 
Meteoru. Zde jsme měli vyloženě 
smůlu a po vyrovnaném výkonu 
jsme prohráli 3 : 2. Za naše 
mužstvo vstřelili branky: v 83. 
minutě T. Dalibába a v 86. minutě 
M. Brož. V 5. jarním mistráku 
v sobotu 21. 4. 2018 jsme přivítali 
na domácím hřišti v Kamenném 
Přívoze„B“ mužstvo SK 
Hvozdnice. Ten jsme prohráli 1 : 
3, když jsme si v 55. minutě dali 
vlastní gól na 1 : 2. Konečný 
výsledek byl 1 : 3 pro hosty. Naší 
branku dal ve 13. minutě M. Brož. 
Do Hradišťka jsme jeli sehrát 6. 
jarní utkání o mistrovské body dne 
29. 4. 2018, kde jsme nastoupili 
proti domácím fotbalistů. Po 
skončení zápasu jsme se rozešli 
smírně 0 : 0. 5. 5. 2018 jsme od u 
nás v Kamenném Přívoze přivítali 
sousedy z Krňan. Byl to již 7. 
mistrovský zápas. Hosté k nám 
přijeli s tím, že vedou soutěž a že 
nás lehce převálcují. Ale opak byl 
pravdou. Nic jsme jim nenechali 
zadarmo a uštědřili jsme jim 

porážku 4 : 2. Všechny góly, které 
jsme jim dali, byly z kategorie 
pěkných. Skóre otevřel už v 8. 
minutě T. Dalibába. K. Slepička 
přidal dva góly, a to: ve 43 a v 90. 
minutě. J. Dupal připojil ještě 
jedním gólem v 81. minutě. 8. 
mistrovský zápas jsme jeli odehrát 
12. 5. 2018 do Okrouhla, kde 
jsme se utkali s domácími 
fotbalisty TJ Okrouhlo. Zde jsme 
prohráli 0 : 2. Nechci omlouvat 
naší prohru, ale v posledních 
zápasech jsme se potýkali 
s neúčastí několika hráčů, kteří 
byli zraněni, nebo se nemohli 
zúčastnit kvůli zaměstnání. 
Mužstvo Čechoslovanu Dolních 
Jirčan jsme u nás Kamenném 
Přívoze přivítali v 9. jarním 
mistrovském zápase dne 19. 5. 
2018. I tentokrát jsme se rozešli 
po vyrovnaném výkonu 
bezbrankovou remízou 0 : 0. V 
10. mistrovském utkání jsme opět 
na domácím hřišti v Kamenném 
Přívoze přivítali další mužstvo. 
Tentokrát to byli fotbalisté SK 
Vrané nad Vltavou. Před 
domácím diváky jsme je porazili 
2 : 0. Brankami: ve 33. minutě J. 
Vojáčka a 86. minutě K. Slepičky. 
Na Radlík k 11. mistrovskému 
jarnímu utkání jsme jeli 2. 6. 2018. 
Tam jsme nastoupili hodin proti 
místním fotbalistům AFK Radlík. I 
tady jsme uhráli nerozhodný 
výsledek, tentokrát 3 : 3. 
Brankami se na tom podíleli: v 74. 
a v 88. minutě J. Lešner, a v 76. 
minutě T. Dalibába. Další 
nerozhodný výsledek jsme uhráli 
ve 12. mistráku dne 9. 6. 2018 
před domácími diváky 
v Kamenném Přívoze, tentokrát 
s fotbalisty ze Slavoje Davle. 
Konečný výsledek tohoto zápasu 
byl 3 : 3. Naše góly si mezi sebou 
rozdělili: v 50. minutě K. Slepička, 
v 69. minutě T. Dalibába a v 89. 
minutě M. Brož. 13. jarní 
mistrovské utkání a to poslední 

Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra V. Charváta 

http://www.kamennyprivoz.cz
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Po absolvování zimního soustředění a několika přípravných zápasů jsme od dubna rozehráli Okresní 
přebory Prahy západ jak v kategorii mladších přípravek, tak v kategorii starších přípravek. Naši nejmenší se 
pravidelně zúčastňují turnajů o „Vítěznou kopačku trenérů Prahy západ“. 

