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Vážení spoluobčané,
v tomto příspěvku se zmíním pouze o dvou tématech, a
to v krátkosti o přestavbě místní základní školy a o trvalé
problematice, likvidaci odpadů.
Objekt místní základní školy po zateplení a výměně oken
před dvěma roky vypadal na první pohled velice hezky.
Avšak nutnost přiměla obec provést přestavbu školy za účelem vybudování kuchyně, jídelny a dvou nových půdních
učeben, čímž se zvýší kapacita školy a škola bude moci fungovat jako celek. Obec na přestavbu získala finanční dotaci
a koncem tohoto června začaly stavební práce. Při zahájení
prvních bouracích prací se ukázalo, že budova, která jako
škola slouží v Kamenném Přívoze přes 150 let, bude potřebovat větších zásahů do konstrukce, než se předpokládalo.
Po demontáži střechy, podlah půdy a tudíž i stropů celého 1.
patra přišly silné přívalové deště, při kterých se ukázal skutečný stav starých rákosových stropů, podlah či elektroinstalace. Obec rychle rozhodla provést tyto vícepráce, tzn. podstatnou úpravu celého prvního patra, jehož rekonstrukce se
nepředpokládala, včetně nových podhledů
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ROZVOJ OBCE
ROZVOJ OBCE
Informace o jednání rady a zastupitelstva obce
Obecní rada zasedala v období
od 26.6.2017 do uzávěrky tohoto
vydání čtvrtletníku celkem šestkrát.
Bylo mimo jiné projednáno:
Informace o připravované změně
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Kamenný Přívoz a městem Jílové u
Prahy o projednávání přestupků v
souvislosti se zvýšením příspěvku
obce.
Stanovisko obce k nájezdům na
dálnici D3 v obci Kamenný Přívoz v
oblasti Hostěradice. Schváleno znění
dopisu zaslaného investorovi této
stavby Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje s požadavkem současné výstavby spojky od
přeložky silnice II/106 (obchvat Hostěradic) se silnicí II/105 s napojením
u Mošťanského rybníku z důvodu
nevyhovující silnice II/105 vedené
obcí od mostu směrem na Netvořice.
Členové rady obce byli několikrát
před svým jednáním na prohlídce v
areálu přestavované místní základní
školy. Starosta radu podrobně informoval o průběhu výstavby a problémech, které jsou příčinou posunutí
termínu dokončení přestavby budovy
na říjen 2017. Současně řešena realizace
slaboproudých
rozvodů
(výpočetní technika, zabezpečení
atd.), která nebyla v původním projektu - vybrána firma s nejnižší nabídkou ATP Technology, s.r.o. Tato
realizace nebude mít vliv na posunutí
termínu dokončení přestavby školy.
Rada pověřila starostu k projednání
možnosti získání dotace i na vícepráce s MŠMT. Náhradní výuka bude
probíhat v ZŠ Krhanice. Doprava
autobusem tam i zpět je zajištěna.
Schválen zábor veřejného prostranství společností Film Makers,
s.r.o. pro natáčení filmu režiséra Filipa Renče dle scénáře Haliny Pavlovské "Zoufalé ženy dělají zoufalé
věci" pro natáčecí den 6.8.2017 u
Sázavy na náplavce U Horů a pro
filmařské zázemí na parkovišti za
Hastrmanem v souladu s obecně
závaznou vyhláškou O místních poplatcích č. 2/2015 za 5000,- Kč.
V návaznosti na podnět z jednání
zastupitelstva byl prověřen stav dlou-

