Přívozský

3

ČTVRTLETNÍK
ČÍSLO 3/2016

VYDÁVÁ OBECNÍ RADA V KAMENNÉM PŘÍVOZE

ÚVODNÍK

Z OBSAHU

Vážení občané,
dovolte, abych se pokusil vysvětlit současnou situaci
kolem ukončení pronájmu tělocvičny a zahrady u mateřské
školy a v příštím roce též zbytku budovy, kterou obec
využívá jako kuchyň a jídelnu pro děti a personál ze Základní
a mateřské školy v Kamenném Přívoze.
Historie této kauzy začala restitucí bývalým režimem
zkonfiskovaných nemovitostí, tedy rozhodnutím soudu o
navrácení majetku původním majitelům. Budova č.p. 10, kde
sídlil národní výbor a následně obecní úřad, byla včetně
dvora ponechána v majetku Obce Kamenný Přívoz, budova
bývalého špejcharu a zahrada za ní byla navrácena rodině
Hroníků. S obcí byla uzavřena smlouva o pronájmu této
budovy a zahrady, která byla každoročně prodlužována. V
roce 2011 se majitelky paní Milada Hroníková a její dcera
paní Milada Pinkasová rozhodly, že pronájem bude ukončen,
neboť rodina Pinkasů hodlá budovu a zahradu využít pro
bydlení a rekreaci. V této nepříjemné situaci
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ROZVOJ OBCE
ROZVOJ OBCE
Informace o jednání rady a zastupitelstva obce
Obecní rada
zasedala v období od 20.6.2016 do uzávěrky tohoto vydání
čtvrtletníku celkem pětkrát. Bylo mimo jiné projednáno:
Schválen roční pronájem obecního pozemku p.č. 222,
k.ú. Kamenný Přívoz p. Milanu Peškovi pro uložení
stavebního materiálu během přestavby jeho domu č.p.76.
Schváleny nové nájemní smlouvy na obecní byt a
nebytové prostory v domě č.p. 263 v Kamenném Přívoze
s paní Květou Sýkorovou.
Projednáno předání prostoru tělocvičny a zahrady u
mateřské školy majitelům v souvislosti s ukončením
nájmu těchto prostor k 30.6.2016.
Informace o požadavku majitelky bývalého lomu nad
železniční tratí v Kamenném Přívoze o změnu využití
tohoto pozemku v územním plánu obce k opětovné těžbě
kamene. Starosta byl radou pověřen zjistit informace na
stavebním úřadě a odboru územního plánování, aby
pozemek zůstal i nadále lesním pozemkem, nikoliv
kamenolomem.
Vybrána dodavatelská firma TEZZO Tábor s.r.o. ze 3
nabídek na dodávku oboustranné kolumbární stěny vedle
stávajícího kolumbária na hřbitově v Kamenném Přívoze.
Stavební práce provede stavební firma STAFIMA s.r.o.,
Lešany.
Schválena žádost kulturní komise obce o uspořádání
posvícenské zábavy v restauraci U Horů dne 17.9.2016
od 19 do 24 hodin.
Pověření místostarosty obce k zaslání žádosti na Správu
železniční dopravní cesty týkající se vybudování nové
čekárny a opravy nástupiště na železniční zastávce v
Kamenném Přívoze v souvislosti s projektem revitalizace
této trati. V porovnání s jinými zastávkami jako např.
Luka pod Medníkem, Jílové u Prahy, Chrást nad
Sázavou, Týnec nad Sázavou a dalšími nebyla

hledalo vedení obce a
zastupitelstvo
náhradní řešení. Proběhlo několik
jednání
o
prodeji
těchto
nemovitostí obci, ale protože
majitelé za žádnou cenu prodej
nechtěli
uskutečnit, dojednal
starosta
další
prodloužení
pronájmu, který však u prostoru
tělocvičny a zahrady byl ukončen k
30.6.2016 a k 30.6.2017 končí též
pronájem prostoru kuchyně a
jídelny ve druhém nadzemním
podlaží
této
budovy.
Nutno
konstatovat, že jednání s rodinou
Pinkasů bylo z jejich strany velice
vstřícné a tak mohlo dojít k
posunutí pronájmu až do r. 2017.
Starousedlíci také pochopí důvody,

Úvodník

provedena na Přívoze žádná opatření pro zlepšení
vzhledu zastávky.
Informace o žádosti o dotaci z programu MŠMT na
projekt „Nástavba a přístavba Základní školy Kamenný
Přívoz – rozšíření kapacity“. Zpracuje Posázaví o.p.s.
Předloženy
projekty
oprav
místních
komunikací :Zastávka, Kamenný Újezdec, Rakousy.
Výběrovou komisí vybrán dodavatel BES s.r.o.
Realizace do 25.10.2016.
Rada obce vyslovila souhlas s přijetím finančního daru
na zakoupení dřevěného domečku pro MŠ od paní
Lenky Petráškové a pana Martina Forejta z Hostěradic.
Zastupitelstvo obce
veřejné zasedání zastupitelstva se uskutečnilo
a
29.9.2016. Bylo mimo jiné projednáno:
Zpráva o čerpání rozpočtu za leden až srpen 2016 a
změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2016, přebytkový
rozpočet.
Schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 O
nočním klidu a regulaci hlučných činností.
Schváleny odprodeje dlouhodobě připlocených pozemků
malých rozměrů žadatelům.
Nesouhlas obce se záměrem vybudování velkého
kamenolomu v katastru obce Lešany v těsném
sousedství naší obce u rybníku Moštana.
Zpráva kontrolního výboru.
Souhlas obce se zrušením Svazku obcí pro dopravu v
pražském jižním regionu.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva zveřejňujeme na
úřední
desce
a
webových
stránkách
obce
www.kamennyprivoz.cz.

proč tolik rodina lpí na tomto
kousku půdy. Tady mají své
kořeny, svou historii a sem se
chtějí vrátit.
Největším problémem není
neexistence
tělocvičny
nebo
zahrady, ale to, že pokud by
nebyla ve škole jídelna, musela by
být základní škola v Kamenném
Přívoze zrušena. Současně nebyla
vzhledem
k
vyššímu
počtu
narozených dětí v obci dostatečná
kapacita mateřské školy pro
umístění všech dětí. Zastupitelstvo
obce v červnu 2012 po několika
bouřlivých veřejných zasedáních,
kterých se zúčastnili rodiče i
vedení školy, vybralo ze třech
předložených variant pod tlakem

rodičů dětí nastupujících do MŠ tu
nejrychlejší tj. přestavbu druhého
podlaží budovy obecního úřadu
v budově č.p. 10 na další třídu
mateřské školy a zároveň
přestavbu části budovy č.p. 285
pro přesídlení obecního úřadu.
Současně byla vybrána varianta
přestavby a nástavby budovy
základní školy, kde bude zřízena
kuchyň s jídelnou. Přestavby
budovy č.p. 10 a č.p. 285 proběhly
v létě 2013, přestavba budovy ZŠ
č.p. 53 bude uskutečněna v létě r.
2017 (v r. 2016 nebyla obci
poskytnuta dotace, proto byl záměr
přesunut na r. 2017, který se v
tomto roce uskuteční buď s dotací
nebo i bez ní).