Po odehrání jarní části soutěže mladších přípravek se naše „A“mužstvo umístilo na 1. místě ve své 
skupině a mužstvo „B“ v téže skupině obsadilo 4. místo 

Mládežnický fotbal v Kamenném Přívoze 

FOTBAL OFS PZA  4.TŘÍDA ODDĚLENÍ „A“ ROČNÍK 2017/18 
TABULKA PO 26. KOLE 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Krňany 26 22 1 3 114:44 67 

2 Libeř 26 20 2 4 89:41 62 

3 Okrouhlo 26 15 3 8 68:51 48 

4 Hvozdnice B 26 15 3 8 88:67 48 

5 Průhonice B 26 14 2 10 67:81 44 

6 Jílové B 26 14 2 10 78:54 44 

7 Vestec B 26 12 3 11 69:69 39 

8 Radlík 26 10 3 13 56:61 33 

9 Davle 26 10 3 13 56:67 33 

10 Vrané 26 7 5 14 41:62 26 

11 Jesenice B 26 6 5 15 75:84 23 

12 Hradištko 26 6 2 18 38:86 20 

13 K. Přívoz 26 3 9 14 40:72 18 

14 D. Jirčany 26 4 5 17 32:72 17 

Okresní přebor mladších přípravek - skupina A ročník 2017 
 H1A,Přípravka - mladší Okresní přebor skupina A 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 K. Přívoz A 60 51 4 5 513:106 157 

2 Povltavská FA A 60 48 3 9 505:123 147 

3 Povltavská FA B 60 33 9 18 286:221 108 

4 K. Přívoz B 60 16 7 37 183:378 55 

5 Hradištko 60 16 6 38 186:351 54 

6 Povltavská FA C 60 0 3 57 54:548 3 

Dne 9. 6. 2018 bylo sehráno finále Okresního přeboru Prahy západ v Libčicích nad Vltavou. Hrálo se ve 
dvou skupinách po čtyřech mužstvech, kde první dva postupovali do finálové skupiny. Naše mužstvo 
nepostoupilo a hrálo ve skupině o 5. - 8. místo. Po dvou vítězstvích naši borci obsadili 5. místo OP Prahy 
západ. 
Tak jako mladší přípravka i starší přípravka odehrála jarní část Okresního přeboru, ve kterém se umístnila na 

2. místě. Potom první čtyři mužstva odehrála dvoukolovou nástavbu. Po odehrání nástavby skončilo naše 
mužstvo na celkovém 2. místě.  

Tabulka celková po odehrané nadstavbě: 

Více na: https://pft2014.webnode.cz/tabulky-/celkova-tabulka/  

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty - 

1 Vestec B 6 4 0 2 217:80 51 0 0 

2 K. Přívoz 6 4 0 2 222:105 47 1 0 

3 Jesenice 6 2 0 4 163:149 33 1 1 

4 Hradištko 6 2 0 4 135:122 31 0 1 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
https://pft2014.webnode.cz/tabulky-/celkova-tabulka/
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Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty - 

1 Vestec B 14 13 0 1 153:55 39 0 0 

2 K. Přívoz 14 12 0 2 182:66 36 0 0 

3 Jesenice 14 9 0 5 129:94 27 0 0 

4 Hradištko 14 8 0 6 104:72 24 0 0 

5 Jíloviště 14 6 0 8 73:66 19 0 1 

6 Průhonice 14 6 0 8 111:138 17 1 0 

7 D. Jirčany 14 1 0 13 43:169 3 0 0 

8 Vrané/Zvole 14 1 0 13 36:171 3 0 0 

Okresní přebor starších přípravek - skupina B ročník 2017 
Přípravka - starší Okresní přebor skupina B  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naši nejmenší se mimo přátelských zápasů zúčastňují pravidelně turnaje o „Vítěznou kopačku trenérů“. 
Letos se již hrál 4. ročník za účasti těchto mužstev: SK Slavia Jesenice, Viktoria Vestec B, SK Slovan 
Kunratice, Spartak Průhonice, TJ Tatran Kamenný Přívoz a SK Čechoslovan Dolní Jirčany.    