hodobě připlocených obecních pozemků nad domky v ulici V Důle. Majitelé domů byli vyzváni dopisem k
doložení oprávněnosti užívání těchto
pozemků. Současně byl vznesen
dotaz na právní poradnu SMO k řešení způsobu zápisu do katastru nemovitostí obcí již v roce 1972 prodaného pozemku majiteli sousedního
domu čp. 79 bez zápisu na geodézii
(p.č. 227/41) - bude předloženo na
jednání zastupitelstva. Další pozemek p.č. 227/44 nad domem č.p.24
není v současné době užíván a bude
na hranici s obecní komunikací odplocen. Pozemek p.č. 227/42 nad
domem č.p. 82 není užíván. Přístup
ke všem obecním pozemkům nad
těmito domy bude zajištěn přes pozemek p.č. 227/44.
Schválen pronájem levého břehu
řeky v Kamenném Přívoze (pozemky
p.č. 642/1 a část. st. 15/1) na konání
Přívozského trhu dne 7.10.2017 o.s.
Náplava Sázavy.
Schválena Smlouva o uzavření
smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouva o právu provést
stavbu (kabelové vedení a pilíř s rozvodnou sítí) na pozemku p.č. 320/2,
k.ú. Kamenný Přívoz se společností
ČEZ Distribuce za jednorázový poplatek 4600,- Kč.
Obec obdržela na vyžádání cenovou nabídku dodávky elektřiny od
firmy ČEZ Prodej, a.s. na období od
1.9.2017 do 31.12.2018. Vzhledem k
tomu, že se jedná o lepší cenové
podmínky, rada obce pověřuje
starostu k akceptaci nabídky a
podpisu Smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny ze
sítí NN.
Pověřený odborný lesní hospodář Ing. Nergl upozornil obec
na výskyt kůrovcem napadených
smrků na obecním lesním pozemku p.č. 476/3, k.ú. Kamenný
Přívoz (Vávrovka). Jedná se asi
o 30 smrků s předpokládaným
objemem 75 m3 na ploše 0,15
ha, které bude třeba pokácet.
Obec oznámila nahodilou těžbu
na OŽP Černošice. Bude osloveno více subjektů a vybrán rea-

lizátor těžby.
Informace o přiznané dotaci 70 % z
rozpočtových nákladů tj. 800 tis. Kč na
opravu kapliček v Kamenném Újezdci a
Hostěradicích a márnice a hřbitovní zdi v
Hostěradicích. Po výběru dodavatele ve
spolupráci s Posázavím o.s. musí být
opravy realizovány do 29.9.2018.
Zastupitelstvo obce - veřejné zasedání
zastupitelstva
se
uskutečnilo
28.6.2017. Bylo mimo jiné projednáno a
schváleno:
 Závěrečný účet obce Kamenný Přívoz
za rok 2016 a roční účetní uzávěrka roku
2016.
Darování pozemků obci p.č.307/7 a
306/1, k.ú. Kamenný Přívoz paní Evou
Smejtkovou sloužících jako účelová veřejně přístupná komunikace v části obce
Zastávka.
Odprodej dlouhodobě připloceného
pozemku p.č. 674/8 o výměře 83 m2, k.ú.
Kamenný Přívoz při objektu č.p. 13 v Kamenném Újezdci majiteli tohoto domu
firmě Lesy České republiky, s.p. za cenu
250 Kč/m2.Informace ze zasedání zastupitelstva konaného 27.9.2017 (po uzávěrce tohoto vydání PČ) bude zveřejněna v
příštím čtvrtletníku.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
zveřejňujeme na úřední desce a webových
stránkách
obce
www.kamennyprivoz.cz.
Pavel Pála,
místostarosta obce
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stropů s osvětlením,
položení nových podlah, výměny rozvodů slaboproudu
a zabezpečení objektu tak, aby
splňovala požadavky na současnou moderní školu ve všech
aspektech. Pochopitelně toto má
za následek podstatné zvýšení nákladů, prodloužení doby výstavby a
pozdějšího uvedení školy do provozu. Trochu jsem s tím na začátku stavby počítal, jelikož vím co
přestavba starých objektů obnáší,
vždy nás něco překvapí s čím nepočítáme. Proto v průběhu prázdnin bylo provedeno provedl několik
kroků, a to zajištění náhradní školy
v nedalekých Krhanicích a zajištění
autobusu, který tam žáky odváží a
přiváží domů. Touto cestou chci
poděkovat obci Krhanice a její základní škole za vstřícný přístup
k našemu problému, stejně tak děkuji zaměstnankyním naší ZŠ, které se k problému postavily velice
kladně.
Věřím, že akce „Přístavba a
nástavba základní školy“ proběhne
tak, abychom školu mohli co
nejdříve uvést do provozu a že bude do budoucna sloužit obci
k výchově a vědění dětí dalších
mnoho desítek let.
Ti, kteří budou mít zájem,
si po úplném dokončení a úpravě okolí školy budou moci při
„dni otevřených dveří“ přestavěnou školu prohlédnout. Veřejnost o tom bude informována
standardním způsobem.
Po delší době se musím zmínit o problematice odpadů. A to
nejen v obci, ale prostě celkově.
Pravdou je, že přístup občanů
k třídění odpadů se za posledních
20 let poměrně zlepšil a snad alespoň ½ naší populace si uvědomu-