www.kamennyprivoz.cz
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Bohužel nebyla vybrána
varianta třetí, dle mého názoru
nejlepší, předložená starostou
obce tj. výstavba víceúčelové
budovy na obecním pozemku se
zahradou naproti zdravotnímu
středisku s mateřskou školou,
kuchyní, jídelnou a tělocvičnou,
případně novým zdravotním
střediskem s bezbariérovým
přístupem. V současné době již
mohla tato budova sloužit svému
účelu. Uvolněné prostory v č.p.37
by mohly být využity např. ke
zřízení několika sociálních bytů.
Jak jste se mohli přesvědčit,
škola a školka již funguje v
omezeném režimu tj. bez zahrady
a tělocvičny. Obec zajistila zakrytí
kovového plotu který odděluje dvůr
školky
od
rušné
silnice
nalakovanými
vodovzdornými
deskami, byla zakoupena dvě
velká
pískoviště,
provedena
výměna vstupních dveří do obou
tříd MŠ s dálkovým ovládáním a
elektronickým zabezpečením. Po
dohodě s vedením školy bude díky
daru
rodičů
nádvoří
školky

doplněno o některé hrací prvky a
obec také dodá velkou venkovní
skříň na ukládání hraček.
Pokud jste měli možnost
shlédnout na obecních stránkách
www.kamennyprivoz.cz
4. díl
videokroniky, dozvěděli jste se o
probíhajícím
jednání
se
spolumajitelem hotelu U Horů
panem
Jaroslavem
Rackem
ohledně případného využití prostor
bývalého sálu restaurace jako
náhradní tělocvičny. Vzhledem k
tomu, že tyto prostory nesplňují
rozměrové,
bezpečnostní
a
hygienické předpisy pro veřejné
tělocvičny a také vzhledem k
tomu, že objekt je v současné
době nabízen k prodeji, není
možné zde tělocvičnu zřídit. Díky
laskavosti pana Racka jsme mohli
do těchto prostor alespoň uložit
vybavení původní tělocvičny do
doby výstavby nové.
Jaký bude další vývoj,
ukáže čas a finanční
možnosti
obce
příp.
možnosti získání dotace.
Obec nechala vypracovat

Vážení spoluobčané,

základní školy z důvodu
navýšení
kapacity
a
vybudování
jídelny a
kuchyně k budově školy.
Našim žádostem o dotaci
na tuto stavbu nebylo letos
vyhověno, takže se její stavba
v letošním roce neuskutečnila.
Dotaci na tuto stavbu se nadále
pokoušíme získat, avšak musíme
počítat i s variantou bez finanční
pomoci z některého z dotačních
titulů. V tom případě se akce bude
realizovat
výhradně
z peněz
obecního rozpočtu. Z toho důvodu
je výčet letošních obecních
finančně náročnějších akcí chudý –
musíme tlumit výdaje obecních
finančních prostředků.
Přesto mimo běžných a
nutných prací se v současné době
dokončuje stavba kolumbária na
hřbitově v Kamenném Přívoze,
v podzimních měsících budeme
alespoň postupně vylepšovat a
upravovat místní komunikace,
někde novými živičnými povrchy,
(Zastávka, Rakousy), upravíme
také okolí stání odpadových

V každém čtvrtletníku Vás
zpravidla seznamuji s činnostmi
obce
uplynulými
nebo
těmi
aktivitami, které nás teprve čekají.
Proto vám i dnes předestírám
plány nadcházejících měsíců.
Z dlouhodobého
hlediska
obec zajímá hlavně zasíťovaní co
největšího
území
vodou
a
kanalizací, proto v současné době
necháváme zpracovávat studie
zasíťování
obce
splaškovou
kanalizací a vodou jakožto prvotní
podklad pro žádost o dotaci, bez
které
jsou
tyto
akce
nerealizovatelné. Dále jsme zadali
zpracování studie na budoucí
objekt
školní
tělocvičny
–
multifunkčního objektu, která by
měla vyrůst na levém břehu řeky
Sázavy
před
zdravotním
střediskem.
O
problematice
tělocvičny se však dozvíte důležité
informace
z článku
pana
místostarosty.
V příštím roce nás čeká
přístavba a přestavba místní

studii multifunkční budovy s
tělocvičnou na pozemku naproti
zdravotnímu středisku a zařadit ji
ke
schválení
do
seznamu
investičních priorit pro strategický
rámec MAP a ORP Černošice. Jiný
prostor pro tělocvičnu nepřichází v
úvahu, pozemek naproti středisku
je totiž jediný v majetku obce, kde
by se tělocvična dala realizovat.
Prozatím
mohou
občané
a
především děti ze školy a školky
využívat nové multifunkční hřiště
vedle sportovní plochy TJ Tatran.
Další možností pro děti ze školy je
dohoda s jinými školami v okolí o
využití jejich tělocvičny. A co
hlavně, naše obec leží uprostřed
krásné přírody - využijte toho, co
vám krajina, louky a lesy nabízejí.
Přeji všem krásný podzim.
Pavel Pála, místostarosta

kontejnerů v Kamenném Újezdci
na Drahách, vybudujeme nové
stání
odpadových
kontejnerů
v Kamenném
Újezdci
nad
chatovou osadou Orlík a upravíme
prozatímně prostor na levém břehu
řeky Sázavy
u zdravotního
střediska tak, aby si sem mohly
dojít hrát děti z mateřské školy i
maminky
s dětmi,
posedět
výletníci.
V další
části
tohoto
čtvrtletníku vás s chutí seznámím
s akcí, která proběhla 3.září 2016,
a to
oslavami
85. výročí
organizovaného sportu v obci a při
tom v kostce i s historií sportu
v naší obci.
Prokop Mašek,
starosta obce
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Spolupráce spotřebitelské organizace dTest s obcemi
Vážení spoluobčané !
Jak jsme Vás informovali v
Přívozském čtvrtletníku č.
1/2015,
naše
obec
spolupracuje s největší
českou
spotřebitelskou
organizací v České republice
dTest. Tato společnost nabízí
občanům bezplatné poradenství v

oblasti spotřebitelských práv na  Jak se vyznat v energetice
telefonní lince
299 149 009  Jak se vyznat v telekomunikacích
(Po až Pá 9 - 17 hod.) nebo na  Minikompas spotřebitele
elektronické
poradně:  Jak na nájem bytu
Neváhejte a přijďte si brožurky s
www.dtest.cz/e-poradna.
V současné době máme pro vás užitečnými radami vyzvednout.
zdarma k dispozici na obecním
Pavel Pála, místostarosta
úřadě brožurky s radami právníků
dTestu :

Informace o ukončení svozu bioodpadu – Zastávka, Draha
Upozorňujeme občany, že svoz bioodpadu formou přistavování kontejneru na
Zastávce a v Kamenném Újezdci Na Drahách proběhlo v letošním roce naposledy
ve čtvrtek 13.října. Shromaždiště v Hostěradicích bude pro ukládání tohoto odpadu
otevřeno každou sobotu od 11 do 13 hodin až do 26. listopadu.

Svoz nebezpečného, objemného a elektroodpadu
Oznamujeme, že v listopadu 2016 proběhne ambulantní svoz nebezpečného,
objemného a elektroodpadu ze shromaždiště ve statku v Hostěradicích. Vybraný
odpad sem můžete přivézt v sobotu 5.11. od 11 do 13 hodin, v pátek 11.11. od 15
do 18 hodin nebo v sobotu 12.11. od 8 do 10 hodin. Odpad bude následně
odvezen firmou AVE. Využijte této příležitosti a neodkládejte odvoz odpadu na
pozdější dobu. Shromaždiště odpadu bude otevřeno každou sobotu do 26.11.2016.
Opět otvíráme až v dubnu 2017.
Připomenutí – revize kotlů na tuhá paliva
Navazujeme
na
článek
z Přívozského čtvrtletníku č.
03/2015 Povinné revize kotlů na
pevná paliva a připomínáme
novelu Zákona o ochraně ovzduší
č. 201/2012 Sb., který stanoví
povinnost realizovat u kotlů na
pevná
paliva
první
kontrolu
nejpozději do 31. prosince 2016.
Tato povinnost se vztahuje i na
nově zakoupené kotle. Po tomto
datu by měl být každý provozovatel
kotle
schopen
na
vyžádání

obecního úřadu s rozšířenou
působností tento doklad předložit.
Pokud ji nepředloží, hrozí mu
pokuta až 20 000 korun.
Zákon
č.
201/2012
Sb.
předepisuje
provádět
podle
odstavce h) § 17 jednou za dva
kalendářní
roky
kontrolu
technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje
(kotle)
na
pevná
paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od
10 do 300 kW včetně, který slouží

jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění.
Ke kontrole je oprávněna pouze
autorizovaná osoba proškolená
výrobcem kotle. Tato osoba musí
být držitelem oprávnění.
Jedna s firem, která provádí
revize všech značek těchto kotlů je
Dům kotlů : www.dumkotlu.cz, tel.:
222703380,email:
www.revize@dumkotlu.cz