Celková tabulka - konečné pořadí  

 

 

 

 

 

  

Pořadí Tým Body 

1. SK Slavia Jesenice 150 

2. TJ Viktoria Vestec 137 

3. SK Slovan Kunratice 69 

4. SK Čechoslovan Dolní Jirčany 66 

5. TJ Tatran Kamenný Přívoz 51 

6. Spartak Průhonice 39 

Dětský den  
 
Dne 2. 6. 2018 jsme uspořádali již tradičně 
„Dětský den“ na hřišti v Kamenném 
Přívoze pro děti z širokého okolí.  
 Pro děti byly připraveny skákací hrady, 
trampolína, lezecká stěna, projížďka na 
koních, vysutá plošina, kterou zajistili 
zaměstnanci ČEZu a tradičně i pěna, 
kterou pro děti vytvořili hasiči z Jílového. 
Mimo tyto atrakce byly pro děti připraveny 
různé soutěže. Na konci každé z 
účastněných dětí obdrželo tašku s různými 
pamlsky. Pro všechny účastníky bylo 
připraveno pohoštění (grilované krůty, 
steaky, klobásy atd) a pro děti zmrzlina, 
ovoce a limonáda. 
 Celou akci moderoval p. Jiří Patera. 
Účast byla opět vysoká, a proto bych rád 
poděkoval všem, kteří se podíleli na 
uspořádání a zajištění dětského dne. 

                                                                                                
Jaroslav Linhart                                                                        

vedoucí mládeže TJ Tatran Kamenný 
Přívoz 

 

TANEČNÍ 

 PRO DOSPĚLÉ 

 6.10.2018 
SOKOLOVNA  JÍLOVÉ 

Začátečníci: 18:15 – 20:00 hod 

    Pokročilí:     20:15 – 22:00 hod 

Soboty - 1x za 14 dní 

    

     www.tanecni.net  
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HASIČI 

Mladí hasiči z Kamenného Újezdce 

 Konečně se udělalo teplo a my můžeme naše 

hasičské schůzky trávit venku na hřišti. Jako správní 

hasiči pracujeme i s vodou, pokud nám to počasí 

dovolí. Nedávno jsme si vyzkoušeli všemožné 

druhy proudnic, které jsme v hasičské zbrojnici 

našli, a také nám pan Hrdlička představil 

výjezdové auto a pověděl nám další zajímavé 

informace. Prohlédli jsme si i místnost, kde 

mají dospělí hasiči veškerou výbavu k výjezdu. 

To se nám moc líbilo. Naši vedoucí na konci 

června navštívili místní základní a mateřskou 

školu, kde proběhl nábor nových mladých 

hasičů. Hledáme k sobě totiž další kamarády 

hasiče, kteří by s námi vyhrávali soutěže a to 

nejen v příštím školním roce.  

Po prázdninách se odpočatí začneme scházet 

a připravovat opět v září.  

                                                                                     

Veronika Voláková 

Vedoucí mladých hasičů  

 NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ 
         SDH KAMENNÝ ÚJEZDEC 

                     ZÁŘÍ 2018 

                 Přípravka 3-6 let 
                  Mladší 6-10 let 
                  Starší 10-15 let 
 
 

Pokud budete mít zájem ozvěte se na mail: 
mladihasiciku@seznam.cz 

Včas budete informováni o 1.schůzce, která se bude konat 
1.týden v září 

Vedoucí: Veronika Voláková, Jiří Hartman, Kateřina Štěpánková 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
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PREVENTIVNÍ OKÉNKO 

Preventivním okénkem se 
dnes podíváme na letní 

radovánky – koupání 

1.Nechoďte se koupat sami; nikdy 
nevíte, co se může stát. 

2.Do vody nechoďte ihned po jídle, 
tzn. s plným žaludkem. Po 
konzumaci většího množství jídla 
počkejte minimálně 1 hodinu. 
Nepijte alkohol. 

3.Neplavte v blízkosti plavidel a 
plavební dráhy, po které jezdí 
lodě a čluny. 

4.Nechoďte plavat, pokud jste 
unaveni nebo rozpáleni. 

5.Neplavte a neskákejte do vody 
tam, kde to neznáte a nemůžete 
vidět, co je pod hladinou. Mohli 
byste se zranit, mít trvalé 
následky či se zabít (o pahýl 
stromu či výčnělek skály) 

6.Jdete-li plavat dál od břehu, 
zajistěte si doprovod lodičky 
nebo si vezměte sebou alespoň 
barevnou ruční bójku. Nechoďte 
plavat sami, příp. informujte své 
přátelé. 

7.Pokud při plavání cítíte únavu 
nebo vás chytne křeč, odpočiňte 
si. 

8.Nezapomeňte, že děti bez řádně 
oblečených a upevněných vest 
nesmí do lodičky. 