Úvodník

Bez vody
Již několik let pozorujeme pokles hladiny spodních vod. Vlivem
klimatických změn, které jsou nesporné a viditelné, se nacházíme v
období sucha. Nechci polemizovat
s odborníky, jaký vliv na změně
klimatu má člověk. Je možné, že i
přes výstrahy ekologů k různým
lidským činnostem, je vliv člověka
marginální a příroda se prostě nachází v suché a teplé části periody.
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je, že problém odpadů je nejen lokálním, ale celosvětovým problémem. Svět, souš a bohužel i moře
a oceány znečišťuje velké množství odpadů, proto dělejme pro to
něco, aby naši potomci za 100 let
nežili v haldě odpadků.
Dost obyvatel i chatařů v obci
se k této problematice staví čelem,
odpady s rozumem třídí a chová se
šetrně k přírodě. Bohužel, ne
všichni. Doposud si ještě mnoho
lidí myslí, že i tříděný odpad se nakonec odveze na jedno místo
s odpadem směsným. Asi si řeknou, proč tedy třídit, když mám
dost visaček na popelnici na směsný odpad, nebo proč nestrčit do
bioodpadu silné větve, někdy prkna i horší věci, ať si s tím obec poradí. Obec si s tím musí poradit a
odveze to, pochopitelně zaplatí
mnohem více než za trávu, listí,
plevel
a
drobné
větvičky.
V současné době, kdy odpad třídíme, je zarážející když v kontejneru
na papír jsou vyhozené lahve (asi,
že je na ní papírová etiketa), nebo
když někteří podnikatelé či občané,
co opravují domy a chaty, házejí
do kontejnerů na směsný odpad
otlučenou omítku, vybouraná umyvadla, WC, obkladačky, cihly,
apod. Takovýto odpad patří úplně
na jiné skládky, které si musí stavebník či majitel nemovitosti platit
sám. Tento odpad se objevuje i na úložišti u našich hřbitovů. A to, že den
po odvozu objemného a
nebezpečného odpadu,
který obec organizuje pro
občany bezplatně, se u
odpadových kontejnerů
objeví několik lednic (bez
motorů a tudíž za ně musí obec opět platit) se stá-

vá stále. Toto všechno obec financuje a doplácí vysokými finančními
částkami !
Na základě těchto zjištění a
po vyhodnocení nákladů na likvidaci odpadů a porovnání s příjmy do
obecní kasy zřejmě dojde ke zvýšení poplatků za odpady tak, aby
obec na likvidaci odpadů doplácela
rozumnou částku.
Ještě chci něco říci ke stížnostem některých místních občanů
i chatařů k umístění odpadových
nádob. To, že se jim nelíbí, je-li
umístěn kontejner v jejich blízkosti,
hlavně v létě, kdy odpady přibývají
s přibývajícími chataři a bioodpady
se rozkládají a někdy zapáchají,
chápu. Snažíme se umístit odpadové nádoby na to nejpříhodnější
místo. Není to však tak jednoduché, jak si někdo myslí. Odpadové
místo musí být na obecním pozemku, musí být dostupné co největšímu počtu obyvatel (aby odpady
nekončily v nejbližší škarpě) a pokud možno ne při krajské komunikaci, tam pak odpadů přibývá
s projíždějícími auty.
Co na závěr říci? Milí
občané, snažte se dobře třídit odpad a tím šetřit naše životní prostředí i finance obci i sobě.

Důsledkem oteplování planety je
nedostatek povrchové i podzemní
vody. A to je problém ! Je však
také možné se suchem bojovat.
Místo pro život vybrali naši
předkové dobře. Nádherná krajina,
kde nejsou žádné velehory a nenachází se na břehu moře, je protkaná mnoha řekami, tekoucími mezi
zalesněnými vrchy nebo v širokých
rovinách. Na mírných svazích nebo
rovinách se nacházejí pole obdělá-

vaná zemědělci. Příroda je k nám
milosrdná a netrápí nás příliš
vichřicemi nebo tornády, neohrožují nás aktivní sopky nebo zemětřesení. Je však paradoxem, že suchá
období jsou spojena s lokálními
povodněmi. Všechny zdejší řeky
vodu odvádějí do Severního, Baltského nebo Černého moře, žádná
z evropských řek do Česka nepřitéká. Naši předkové takové zásahy
jako my do krajiny nedělali. Řeky