Litoměřice 2016

právě
začínala.
Ve
většině
předchozích letech byly zájezdy
pořádány na závěr výstavy,
tentokrát jsme jeli na zahájení a
myslím, že jsme udělali dobře,
sortiment zboží byl pestřejší. Sice
příjezd do Litoměřic byl trochu
komplikovaný dopravní zácpou
auty chtivých návštěvníků, ale to
bylo to jediné na zájezdu
negativní, ostatní průběh výstavy
byl už pouze pozitivní. Domluva s

panem
řidičem
byla
bezproblémová, po příjezdu do
Litoměřic jsme se domluvili , že
autobus bude otevřený mezi 13 až
13,30hodinou, aby si „účastníci
zájezdu“ mohli nechat nakoupené
zboží v autobuse a nemuseli ho
nosit s sebou a odjezd zpět domů
byl domluven na 16hodinu. Po té
si všichni zakoupili vstupenky a
rozprchli se po výstavišti. Vstup do
areálu lemovaly prodejní stánky s

Tak jako tradičně každoročně
se kulturní komise/KK/ rozhodla
uskutečnit autobusový zájezd do
Litoměřic na prodejní výstavu „
Zahrada Čech“. Zájem místních i
přespolních obyvatel byl značný,
autobus se naplnil a tak se jelo. V
sobotu 10.9. před 8 hodinou ranní
jsme vyrazili z Kamenného Přívozu
směr Litoměřice , kde výstava

Redakce Přívozského čtvrtletníku
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květinami, ovocnými stromky, keři,
zeleninou a jinými výpěstky
českých
pěstitelů,
dále
se
procházelo
mezi
stánky
s
občerstvením s dobrotami všeho
druhu, stánky s kuchyňským
zbožím,
zahradní
technikou
atd.,atd. a tento pestrý sortiment
se opakoval po celém výstavišti.
Centrem výstaviště je velký
amfiteátr s jevištěm a hledištěm
plným laviček, kde si unavený
návštěvník může odpočinout a
sledovat program, který je každý
den v průběhu výstavy jiný.
Mluvené slovo , týkající se vždy
potravinářských výrobků, provází
kapela , probíhají soutěže, kterých
se mohou zúčastnit
i přítomní
diváci. I my, členky KK jsme si zde
rády sedly, daly si kafíčko a
sledovaly program. V prostoru
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výstaviště je také několik pavilonů
kde je krásně naaranžovaná
zelenina, ovoce i květiny z místních
regionů, což je pastva pro oko
návštěvníka, nachází se zde také
včelařský pavilon, ráj pro všechny
včelaře. Nejvíce mě zaujaly
výstavní
minizahrádky, kde
návštěvníci mohli svými hlasy
vybrat tu nejhezčí, potom byla
zajímavá bylinková zahrada ve
tmě, tady pouze hmatem a
čichem poznáváte druhy bylin.
Stánek, který jsem nemohla
minout bez povšimnutí, byl
stánek s
masožravými
rostlinami, neodolala jsem a
dvě si koupila s doporučením,
že budou lapat hmyz, zvláště
mušky octomilky záhadně se
rojící v tomto podzimním čase
v kuchyni. Doufám, že je to
mými masožravkami, ale v
kuchyni teď nemám po

octomilkách ani vidu! V 16h jsme
postupně dorazili k autobusu, nikdo
nechyběl a tak jsme vyrazili k
domovu. A co o zájezdu říci více?
Počasí bylo nádherné, sortiment
zboží
pestrý, takže každý z
výletníků si nakoupil co potřeboval
i nepotřeboval
a doufám, že
všichni byli spokojeni.
Za KK Blanka Mašková

Kronikářka obce připomíná, že v říjnu budeme pokračovat v besedě nad
kronikou. Tentokrát v divadélku Okap. Na předešlém posezení nás bylo hodně,
tak abychom se vešli. Těšíme se na Vás !
Posvícenská zábava U Horů – snaha o obnovu starých tradic
V sobotu 17.září uspořádala
kulturní komise obce Kamenný
Přívoz
posvícenskou
zábavu.
Zahájení uvedla Mirka Pešlová.
Uvítala
přítomné,
představila
kapelu
pana
Roubíčka
a
připomenula něco z historie
posvícení.
Jen pár slov z jejího poutavého
úvodu : „ Podle legendy slavil první
posvícení Šalamoun, když světil
chrám v Jeruzalémě. Každý rok
v ten stejný den pak pořádal
hostinu pro své přátele na počest
vysvěcení chrámu. Posvícení byla
výroční slavností, která se slavila
v neděli před a po svátku světce,
jemuž byl zasvěcen místní kostel.
Naše obec má rovněž zasvěcený
kostel sv. Ludmile.“
Pak v krátkosti rozvedla jakým
způsobem lidé slavili. Popřála
příjemnou zábavu, nabídla hostům
na stolech připravené posvícenské
koláče a kapela začala pěkně
zvesela.
Hospůdka
sice
takzvaně
nepraskala ve švech, ale ti co

přišli, určitě nelitovali. Důkazem byl
i parket, který nezůstal za celý
večer prázdný.
Ráda bych také poděkovala
personálu, který se vzorně staral o
obsluhu a byla i posvícenská husa.
Rozešli jsme se po půlnoci.
Po několika letech obnovujeme
zapomenutou tradici. Obec zatím
nemá moc prostor, kde bychom se
mohli scházet, ale doufáme i v to,
že se to postupem času zlepší.
Lidé by se měli potkávat,
posedět, povídat si. To nás jako
obec bude stmelovat. V dnešní
době počítačů a
mobilů se to nějak
z našeho života
vytrácí.
Už teď Vás zvu
na další setkání.
V
prosinci
organizujeme
U
Horů
„Vánoční
posezení
důchodců“
Rozloučíme se
opět slovy Mirky

Pešlové
bude
to
jedno
z posvícenských říkadel : „Už
máme posvícení za dveřmi v síni.
Jdeme pro řezníka, ať bije svini.
Voda se vaří, z měděnce skáče a
zejtra zas budem dělat koláče. A
co jich napečem, to po dvou
pecích, ty je pak rozneseš Vašku
po strejcích. Když přijdeš do domu,
dej pozdravení, že je zvem oba na
posvícení.
Za kulturní komisi
B. Splavcová
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Kamenný Přívoz v proměnách času

Díl 5.

Vážení čtenáři,
představujeme vám několik daších fotografií tentokrát řeky Sázavy v Kamenném Přívoze v kontrastech
přívalových dešťů a sucha. Od povodní v roce 2013 se Sázava pod Krhanicemi až na krátké výjimky stala
spíše velkým kamenitým potokem než řekou, na kterou jsme byli zvyklí. I to jsou proměny, na které si

Sázava červen 2013

Sázava září 2016

bohužel musíme zvyknout.
V posledí době se asi čas zrychlil, takže I vícekrát za den v Sázavě voda teče a za chvíli téměř neteče,
průtok se mění během dne v násobcích. Jistě to má neblahý vliv na faunu I floru řeky.