 Do tohoto okénka patří i několik 
rad, týkajících se první pomoci. 
Špatná pomoc, žádná pomoc. 
 Zachraňovat tonoucího bez 
uvážení není vždy správné řešení, 
mohlo by se totiž stát, že utone 
zachraňovaný i zachraňující. To 

však neznamená, že bychom měli 
při pohledu na tonoucího člověka 
jen stát a volat o pomoc. Je dobré 
vědět, jak můžeme bez ohrožení 
vlastního života tonoucímu 
pomoci. 
1.Každý člověk by se měl 

porozhlédnout, zda se nedá 
tonoucímu něco podat nebo hodit 
za břehu, aby se zachytil. Osobní 
zásah je vždy poslední možnost 
pomoci, protože je pro všechny 
zúčastněné velmi nebezpečný. 

2.Dříve než budete pro tonoucího 
skákat do vody, nezapomeňte 
ještě někomu dát vědět. 

3.Když budete pro někoho skákat 
do hluboké vody, nezapomeňte 
si nejdříve sundat oblečení a 
boty. Je velmi nebezpečné pro 
někoho skákat z velké výši či 
z místa, kde to neznáte nebo 
nevíte, co je pod vodou. Můžete 
se při dopadu zranit o hladinu 
nebo o něco, co jste pod 
hladinou neviděli. 

4.Plavte s hlavou nad vodou – 
pokud vám tonoucí pod hladinou 
zmizí, ať víte. Kde to bylo. 

5.Zachyťte ho rychle a razantně a 
táhněte ho za bradu 
k nejbližšímu břehu. 

6.Topícímu se po vytáhnutí na 
břeh snažte co nejrychleji 
odstranit bláto, písek, bahno 
z úst a nosu. 

7.Po vyčištění úst (v případě 
nutnosti, vytáhněte zapadlý 
jazyk) okamžitě přikročte 
k umělému dýchání a zajistěte 

činnost srdce. Když se vám 
povede člověka přivést k vědomí, 
vykašle vodu sám. 

8.Okamžitě vyhledejte odbornou 
lékařskou pomoc. 

A co je vlastně utonutí?  

Při utonutí dojde k nadýchání 
většího množství vody do plic a 
uzavření dýchacích cest. 

Při utopení nastává smrt 
nedostatkem kyslíku v těle, někdy 
už po 2-3 minutách. 

Jedním z hlavních příčin 
utopení je konzumace alkoholu, 
nedodržování zásad bezpečnosti a 
podceňování nebezpečí. Zvýšené 
procento alkoholu v krvi obvykle 
snižuje bystrost a může se stát, že 
sami rozumně neodhadneme, co 
zvládneme a co už ne. Rizikové je 
i to, že opilý člověk velmi rychle ve 
vodě prochladne a můžou mu 
velice rychle dojít síly. 

Je důležité nepodceňovat 
dodržování zásad bezpečnosti – 
ne člunu mít záchrannou vestu, 
nepřetěžovat člun apod. 

Poslední příčinou utonutí je již 
zmíněné podcenění nebezpečí. U 
plavců je to např. špatný odhad 
fyzických sil, dokazování vašich 
velmi dobrých plaveckých 
schopností atd. Toto podcenění 
nebezpečí se však týká i používání 
plavidel a dodržování již 
zmíněných zásad bezpečnosti. 

 
Zpracoval: Václav Charvát  

Člen zásahové jednotky SDH 
Kamenný Újezdec  

HASIČI KAMENNÝ ÚJEZDEC 
  VE SPOLUPRÁCI S TJ TATRAN KAMENNÝ PŘÍVOZ 

POŘÁDAJÍ V SOBOTU DNE 11. 8. 2018  

22. ROČNÍK TURNAJE V MINIKOPANÉ 
HRAJE SE NA HŘIŠTI TJ TATRAN KAMENNÝ PŘÍVOZ 

VÝKOP PRVNÍCH ZÁPASŮ JE V PŘESNĚ 9, 00 HODIN 

                  SRDEČNĚ VÁS ZVOU HASIČI Z KAMENÉHO ÚJEZDCE 

  Bližší informace na tel. čísle 777 61 48 53 u pana Charváta 

http://www.kamennyprivoz.cz
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Těšíme se na 
další setkání! 
 