Prokop Mašek,
starosta
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nechali téci v
přirozených korytech, vyvalovali
kameny z řečišť a vyřezávali
břežní porosty. Meandry toků vodu přirozeně zpomalují a v případě větších dešťů, kdy koryta řek
vodu nestačí pojmout, se voda
rozlévá v říčních nivách.
Jak se k přírodě chováme
my ? Říční nivy jsme zastavěli
domy. Řeky svazujeme vysokými
kamennými nebo betonovými
zdmi podél břehů, které zamezují
jejich rozlití. Důsledkem těchto
staveb je však zvýšení rychlosti
proudu, který při prudkých nebo
dlouho trvajících deštích napáchá
obrovské škody tam, kde ony zábrany nejsou. Voda rychle odteče
a nevsákne se do půdy. Následuje sucho, vyprahlá pole bez mezí
a remízků nejsou schopna přijímat vodu, která by se jinak postupně vsakovala. Problémem je i
pěstování průmyslových plodin
jako řepka, kukuřice apod. na obrovských plochách, které nejsou
schopny obzvláště na svažitých
polích vodu zadržet. Lesy, které
tvoří plíce naší krajiny, jsou osázeny ve velké části smrkovými
nebo borovicovými monokulturami. Bohužel mají přirozeného nepřítele - lýkožrouta neboli kůrovce. Je to malý brouček, který navrtává chodbičky v lýku pod kůrou
stromů. Jeho larvy dokážou za
několik týdnů zničit celé lesní porosty. A jsme zase u vody. Pokud
by nebyly stromy oslabeny nedostatkem vody, svého nepřítele by
při napadení zalily smolou bez
většího poškození. Suchem však
stromy chřadnou a nejsou schopny se invazi kůrovce ubránit. Nejvíce jsou napadány smrky, převážně v horní části kmene. Chybí
-li povrchová vláha, smrky
usychají, protože kořeny mají těsně pod zemí. Podobně jako smrk
je na tom i modřín opadavý. Je-li
deficit vody dlouhodobý, kdy klesá její spodní hladina, jsou napadány i borovice lesní s hlubokými
kořeny. Kůrovec je schopen během sezóny, kdy teplota vzduchu
dosahuje okolo 20 °C založit dvě
až tři generace (celý vývoj brouka
trvá asi 70 dní). Po vylíhnutí
opustí roj kůrovců napadený
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strom a
přesune
se
na
další
stromy.
Invaze
kůrovce
v české
krajině
je
tak
rozsáhlá,
že
Ministerstvo
zemědělství vydalo v září letošního
roku nařízení zákazu kácení smrků a borovic v lesích mimo ohlášené nahodilé těžby napadených
stromů. Kalamitu je třeba zvládnout, současně je však třeba řešit
příčinu tj. zadržovat vodu v krajině.
Každý z nás si uvědomuje
problém s nedostatkem vody. Vidíme to na stavu hladiny v řece
Sázavě, která protéká naší obcí
(viz. přiložené foto Sázava v Kamenném Přívoze 7.9.2017). Vidíme to také ve svých vysychajících studnách. Jako kluk jsem se
zabýval myšlenkou, proč u nás
nemáme tolik rybníků jako například v Jižních Čechách. Vysvětloval jsem si to tak, že přece máme
potoky a řeku, nač tedy rybníky.
Vlastně v katastrech Kamenného
Přívozu nebo Hostěradic nemáme rybník ani jediný. Nepočítám
malou vodní plochu hostěradické
požární nádrže, která nahradila
původní rybníček Kabernu při staré cestě na Ovčín. Rybník Moštěňák, který budovali Přívozáci, je
v katastru Lešan, rybník Losy je v
katastru Pohoří. Určitě by stálo za
to odtékající vodu zpomalit, vytvořit další přehrady na řekách,
potokům postavit do cesty kaskády, potůčkům hráze rybníků. Proč
by měla všechna voda bez užitku
rychle odtéci do moře ? Je dobře,
že problém si uvědomují ve
všech strukturách naší společnosti. Kraje i vláda se zabývají
projekty zadržování vody v krajině. Ministerstvo zemědělství úzce
spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí. Vedení obce se
zapojilo do jednoho z projektů v