Sázava 29.8.2016 v 11 hodin

Sázava 29.8.2016 v 13 hodin

S přáním příjemných chvil při čtení Přívozského čtvrtletníku se na vaše příspěvky těší redakce
ctrvrtletnik@kamennyprivoz.cz

Důležitá informace : Nová obecně závazná vyhláška obce, klid, hluk
V souvislosti se změnou zákona o přestupcích č.200/1990 Sb. zákonem č. 204/2015 Sb. schválilo
zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
s účinností od 15.10.2016. Tato vyhláška, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, stanoví
výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu vymezena od 2 do 6 hodin v následujících případech :
 Silvestrovská noc
 Masopust
 Velikonoční pondělí
 Svatoludmilské posvícení
 Koncert TJ Tatran Kamenný Přívoz
Informace o konkrétním termínu konání těchto akcí musí být zveřejněna na úřední desce obecního úřadu
minimálně 5 dnů před datem konání.
Jiné výjimky, které nejsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou, jsou nepřípustné a je nutné dodržet dobu
nočního klidu, která je stanovena zákonem od 22 do 6 hodin.
Změna oproti předchozí vyhlášce je též v omezení hlučných činností. O nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu se zakazuje provádět veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a
zařízení způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. V sobotu,
pokud není svátek, tyto činnosti nejsou zakázány.
Pavel Pála, místostarosta
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MATEŘSKÁ A
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vzhůru do kraje
Nic velkého nebylo vytvořeno
bez nadšení.
Ralph Waldo Emerson
Letošní školní rok jsme začali ve
velkém. Ne tedy ve velké
přestavěné budově základní školy,
jak jsme si ještě zjara mysleli, ale
trochu jinak. Naše malá vesnická
škola přijala do své péče na
sklonku prázdnin své sté dítě, a to
tu
opravdu
dlouho
nebylo.
Samozřejmě je to součet dětí
základní
a
mateřské
školy.
V každém případě jsme zase o
něco více začali doufat, že letos už

plánovaná
přestavba
budovy
základní školy jistojistě proběhne!
Patnáct
nových
prvňáčku
zasedlo do školních lavic s velkým
očekáváním a všichni si přejeme,
aby jejich školní léta strávená
v naší škole nebyla pro ně
zklamáním. A uděláme vše pro to,
aby
jim
jejich
nováčkovský
optimismus a sebedůvěra vydržely
co nejdéle.
Léto proběhlo ve snaze opět
něco alespoň trochu vylepšit.
V mateřské škole proběhly úpravy
činící školku pro děti bezpečnější a
příjemnější. Plná plotová výplň

částečně chrání děti na dvorku
před vlivem okolní dopravy, noví
videovrátní zase před nezvanými
hosty. Na dvorku pracovníci obce
smontovali nová pískoviště, aby si
děti měly kde stavět hrady z písku.
To bude nadšení.
Důležité
je,
že
nám,
zaměstnancům školy, nevyprchalo
nadšení potřebné k tomu, abychom
se náročných úkolů opět zhostili
s potřebnou energií a připravili
nový školní rok co nejlépe.
Pro školní rok 2016/2017
jsme si zvolili zase nové téma –
Cestujeme krajem, jenom si tak
hrajem. Je jasné, že bychom
s dětmi rádi vyšli ze školních zdí
častěji. Uvidíme, zda nám to
finanční prostředky dovolí. Zatím si
na to opravdu jen hrajeme, ale
pokud najdeme čas a přidá se
porozumění mezi rodiči, jistě dojde
i na opravdové cestování!
Tedy vzhůru do kraje!
Mgr. Hana Šmídová,
ředitelka

Střípky ze školy
Po dlouhé době jsme se
všichni sešli 1. září před školou,
abychom zahájili nový školní rok.
Samozřejmě, že to muselo být
slavnostní. Shromáždilo se nás
opravdu hodně. Školáků bude
pomalu 60 a těch rodičů co přišlo.
Celý kopeček byl zaplněn. Na
uvítanou
měl
proslov
pan
místostarosta
obce
a
paní
ředitelka. Slavnostně byli přivítání

prvňáčci, které do školy
zavedli již zkušení starší
žáci. Chvilku jsme pobyli
ve škole a rychle šupajdili
domů.
O prázdninách se
stává mnoho úrazů. Proto
nás hned 8. září navštívil
pan nprap. Chalupa, aby
nás informoval, jak se
bezpečně chovat ve škole
i mimo ni. Jeho slova si vezmeme
k srdci.
A teď s chutí do nové práce.

15. září 2016
žáci 4. a 5. ročníku
ZŠ Kamenný Přívoz
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Čáp bílý přinesl Karolínce medailové umístění
Obrázek
čápa
bílého
od
Karolíny Zemanové ze čtvrté třídy
Základní školy Krhanice byl
vyhodnocen jako jedno z trojice
nejlepších
výtvarných
děl
v
kategorii 3. a 4. ročník v celostátní
výtvarné soutěži, která se konala
koncem minulého školního roku
pod názvem Fauna naší přírody.
„Ohledně vyrovnanosti výtvarných
děl v jednotlivých skupinách,
nebylo vyhodnoceno pořadí žáků,
ale po zralé úvaze poroty bylo v
každé skupině vybráno několik
nejlépe hodnocených dílek bez
určení pořadí," vysvětlil Josef
Slabý,
předseda
neziskové
organizace Myslivost, která soutěž
už druhým rokem pořádá. Přestože

Převozníček
Vážení
a
milí
občané
Kamenného Přívozu, Hostěradic,
Kamenného Újezdce a přilehlých
osad, doufám, že jste si prázdniny
užili se svými přáteli, kamarády,
dětmi, vnoučaty a ratolestmi co
možná nejlépe, ale velmi ráda bych
zmínila akci, která proběhla
v srpnu 2016 v rámci aktivit MC
Převozníček.

dění olympijských her. Děti byly
rozděleny do kategorií dle věku a
k nim pak byly přiřazeny jednotlivé
disciplíny. Poté již záleželo vše na
trenérech
(matkách)
jak
se
poperou s přípravou a samotným
závodem včetně příprav svých
malých
závodníků.
Pokřiky,
vizuální
ukázky
zdolání
jednotlivých úkolů a mnohdy ještě
další trenérské ukázky včetně
nečekaných situací byli na denním
pořádku. Trenéři (ve většině
případů matky) své ratolesti na
jednotlivé
úkoly
připravovaly
s velkou péčí a ambicí na získání
zlatého kovu. V některých úkolech
mnohdy matky (trenéři) předčily
své malé ratolesti, ale vždy
s humorem a péči. Výsledkem bylo
velmi příjemné, vtipné a pro
všechny
dětičky
zajímavé
dopoledne s odměnou a medailí,
která
musí
následovat
za
odvedenou práci a výkony. Každý
se chtěl dostat na stupeň vítězů,
ale kdo se zúčastnil tak ten vyhrál.

Díky Lindě Maškové a za
přispění její rodiny se uskutečnila
v sobotu dne 6.8.2016 velká
Olympiáda pro všechny členy i
nečleny MC Převozníček. Celá
akce byla pojata obdobně a ve
velkém stylu jako letní Olympiáda
v RIU
pouze
s přizpůsobením
soutěžních disciplín i pro ty naše
nejmenší. Každý kdo z oslovených
dospěláků přihlásil své ratolesti, byl
systematicky
zahrnut
do
jednotlivých disciplín a že to byly
úkoly mnohdy nelehké. Vše začalo
zahájením olympijských her a to
formou
správného
nakreslení
Myslím si, že jsme si celou akci
olympijské vlajky
včetně dětí velmi moc užili a pokud
mohu mluvit za zúčastněné tak
Následovalo slavnostní zapálení
doufám, že v budoucnu bude více
olympijského
ohně
našimi
takových aktivit, a hlavně více
nejmenšími a poté začalo samotné

se jednalo již o druhý ročník,
krhanická škola se do soutěže
přihlásila, vlastně už v loňském
roce poprvé. A hned dvě třídy. Tři
děti z pátého ročníku a pět dětí ze
třetí třídy. „Obrázky na téma Fauna
naší přírody malovala celá třída.
Ale poté děti společně vybraly pět
nejhezčích děl a ty jsme poslaly do
soutěže," uvedla třídní tehdejších
třeťáků Jana Vilémová s tím, že její
„nejlepší" výtvarnice pojede už
zítra na Hospital Kuks, kde bude
součástí
Svatohubertských
slavností i slavnostní vyhodnocení
oceněných žáků.
(kráceno)
Pracujte sami na sebe Zdroj: http://
benesovsky.denik.cz/zpravy_region/capbily-prinesl-karolince-medailove-umisteni20160930.html