Divadlo DAMM 

hrou na téma legendární knihy 
Maurice Sendaka Tam, kde bydlí 
divočiny zahájilo 10. června 
Přívozskou neděli. Odpolední 
představení Marky Míkové opět 
nezklamalo a vtažením malých 
diváků do děje nám představilo 

nadějné herce i mezi našimi 
juniory. Závěrečný bouřlivý potlesk 
je pro nás signálem, že o vánoční 
pohádku požádáme právě tento 
soubor.  Během představení zatím 
venku vydatně sprchlo, smyl se 
prach, vyčistil se vzduch. 
Annamaria d‘Almeda, Hanka a 
Pavel Rohlenovi aneb The 
Brownies, kapela, kterou jsme si 
mohli poslechnout už loni, navodila 

tu správnou pohodu podél 
řeky. Někdo si zašel na 
pivo do hospůdky U 
Hastrmana nebo ke stánku 
Převozníčku na něco 
sladkého. Jiní navštívili 
Náplavu a připili si 
proseccem. Přívozská 
neděle byla příležitostí pro 
setkání, které se povedlo. 
Děkujeme všem, kteří do 
naší akce vstoupili aktivně 
a přispěli k její realizaci. 

Bez podpory z Vaší strany by to 
nešlo. 

A co chystáme na podzim a 
zimu? 

22. září 2018, 9 - 13 hodin  
Přívozský trh 

Scéna divadla OKAP 
od října pravidelně 

Klub osamělých písničkářů a 
herců 

A samozřejmě i těch 
neosamělých…podle toho, co nám 

kapacita divadla OKAP dovolí. 
Rádi dáme prostor i místním 

talentům. 
Vánoční trh a vánoční 
pohádka pro děti 

Termíny plánovaných akcí 
budeme upřesňovat na našich 
webových stránkách: 
www.naplava.com nebo na 
www.facebook.com/naplavas/ 

Na všech nadcházejících akcích 
i kdykoliv jindy, těšíme se na sebe, 
těšíme se na Vás! 

Věra Weinerová  

Náplava Sázavy 

Vážení spoluobčané, 

v říjnu letošního roku proběhnou v celé naší republice - vedle oslav výročí sta let od založení 
samostatného Československého státu - také komunální volby. V jednom měsíci se tedy potká historie s 
budoucností. 

Také v naší obci jsme svědky podobného setkávání. Současnému zastupitelstvu patří velké uznání a upřímný 
dík za poctivou snahu řešit množství přetrvávajících starých i současných problémů, mnohé cíle  se podařilo  
naplnit.  Jsem ale přesvědčen, že si naše obec zaslouží  i nové myšlenky a novou energii.  Impuls  k úvaze o 
kandidátce  dalo i současné vedení obce  v článcích v předešlých dvou Přívozských čtvrtletnících. 

Jako dítě jsem  trávil prázdniny,  později  i víkendy  u prarodičů  v Kamenném Újezdci,  jedné z částí obce 
Kamenný Přívoz. Nádherné dětství a dospívání, které nakonec rozhodlo o tom usadit se zde natrvalo. Nyní bych 
chtěl napomoci tomu, aby i další generace tady mohly zažívat nejkrásnější dětství na světě, jako kdysi já. K tomu 
je ale potřeba, aby zde žili také spokojení dospělí. Jistě nejsem sám, kdo zastává názor, že naše obec potřebuje 
novou, moderní vizi rozvoje. 

Historicky se ukazuje, že pokud je v předvolebním klání více jak jedna kandidátka, roste zájem občanů o 
dění v obci a o volby samotné. 

(Při komunálních volbách v roce 2006 se registrovaly 2 kandidátky  a volební  účast byla 43,1%, v roce 2010 
byly registrovány tři kandidátky a volební  účast 53,5%  voličů,  v roce 2014, kdy byla registrována pouze jedna 
kandidátka, klesla účast voličů na pouhých 32,9%.) 

Také proto jsme - s lidmi naladěnými na společnou vlnu, kteří zde mají trvalé bydliště a mají  chuť pro obec 
něco dělat - postavili nepolitickou kandidátku do obecních voleb. 

Naše uskupení se nazývá PRO Přívoz a chceme pokračovat v rozdělané práci a posunout 

Přívoz zase o kus dál. Někteří z nás v zastupitelstvu již dříve pracovali,  mnozí  z nás jsou členy zavedených 
spolků (SDH Kamenný Újezdec, OKAP nebo Náplava Sázavy), podílíme se aktivně na obecních akcích. 

Máme různorodé a dobře využitelné zkušenosti z našich současných zaměstnání, které chceme nabídnout při 
řešení obecních zájmů.  Máme připravený  program,  který přikládáme k petičním archům, na nichž nám můžete 
vyjádřit svoji podporu. Máme chuť dokázat, že společně to dokážeme. 

Jsme společně PRO Přívoz, pro rozkvět obce ve které žijeme, PRO spolupráci s dalšími uskupeními či 
jednotlivci, kteří budou usilovat o to samé. Budeme rádi, pokud se k nám připojíte. 