lokalitě Posázaví. Je to ale běh na
dlouhou trať.
Co můžeme pro
zlepšení nepříznivého stavu udělat
my prostí občané ? Především můžeme šetřit vodou, můžeme si
opatřit nádrže na zachycování dešťové vody (pokud je ještě nemáme). Můžeme dovolit vodě, aby se
vsakovala na našem pozemku můžeme zmenšit vydlážděné a vybetonované plochy nádvoří a zahrad.
Blíží se doba, kdy s nadsázkou bude voda vzácnější než nafta,
vzácnější než zlato a všechny drahé kovy světa. Bez vody není úrody, bez vody není života. Uvědomme si to a podle toho se chovejme.
Přeji vám všem krásný a
deštivý podzim a zimu s nadílkou
sněhu.
Pavel Pála, místostarosta

PRODEJ
STAVEBNÍ PARCELY
Prodáme stavební parcelu o
výměře 790 m2 v katastrálním
území Hostěradice , správní území
obce Kamenný Přívoz. Parcela je
připojena na elektrickou přípojku.
Splašková kanalizace a veřejný
vodovod nejsou v místě.
Výhodou je blízkost hlavní komunikace a spádovost do Prahy .
Nabídková cena je ve výši 480,
- Kč za 1m2.
Váš zájem o tuto parcelu pište
zprávou SMS na tel. 722514542 .
Ozveme se vám .
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Kulturní komise
Zájezd do divadla
24. září jsme pořádali zájezd do Karlínského divadla
na muzikál Carmen. Všichni zúčastnění byli velmi spokojení. Jsme moc rádi, že se zájezd vydařil. Proto bychom
už teď slíbili, že určitě budeme akci opakovat. Dáme včas
vědět.
Za kulturní komisi
B. Splavcová

Diamantová svatba
Manželé Jaroslava a Emil Hnátkovi z Kamenného
Újezdce oslavili 22.září šedesát let společného života.
Kulturní komise připravila malé pohoštění s dárky.
Pan starosta také poblahopřál a zavzpomínal na dobu,
kdy s panem Emilem hráli za Kamenný Přívoz fotbal a
lední hokej. Bylo to krátké a příjemné setkání. Ještě jednou gratulujeme.
Za kulturní komisi
B. Splavcová

2.9.2017
se manželé
Martina a David
Kopečtí stali
šťastnými rodiči
syna Dominika.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU
Ve dnech 9. a 10.11.2017 proběhne v obci Kamenný Přívoz
sběr nebezpečného a objemného odpadu, pneumatik a elektrozařízení.
Odpad v těchto dnech odevzdávejte do shromaždiště tříděného odpadu ve dvoře statku
v Hostěradicích (1. Jílovská a.s.) od 15.00 do 16.30 hodin.
V sobotu 11.11. zde můžete ještě odpady odevzdat v době od 8.00-10.00 hodin.
Odpady následně odveze firma AVE.
Shromaždiště odpadu ve statku není určeno pro stavební odpad, krytiny apod. Tříděný odpad ukládejte do označených kontejnerů rozmístěných ve všech částech obce !!!
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MATEŘSKÁ A
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Poděkování kolegyním
Děkujeme paním učitelkám Janě Maříkové a Zitě Nielsen, které
sice naši školu a školku pracovně
opustily a letos je u nás nejspíš
nepotkáte, ale obě nám svou milou
přítomností ve dnech minulých
zpříjemnily život. Obě nás v našem
společném životě posunuly kupředu. Jedna svou vlídností a vstřícností. Druhá navíc zanechala za
sebou dokončený projekt školního
loga, kterým se nevymazatelně
zapsala do našich dalších školních

dní. Naštěstí od nás odešly
v dobrém, veselé a zdravé, a tak
věříme, že si k nám alespoň občas
cestičku najdou a potěší nás svou
návštěvou.
Radujeme se z toho, že máme
nové kolegyně, paní Mgr. Janu Matouškovou v základní škole a Kateřinu Peškovou ve škole mateřské.
Věřím, že se obě osvědčí a přejeme si, aby jim s námi a přívozskými dětmi bylo dobře a dlouho nám
spolupráce vydržela.