aktivních rodičů.
Zároveň bych velmi ráda
poděkovala rodině Maškových za
zapůjčení
jejich
prostor
pro
uspořádání této Letní Olympiády,
jelikož
takovou
možnost
s maximálním vyžitím včetně řeky
Sázavy bychom hledali velmi
marně.
Zdraví děti z Převozníčka a my
vám ty medaile do budoucna
přivezeme….:-)
Lenka Petrášková
Hostěradice

www.kamennyprivoz.cz

STRANA 9/3/2016

SPORT
Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra V. Charváta
Jak
jsem
informoval
v posledním
čísle
našeho
čtvrtletníku,
postoupilo
naše
mužstvo do vyšší soutěže, do III.
třídy okresního přeboru. Jelikož se
v této soutěži chceme udržet, tak
jsme si naplánovali, že během letní
přestávky nebudeme zahálet, a že
se budeme scházet i během této
přestávky. Hráči si to vzali za své a
opravdu
se
každou
sobotu
dopoledne sešli a do oběda si
dávali do těla. Někdy fotbálek,
někdy i něco na víc. Další částí
přípravy byla naše účast na dvou
turnajích. První se konal 23. 7.
2016 v Krhanicích. Tady za účasti
čtyř mužstev, jsme obsadili, pěkné
druhé místo, hned za domácími
Krhanicemi, kdy jsme dvakrát
remizovali a jednou vyhráli. Další
letní přípravnou akcí, byl tradiční
turnaj v malé kopané, který se
konal 13. 8. 2016, a tradičně ho
pořádají
hasiči
z Kamenného
Újezdce “ O putovní pohár SDH „.
Letos to byl už 20. ročník (píše o
něm na jiném místě). Zde jsme se
umístnili na 4. místě ze sedmi
přítomných družstev. Myslím si, že
oba turnaje nám v přípravě na
nadcházející boje v nové sezóně
určitě moc pomohli. V přípravě
jsme pokračovali až do 27. 8. To
nám
začala
sezóna prvním
mistrovským soubojem s naším
odvěkým soupeřem z Radlíka.
Přivítali jsme je na domácím
hřišti
v Kamenném
Přívoze. Po dobrém
výkonu
našeho
mužstva jsme je poslali
domů s naší výhrou 2 :
0. Góly za nás dali:
v 75.
minutě
z trestného kopu Jakub
Vojáček a v 90. minutě
náš nový a nejmladší
benjamínek
Karel
Slepička.
Tento
nováček, kterého jsem
sledoval už delší dobu

a v letním přestupním termínu
jsem ho přivedl k nám do oddílu.
Podával dobré výkony už na
letních turnajích, ve kterých už
posílil naše řady. I tam se
několikrát zapsal do listiny střelců.
K dalšímu boji o mistrovské body
jsme zajížděli 4. 9. 2016 od
Okrouhla. I tady jsme podali
perfektní výkon, ale po smůle,
která se na nás nalepila, jsme
prohráli 3 : 2. Když naše góly
nastříleli: ve 20 minutě Karel
Slepička po přihrávce od Tomáše
Dalibáby a ve 33. minutě Tomáš
Dalibába po samostatné akci.
Další šance na vstřelení nějakých
gólů jsme měli, ale domácí brankař
nám je vychytal. Třetí mistrovské
utkání nás čekalo 10. 9. 2016 před
domácími fanoušky v Kamenném
Přívoze
s mužstvem
Slovanu
Htadištko. Moji svěřenci opět
podali perfektní výkon a soupeře
poslali domů s prohrou 5 : 2, kdy
po první půli jsme vedli 4 : 0. I v
tomto utkání se prosadili střelci:
v 6 minutě zavelel ke střelbě
kapitán Milan Grössl, v 9. minutě
ho následoval navrátilec po pauze
zaviněné
zraněním
Karel
Semerád, ve 41. minutě Karel
Slepička proměnil pokutový kop.
Když, běžela 45. minuta, Daniel
Barták zahrával trestný kop
z dobrých
25
metrů,
který
proplachtil za záda hostujícího
brankaře. Na konečných 5 : 2 pro

nás výsledek upravil, kdo jiný - než
Karel Slapička. V sobotu 17. 9.
2016 jsme jeli k sehrání 4.
mistrovskému utkání do Libře, kde
na nás čekali místní fotbalisté SK
Meteor Libeř. Hned úvodu zápasu
jsme mněli dvě veliké příležitost,
ale brankař domácích s vypětím
všech sil je zlikvidoval. Když na
hodinách svítila 21. minuta, tak
Karel Slepička zužitkoval přihrávku
od Standy Buňaty a vstřelil náš
první gól. My jsme se dostali do
vedení 0 : 1. Tak skončil i první
poločas. V 77. minutě soupeř
vyrovnal 1 : 1. Za nedlouho na
v 79. minutě Tomáš Dalibába po
nádherném slalomu od půlky hřiště
Dana Bartáka nás opět do vedení
1 : 2. Zápas se hrál ve velikém
tempu. V první minutě nastavení
v 91. minutě jsme při rohovém
kopu zapomněli na jednoho
domácího hráče ve velkém vápně
a ten hlavou vyrovnal na 2 : 2. A
tak jsme si odvezli jeden bod za
tuto remízu. Dobrý výkon našeho
mužstva pokračoval i v tomto
zápase a doufám, že v takových to
výkoech
budeme
pokročovat,
protože v mužstvu je správný
bojový duch a hráči se v každém
zápase pro získání bodů se vydají
ze všech sil.
Další boj mistrovské body
sehrajeme v neděli 25. 9. 2016 od
16, 30 hodin na domácím hřišti v
Kamenném
Přívoze
s našimi
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Mládežnický fotbal TJ Tatran
Kamenný Přívoz

ROZLOSOVÁNÍ - 3. TŘÍDA SKUPINA „A“ OKRESU
PRAHA - ZÁPAD – PODZIM 2016
1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

27.8.2016

SO

17,00 hod

Kamenný Přívoz

-

Radlík

4.9.2016

SO

17,00 hod.

Okrouhlo

-

Kamenný Přívoz

10.9.2016

SO

17,00 hod

Kamenný Přívoz

-

Hradištko

17.9.2016

SO

16,30 hod

Libeř

-

Kamenný Přívoz

25.9.2016

SO

16,30 hod.