Jiří Patera 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
http://www.naplava.com
http://www.facebook.com/naplavas/
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Nově narození  
Duben, květen, červen 

Faltus Kryštof 
Homola Matěj 
Novák Jakub 
Smejkal Jáchym 

Stůjová Lara 

Topolová Rozálie 

Úmrtí 
Vrbovcová Věra 

Duben 

Polívka Svatoslav 

Novotná Kateřina 

Pešek Josef 

Zvelebilová Božena 

Řehák Zdeněk 

Povolná Olga 

Erbanová Anna 

Poláček Jiří 

Jindrová Marie 

Prokš Josef 

Vosmíková Jaroslava 

Květen 

Richtrová Blanka 
Marková Jiřina 
Povolný Jiří 
Pácal Antonín 
Žáková Blažena 
Papírníková Květuška 
Kovářová Anežka 
Ursta Ivan 
Papírníková Marie 
Průša Stanislav 

 

 

 

Červen 

Boháčková Jindřiška 

Šmejkal Jaroslav 

Erban Zdeněk 

Marek Jaroslav 

Papírník František 

Scheer Josef 

Kramperová Květuše 

Syrovátka František 

Gonsiorová Anna 

Společenská kronika 

Srdečně gratulujeme všem jubilantům ! 

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

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: 15.9.2018 
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny. 

Výzva pro zasílání článků 

Jubilanti 

Vydavatel 

Pro mnoho z nás 
bylo uznání Velkého 
pátku za státní 

svátek významným posunem naší 
země zpět do rodiny zemí 
civilizované Evropy, postavené na 
Křesťanské tradici našeho 
životního prostoru. Těšil jsem se 
na den strávený s rodinou, na klid 
a rozjímání s tímto dnem spojené. 
Těšil jsem se marně, z ticha 
svátečního dne mě tu vyrušil zvuk 
tu elektrických nůžek na plot, tu 
pily, tu nějakého jiného přístroje, 
který jsem ani nedokázal 
identifikovat. Příznačné bylo, že 
tyto zvuky se jindy tichou vsí linuly 
celý den.  

Chápu, že jsou lidé, pro které je 
i Velký pátek jen dnem volna bez 

další přidané hodnoty, ale 
nedovedu pochopit, že tento, 

a ne jen tento den bezohledně ruší 
hlukem. Lidé bydlí na vesnici právě 
a především pro blízkost přírody, 
klid a vzdálení se od hluku města. 
Myslím si, že občané mají právo si 
v klidu užít nejen sváteční den, ale 
i běžné neděle. Nakonec máme 
obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2016, která výslovně zakazuje 
používání hlučných přístrojů o 
nedělích a státem uznaných dnech 
pracovního klidu, kdy tato je 
ostentativně a často ignorována ze 
strany bezohledných spoluobčanů.  
Zajímavé je, že tuto vyhlášku 
ignorují převážně ti stejní lidé.  

A zde se dostávám ke svému 
dilematu z nadpisu článku, mám 
zadokumentovat hrubě neslušné a 
protiprávní jednání těchto osob, 

což dnes vzhledem k existenci 
chytrých telefonů není problém,  a 
oznámit příslušným orgánům s tím, 
že sankce, která není malá, činí až 
100.000 je naučí slušnému 
chování? Tedy lidově řečeno udat 
je? Neklesnu tím, na úroveň těch 
co hlukem porušují právo občanů 
na klidné prožití svátečních dnů a 
nedělí? V hluku pil a nůžek na plot 
jsem o tom přemýšlel dlouho a 
rozhodl jsem se vydat se cestou 
posledního apelu tímto článkem: 
nespoléhejte donekonečna na 
slušnost obyvatel obce, 
dodržujte zásady slušného 
chování, neobtěžujte sousedy 
hlukem ve dnech, kdy mohou 
oprávněně počítat s klidem, a 
neporušujte obecně závaznou 
vyhlášku zastupitelstva obce.  

Udat, či neudat? 

Zájezd na zahradu Čech 
Oznamujeme všem , že 15.září 2018 pořádá kulturní komise tradiční zájezd na Zahradu Čech do 
Litoměřic. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Kamenném Přívoze. Osoby trvale hlášené 

zaplatí za jízdné 100,-Kč a 150,-Kč zaplatí osoby přespolní.  
za kulturní komisi B. Splavcová 

http://www.kamennyprivoz.cz