Kamenný Přívoz

-

Krňany

1.10.2016

SO

16,00 hod

Davle

-

Kamenný Přívoz

8.10.2016

SO

16,00 hod

Kamenný Přívoz

-

Jesenice „B“

16.10.2016

NE

16,00 hod

D.Břežany

-

Kamenný Přívoz

22.10.2016

SO

15,30 hod

Kamenný Přívoz

-

Dolní Jirčany

30.10.2016

NE

14,30 hod

Vestec “B“

-

Kamenný Přívoz

5.11.2016

SO

14,00 hod

Kamenný Přívoz

-

Slapy

12.11.2016

SO

14,00 hod

Kamenný Přívoz

-

Hvozdnice „B“

20.11.2016

NE

13,30 hod

Jílové „B“

-

Kamenný Přívoz

Po ukončení jarní části okresního přeboru
mladších a starších přípravek, závěrečném
turnaji mladších přípravek v Libčici jsme pro
naše borce a rodiče uspořádali dne
22.6.2016 závěrečné posezení na našem
hřišti. Pro děti byly připraveny různé
soutěže, tradiční fotbalová střetnutí dětí
proti rodičům. V průběhu programu
proběhlo rozloučení s kluky, kteří
přecházejí do vyšší kategorie – mladších
žáků TJ Jílové. Jako upomínku na dobu
strávenou zde na Tatranu jim byly předány
pamětní plakety a dres TJ Tatranu
Kamenný Přívoz. Celý program byl
provázem
mluveným
slovem
a
reprodukovanou hudbou p.Patery. Pro děti i
dospělé bylo připravené občerstvení –
grilované selátko, párky v rohlíku, langoše,
hranolky, limonády a zmrzliny pro děti,
pivko pro rodiče.
Během setkání proběhla schůzka s rodiči,
na které byly probrány věci a dotazy týkající
se nastávajícího letního soustředění ve
Studenci penzion Trautenberk. Na závěr
hezkého odpoledne byl odpálen tradičně
velký ohňostroj.
Od 20.8. - 24.8.201 proběhlo letní
soustředění ve výše zmíněném penzionu
„Trautenberk“. Soustředění mělo velký
úspěch, všem dětem se velmi líbilo a již se
těší na další soustředění. Mimo treninkové
jednotky chodili děti na výlety po okolí,
využívali bazém v areálu penzionu. Chtěl
by jsem poděkovat všem trenérům a hlavně
i rodičům, kteří pomohli při soustředění.
Po návratu ze soustředění a někteří z
prázdnin začala příprava na nastávající
mistrovské zápasy okresního přeboru
mladších a starších přípravek ročníku
2016/2017.
Dne 3.9.2016 proběhla oslava 85.let klubu
TJ Tatran Kamenný Přívoz. Naše starší
přípravka v rámci oslav sehrála přátelské
utkání s Čechoslovanem Dolní Jirčany a
mladší přípravka sehrála
trénikový zápas.
Ve dnech 3. a 4.9.2016 se
naše
mladší
přípravka
zúčastnila turnajů v Týnci
nad Labem a Kochánkách.
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STRANA 11/3/2016

85 let organizovaného sportu v obci Kamenný Přívoz
V letošním
roce
vzpomínáme
85
let
organizovaného sportu v obci.
Dne 3. září 2016 proto
proběhla na místním fotbalovém
hřišti oslava 85 let organizovaného
sportu v naší obci. Nebyla to
okázalá oslava, ale v 85tileté
historii to bylo teprve potřetí (1941
a 1976), kdy se podobná
vzpomínka uskutečnila.
Program oslav byl velmi

členům TJ. Bylo oceněno celkem
16 členů, kteří Tatranu věnovali
jako hráči či funkcionáři práci, čas i
část svého života.
Program oslav pokračoval
nadále, a to zápasy fotbalových
přípravek TJ Tatranu.
Po
zápase
těch
nejmenších byla minutou ticha
uctěna památka již nežijících členů
Tatranu, sportovců a kamarádů.
Ten poslední, který nás brzo a

Stará garda TJ Tatran

pestrý. Po úvodu a přivítání všech
zúčastněných předsedou naší
tělovýchovné
jednoty
panem
Františkem Novotným se hovořilo
o historii klubu, který měl za celých
85 let své existence celkem devět
názvů - někdy podle toho, kdo klub
podporoval (sponzoroval), někdy
byly jednoduše přizpůsobené dané
době. Byly to tyto názvy: SK
Kamenný Újezdec, SK Kamenný
Přívoz, HC Kamenný Přívoz, SK
Požáry, Sokol Kamenný Přívoz –
Újezdec, SK Kamenný Přívoz –
Újezdec, Spartak Pal Žampach, TJ
Tatran DSO Kamenný Přívoz a od
roku 1956 Tatran Kamenný Přívoz.
Od loňského roku je oficielní název
Tělovýchovná
jednota
Tatran
Kamenný Přívoz, z.s.
Po
poděkování
místopředsedou
Václavem
Charvátem
sponzorům
Tělovýchovné jednoty Tatran a
informacích o činnostech oddílů TJ
Tatran získal program slavností
nádech, neboť se udělovala
zasloužilým
žijícím
ocenění

překvapivě rychle opustil, byl
dlouholetý hráč fotbalu, pan Míla
Brožek.
Oslavy
vyvrcholily
zápasem družstev „starých gard“
mezi TJ Tatran Kamenný Přívoz a
TJ Krňany. Utkání starých gard
proběhlo ve sportovním duchu,
beze zranění a někdy i s úsměvem
a kdo vyhrál v tomto případě,
vůbec nebylo důležité.
Po oficiálním programu bylo
připraveno občerstvení a na závěr
pobavil zpěv a posezení při muzice
„Kamarádů z Přívozu“.
Byla radost strávit tak
nabitý den se všemi, kteří se na
chodu TJ Tatran podílejí a
mnohokrát
děkuji
jménem
předsedy
TJ
Tatran
pana
Novotného i jménem svým všem
členům výboru za organizaci,
Jiřímu Paterovi za moderování
celého
odpoledne,
Oldřichovi
Jirkovi ml. za informace o činnosti
stolních tenistů a všem ostatním,
kteří se na akci podíleli a účastnili.

Chcete-li si dokázat
představit, co se za těch 85 let ve
sportu v Kamenném Přívoze
událo, můžete si na následujících
řádcích přečíst něco málo z naší
sportovní historie.
Ze vzpomínek pamětníků,
jak víme z dostupných publikací,
víme, že fotbal hráli kluci již ve
20.létech a že v roce 1930 se v
Kamenném Přívoze uskutečnily
závody v běhu, avšak za oficiální
rok
zahájení
organizovaného
sportování v obci je považován rok
1931, kdy sehrál první fotbalové
utkání SK Kamenný Újezdec na
fotbalovém
hřišti
(louce)
v K.Újezdci u transformátoru. A
ještě téhož roku hrál první
fotbalové utkání i SK Kamenný
Přívoz.
Fotbal se v obci hraje již
zmíněných 85 let, úspěšně před
2.světovou válkou. Od 50. let
místní fotbalový klub, družstvo
dospělých,
hraje
pravidelně
v okresních
soutěžích
se
střídavými úspěchy i neúspěchy.
Žáci zde začali oficiálně
fungovat od roku 1964 a družstva
mládeže tj.žáci někdy i dorost zde
byla aktivní do konce 70. let. Další
žákovský tým vznikl v roce 2000 a
působil zde do roku 2008.
V současné době zde od roku
2012 široká fotbalová základna –
přípravky. Věříme, že z těchto
žáčků vyroste nejeden výborný
fotbalista.
Druhým
fungujícím
oddílem je stolní tenis, který se
zde nepřetržitě soutěžně hraje již
přes 20 let. Stolní tenis se zde hrál
aktivně též v období 1946-51 a
1978 – 83. V současnosti je
největším problému oddílu stolního
tenisu to, že nyní v obci není
odpovídající prostor, který by mohl
sloužit jako herna stolního tenisu.
Oddíl si zajišťuje prostory formou
pronájmu od 1. Jílovské a.s.
Úspěšný byl oddíl ledního
hokeje, který zde byl velmi
populární, hlavně v dobách kdy
mrzlo. Hrál se zde aktivně od roku
1941a úplně skončil v roce 1984.
Nejúspěšněji v 50. a 60. létech,
kdy mužstvo dospělých patřilo do
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okresní
špičky
a
několikrát
postoupilo do krajské soutěže.
V 70. létech zde byl velice úspěšný
mládežnický hokej.
Z ostatních sportů se v 60. a
70. letech v Kamenném Přívoze
provozovala
základní
tělesná
výchova (účast na spartakiádách),
v 80. létech oddíl lyžování, jehož
hlavní činností byla lyžařská škola
formou jednodenních a týdenních
výcviků v Krušných horách a
Krkonoších.
Další sporty jako aerobic,
stolní fotbal apod. nebyly a nejsou
provozovány pod TJ Tatran.
Jako dlouholetý člen TJ
Tatran i jako toho času starosta
obce mám radost z toho, že Část oceněných členů (či jejich zástupců) TJ Tatran
sportovní klub stále dobře funguje.
Je to druhý nejdéle aktivně
fungující spolek v obci. Pouze Sbor
dobrovolných hasičů v Kamenném
Újezdci provozuje svou činnost
déle, letos již 102 let, a potěšitelné
je,
že
oba
spolky
spolu
v posledních létech velmi aktivně a
bezproblémově spolupracují.
Snad
Vás
historie
organizovaného sportu u nás
zaujala, třeba i nalákala přijít fandit
na některý z fotbalových zápasů či
přihlásit do fotbalové přípravky
svého potomka.
Přeji vám klidný podzim a
mnoho krásných zážitků při sportu,
ať je to kdekoliv.
Přípravka TJ Tatran

Prokop Mašek,
starosta obce,
člen výboru TJ Tatran

Kabiny TJ Tatran

Nejstarší oceněný pan Emil Hnátek
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HASIČI
Střípky od hasičů z Kamenného Újezdce
Co bylo:
12. 8. 2016 se konala příprava na turnaj v malé
kopané (lajnování hřiště, ceny, občerstvení atd.)
13. 8. 2016 jsme uspořádali na fotbalovém hřišti
v Kamenném Přívoze za spolupráce s TJ Tatran
Kamenný Přívoz již 20. ročník turnaje v malé kopané
- O PUTOVNÍ POHÁR SDH (píše se o něm na jiném
místě).
20. 8., 26. 8. a 28. 8 2016 jsme dělali generální
úklid a rekonstrukci v boudě na hokejovém hřišti
v Kamenném Újezdci před „Pohádkovým lesem“.
3. 9. 2016 jsme se zúčastnili oslav TJ Tatranu
Kamenný Přívoz - 85. let založení TJ a předali od nás
dárek na připomínku toho výročí.

24. 9. 2016 naše SDH bude pořadatelem soutěže
v hasičském útoku - „Memorialu J. Štíbra“, kam jsme
pozvali i rodinu pana Štíbra.
8. 10. 2016 budou přítomni naši mladí hasiči na
okrskové soutěži“ Plamen“, která se bude konat v
Libři.
Co bude:
V nadcházejících měsících budeme připravovat
techniku na příchod zimy.
Zpracoval člen zásahového družstva V. Charvát

20. ročník turnaje v malé kopané „ O putovní pohár SDH Kamenný Újezdec“
Hasiči z Kamenného Újezdce
pořádali jako každý rok turnaj
v malé kopané „ O putovní pohár
SDH Kamenný Újezdec“, tentokrát
to byl už 20. ročník, který se konal
dne 13. 8. 2016 na fotbalovém
hřišti v Kamenném Přívoze. Po
úvodním proslovu a přivítání všech
účastníků turnaje, který pronesl
vedoucí turnaje a p. Václav
Charvát a starosta sboru p. Jan
Kadeřábek jsme uctili památku
minutou ticha na dlouholetého
účastníka
turnaje
a
našeho
kamaráda Jirku Zívala, který nás
v loňském roce tragicky opustil.
Přihlášeno
bylo
osm
družstev, která byla rozdělena do
dvou skupin po čtyřech, ve kterých
sehrálo
systémem
každý
s každým. „Tatranka“ K. P.,
„Převozníček“ K. P., „Super Mix“
Radlík,
„Omladina“
K.
Ú.,
„Triumfátor“ Vávrovka K. P., „
Rebelové“ Praha, „Sako“ K. P. a
„Ďáblové“ Čakovice. Posledně
jmenovaní se bohužel bez omluvy
nedostavili, a tak nám přidělali
spoustu starostí (rozlosování atd.)
Slavnostní výkopy prvních dvou
utkání, provedli přesně v 9. 00
hodin pánové: nejstarší a stále
činný hasič p. Ivan Úrsta, starosta
obce p. ing. Prokop Mašek, p.

Josef Zadina (bývalý vynikající
fotbalový
trenér
několika
prvoligových
i
zahraničních
mužstev) a Zdeněk Hruška (bývalý
vynikající
brankař
naší
reprezentace,
Pražských
Bohemians
a
několika
Podle
zahraničních
mužstev).
umístnění ve skupinách se sehrála
semifinálová utkání (1A : 2B a 2A :
1B) a dále utkání o 7, 5, 3 místo.
Na závěr se hrálo 1. místo. Hrací
doba byla 2 X 12 minut. Ze skupiny
„A“ byli na 1. místě Přívozníček K.
P. a na 2. místě Tatranka K. P. Ve

Hasiči SDH Kamenný Újezdec

skupině
„B“
na
1.
místě
„Triumfátor“ Vávrovka“ K. P. a na
2. místě „Rebelové“ Praha. Zbylá
družstva hrála o 5 až 7. místo. Po
urputných
bojích
do
finále
postoupila družstva: „Triumfátor“
Vávrovka K. P. – „Rebelové“
Praha. Vítězně z tohoto finálového
duelu vyšli hráči „Triumfátor“
Vávrovka K. P., když soupeře
porazili 4 : 0 a stali se vítězi celého
turnaje
(již
po
několikáté).
„Rebelové“ Praha obsadili 2. místo.
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Konečné pořadí:
1/. „Triumfátor“ Vavrovka K . P.
2/. „Rebelové“ Praha
3/. „Převozníček K. P.
4/. „Tatranka „ K. P.
5/. „Omladina“ K. Ú.
6/. „Sako“ K. P.
7/. „Super Mix“ Radlík
Nejlepší brankař byla žena:
Nikola Žabová „Super Mix“
Nejlepší střelec: Dan Jiříček
„Přívozníček“ K. P.
Dále
organizátoři
odměnili:
nejmladšího hráče, kterým byl Filip
Jančí (15 let)„Rebelové“ Praha.
Nejstarším hráčem byl Míra
Charvát (53 let) „ Sako“ K. P.
Nezapomněli
jsme
ani
odměnit naší zdravotnici Báru
Hervertovou a zvláštní cenu jsme
udělili i Alence Skramuské, která
se zúčastnila jako žena nejvícekrát
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tohoto turnaje.
Všichni co se
účastnili turnaje, něco dostali.
První mužstvo obdrželo putovní
pohár + pohár pro vítěze + diplom
a Šampaňské. Druhé a třetí
družstvo dostalo pohár + diplom +
Šampňské. Všechna družstva ještě
dostala tašku, kde bylo něco
dobrého pro každého v družstvu.
Na závěr pronesl závěrečnou
řeč vedoucí turnaje p. V. Charvát,
ve
které
poděkoval
všem
zúčastněným za jejich sportovní
výkony. Za hru fair play což se
projevilo, tím, že nebyl žádný
vážný úraz a všichni se k soupeři
chovali ohleduplně. I když boje byly
urputné. Vzpomněl, také na
sponzory,
bez
kterých,
by
zúčastnění nedostali, to,co si
s radostí odváželi. Bylo jich 17:
Sport Hoby – Benešov p. l. Hajný,
Agromex p. O.Jira st., I.Jilovská

a.s. p. J. Kačer, Autodoprava p. V.
Navrátil. Soukromé osoby - p. M.
Voráček, p. P. Tůma, p. B.
Povolný, Potraviny „U Vemenáče“,
Hospody v Hostěradicích „u
Brožků“ pí. Šnellerová , U
Hastrmana“, „U Vemenáče“ p.
Janek, Na Přívozské „Zastávce“ p.
Mikoláš, „Na Staré Poště“ p.
Kadlec. Na Prosečnici „Dřevák“ pí.
Šmejkalová.
Ještě jednou těmto
přátelům dobrých věcí, kteří vždy
pomůžou, když je potřeba. Na
závěr jsme si všichni slíbili, že
pokud budeme zdraví, tak PŘÍŠTÍ
ROK ZASE TADY!!! Při odjezdu,
se nejednomu z nás leskli oči,
protože jsme v nich měly slzy, že je
už zase konec.
Vedoucí turnaje: V. Charvát

PREVENTIVNÍ OKÉNKO
V dnešním preventivním okénku si připomeneme přísný zákaz jakéhokoliv vypalování staré trávy. Každému,
kdo by tento zákaz porušil, hrozí velká pokuta. Pokud občan potřebuje opravdu něco pálit, je nutné, aby o
tom informoval hasiče nejblíže místa pálení.
Dále je na místě si před topnou sezonou připomenout, že:

 před začátkem topné sezony je třeba pořádně vyčistit komín i veškeré kouřovody a tím předejít
nepříjemným překvapením během zimy,

 komín musí být každým rokem zkontrolován odborníkem, aby byla zaručena těsnost komínu
 nesmí se používat k zapálení ohně v kamnech či kotli žádných chemických látek, které k tomu nejsou
určeny,

 uhlí se musí skladovat v prostorách dobře větratelných a pouze suché a jen do výšky maximálně 1,6
metru,
 při vytápění přímotopy se na nich nesmí sušit žádné oděvy ani je ničím zakrývat,
v blízkosti přímotopů a všech topných těles nesmí být žádný hořlavý materiál.
Zpracoval člen zásahového družstva: V. Charvát

„Pohádkový les“

Vedoucí mladých hasičů letos připravili na sobotu 3. 9.
2016 od 17,00 hodin nejen pro hasičské děti, ale i pro
děti ze širokého okolí, velice populární a opět zdařilý,
tentokrát již 3. ročník „Pohádkového lesa“. Letos se ho
zúčastnilo 87 nadšených dětí. Při procházce přírodou a
lesem na ně čekala setkání s různými postavičkami.
Děti plnily úkoly a jako odměna pro ně byly od hasičů
připraveny různé dobroty. Zpestřením byl pro děti
skákací hrad a na večer bylo přichystáno velké
překvapení - bylo to večerní promítání.
Zpracoval: V. Charvát
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Hasičská soutěž v požárním útoku „Memoriál Jaroslava Štíbra“
Hasičská soutěž v požárním
útoku
„Memoriál
Jaroslava
Štíbra“
24. 9. 2016 se na fotbalovém hřišti
v Kamenném Přívoze uskutečnila
soutěž
v požárním
útoku
“
Memoriál Jaroslava Štíbra“. Letos
to byl už 33. ročník. Tuto soutěž
pořádali již potřetí za sebou hasiči
z Kamenného Újezdce. Každý sbor
z našeho 12. okrsku tuto soutěž
pořádá vždy třikrát za sebou. Na
soutěž bylo přihlášeno 10 družstev
mužů a 8 družstev žen. Každé
družstvo absolvovalo dva útoky, ze
kterých se časy sčítaly a kdo mněl
nejlepší součet časů, tak zvítězil.
Na tento významný den byli do
Kamenného Přívozu pozváni i
potomci pana Štíbra. Pozvání
přijali a na soutěž se dostavila
vnučka pí. Mikolášová se svojí
dcerou. Jako první promluvil
k soutěžícím starosta obce, pan
ing. Prokop Mašek, který popřál
všem zúčastněným krásné počasí
a pěkné sportovní výkony. Dalším,
kdo promluvil k účastníkům, byl
velitel 12. okrsku pan Pavel Pešek
ml. V úvodní řeči přivítal všechny
přítomné i hosty a soutěžící
seznámil
s podmínkami
a
s pravidly celé soutěže. Nejdříve
soutěžily ženy a po skončení jejich
útoků přišli na řadu muži. Úderem
9,30 hodin byl odstartován první
útok žen. Po první části byly na

prvním místě
ženy
ze
Zlatník, a na
druhém místě
naše
ženy
z Kamenného
Újezdce.
Když skončilo i
druhé
kolo
žen, tak bylo
pořadí stejné
jako po prvním
kole.
První Hasiči SDH Kamenný Újezdec
místo si udržely
ženy ze Zlatník a druhé místo si ceremoniálu a předání cen, které
též
udržely
naše
ženy
z předávali i potomci pana Štíbra,
Kamenného Újezdce. Po ženách velitel 12. okrsku pan Pešek ml. a
přišly na řadu muži. V prvním kole starosta 12. okrsku pan Hrdlička
byly časy dost vyrovnané, tak se poděkovali soutěžícím za perfektní
čekalo na časy z druhých útoků. přístup k soutěži a i k soupeřům.
Naši muži z Kamenného Újezdce Po rozdělení cen, pohárů a
si připravili do druhého kola dobrou diplomů se všichni rozjeli do svých
výchozí pozici. Když na ně přišla domovů s dobrým pocitem, že uctili
řada, druhý útok začali velice památku na dlouholetého člena
dobře, ale když po rozhození hasičů, který zastával vedoucí
všech hadic začala téct voda, tak funkce v našem okrsku, a že se
najednou mašina řekla dost a zdokonalili v hasičském útoku a, že
zastavila se. Náhle byl konec všem udělali něco pro své zdraví.
nadějím na dobré umístnění. Tady Závěrem by hasiči z Kamenného
je vidět, že i když jste perfektně Újezdce chtěli poděkovat TJ
připraveni a to naši chlapi byli, Tatranu Kamenný Přívoz za
vypoví službu technika a je po zapůjčení velké klubovny a prostor
všem. Tak je tomu i v požárním na
hřišti
k uskutečnění
této
sportu. Újezďáci, tak až příště. soutěže a za to, že kvůli hasičům
Vždyť v loňském roce naše ženy zažádat na fotbalový svaz a do
tuto soutěž vyhrály a muži byli na Krňan (nedělní soupeř) o odložení
místě druhém. Při závěrečné mistrovského utkání.

Konečné pořadí:

7.

Ženy:
SDH Zlatníky
SDH Kam. Přívoz
SDH Luka pod Medníkem
SDH Jílové „B“
SDH Psáry „B“
SDH Pohoří
SDH Psáry „B“

Muži:
SDH Zlatníky
1.
SDH Jílové „A“
2.
SDH Jílové „B“
3.
SDH Pohoří
4.
SDH Psáry
5.
SDH Luka pod Medníkem
6.
SDH Dolní Jirčany
7.

8.

SDH Jílové „A“

8.

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

SDH K.Újezdec byl po prvním útoku první, druhý útok nedokončil
Zpracoval člen zásahového družstva V. Charvát

Poděkování hasičům z Kamenného Újezdce
Dne 24.9.2016 se na hřišti v Kamenném Přívoze konal již 33. ročník Memoriálu Jaroslava Štíbra.
Zúčastnilo se ho několik sborů dobrovolných hasičů z okresu Praha – západ. Soutěž probíhala za
pěkného počasí a dobré nálady všech sborů i přihlížejících. Za celou rodinu bychom chtěly
poděkovat všem hasičům, že si i po tolika letech vzpomenou na našeho dědu.
Vnučky Jaroslava Štíbra
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Jubilanti

Nově narození

Srdečně gratulujeme všem jubilantům !

červenec
Pašek Drahouš
Urstová Hana
Koželská Helena
Liška Karel
Valentová Anna

srpen
Malimánek Karel
Štochlová Daria
Vítovcová Ivanka
Čechová Miluše

září
Stavinohová Marie
Přibylová Věra
Stibůrková Ludmila
Mikynová Miluška
Mašatová Naděžda
Sýkorová Květa
Kopřivová Marta
Berková Růžena

Červenec, srpen, září 2016
Drahošová Adéla
Jašková Leontýna
Ječmínková Šárka
Polášek David
Stůjová Sára
Tandara Šimon
Tokačová Nikola

Úmrtí
Čízkovský Bedřich
Kopřiva Karel
Kukačka Jiří
Salát Jiří

ze zajetých kolejí. Rádi
bychom pro příště trh více
propojovali s kulturním
Léto je za námi, programem, který bude
stejně jako náš doplněn o vaše i naše
tradiční
zářijový oblíbené místní trhovce.
přívozský trh. Ten další,
Více o našich běžících i
v pořadí již 18. se bude konat
plánovaných projektech se
10. prosince od 9 do 13 hodin.
můžete dozvědět na:
Před Vánocemi to tedy bude
www.naplava.com nebo
již téměř 6 let od doby, kdy
na: www.facebook.com/
jsme se na levém břehu
naplavas/
Sázavy v Kamenném Přívoze,
Na všech
se sklenkou šampaňského
nadcházejících
akcích i
v ruce sešli poprvé. Lokální či
farmářské trhy se díkybohu již kdykoliv jindy, těšíme se na
staly běžnou záležitostí a těší sebe, těšíme se na Vás!
se hojné návštěvnosti. My
Josefína Weinerová
v Náplavě však cítíme, že
přišel čas zase o něco vykročit

Náplava

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: 5.12.2016
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou
uveřejněny.
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