Pevně doufám, že nikoho letošní zmatený začátek školního roku
neznechutí a všichni vydržíme ve
vzájemné
shodě do šťastného
konce. Děkuji za podporu a vstřícnost všem, kteří se snaží svou
troškou přispět k tomu, aby to tak
dopadlo. Byť třeba tím, že se více
snaží si děti zaopatřit v odpoledních hodinách vlastními silami.
Mgr. Hana Šmídová,
ředitelka

ŠKOLA?! Bude? Nebude? B U D E !!!!
Začněme od těch nejmenších. Mateřská škola běží podle
svých předem určených pravidel.
Letos bylo přijato i několik dvouletých dětí, o které se stará chůva.
Školka nám tzn. zaměstnancům školy poskytla dočasný azyl.
Máme tu provizorní ředitelnu, kde
se scházíme a pracujeme. A co
naše děti? O ratolesti zaměstnaných rodičů se od 4. září staraly
vychovatelky školní družiny.
ZAHÁJENÍ školního roku
2017/2018.
V pondělí 18. září jsme na
dvorku MŠ a v provizorních prostorách slavnostně zahájili
letošní školní rok. V úvodním slovu paní ředitelka
všechny přivítala a nastínila,
jak bude nyní výuka probíhat. Pan starosta ubezpečil
rodiče, že přestavba školy
se skutečně chýlí ke konci.
Nepředvídané události posunuly dostavbu a znovuotevření naší školy. Teď budeme jen doufat , že vše
dobře dopadne a školu otevřeme co nejdříve.

No a co zatím s dětmi? O ty
je samozřejmě dobře postaráno.
Po dobu rekonstrukce školy nám
ZŠ Krhanice poskytla provizorní
prostory, kde bude dočasně probíhat výuka našich žáků. Doprava
tam i zpět je zajištěna školním autobusem. Vyučovat budeme my,
učitelky ZŠ Kamenný Přívoz.
V úterý 19. září si děti poprvé
vyzkoušely cestu do Krhanic. Ve
škole nás srdečně přivítala paní
ředitelka Ráblová. Žáci si prohlédli
školu a pomalu se rozjíždí normální výuka. Je samozřejmé, že nemůže být vše úplně ideální, ale

snažíme se, aby děti získávaly patřičné informace a mohly se vzdělávat i za těchto mimořádných okolností.
Tímto bychom také chtěly
poděkovat paní ředitelce a celému
kolektivu krhanické školy za nezištnou pomoc a vstřícnou spolupráci.
Nyní nám už nic jiného nezbývá, než pevně věřit, že vše bude probíhat tak, jak má, a že se
brzy sejdeme v naší staronové
škole.
Učitelky ZŠ Kamenný Přívoz

www.kamennyprivoz.cz
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Školní družina
Od 4. do 15. září 2017 byla pro děti pracujících rodičů otevřena školní družina formou „příměstského tábora“.
V prvním týdnu jsme podnikli výlet na jílovské vyhlídky a do Farmaparku v Soběhrdech. V druhém týdnu
jsme se hned v pondělí vypravili do Zoologické zahrady Praha. Ve středu jsme se vydali vlakem do Petrova,
odkud jsme podél řeky došli do Davle na sladkou odměnu, a pak
vlakem zpět do školy. Zbytek dní jsme trávili procházkami po okolí,
stavěli jsme v lese domečky, hráli si na zahrádce, malovali, tvořili....
O tom, jak děti hodnotily pobyt ve školní družině svědčí jejich články
a obrázky.
ZOO
11.10. jsme byli v ZOO Praha. Jeli
jsme vlakem, metrem a pak autobusem. Paní učitelky u pokladny
koupily lístky. Jako první zvíře
jsme viděli urzony a další zvířata
jako třeba lední medvědy a tapíry.
Zajímavé bylo vidět sklípkany a
plavat krokodýly. Moc se mi to líbilo.
Anna Janovská, 3.třída

jsme hodně druhů pavouků,
např. sklípkany a tarantule.
Jsem moc ráda, že paní učitelky tak pěkně zorganizovaly tak
pěkný výlet. Děkuji.
Viktorie Bošková, 4.třída
ZOO Praha
V pondělí nám paní učitelky
přichystaly výlet do Zoologické
zahrady v Praze. Bylo tam
mnoho krásných zvířat. Byli

Farmapark
Ve Farmaparku byl nejlepší skákací polštář, když jsme tam mohli být
všichni,byla sranda. Hezký zážitek.
Václav Ctibor, 3.třída
ZOO
11.10. jsme jeli do pražské ZOO.
Šli jsme na urzony. Byla jsem nadšená, že můžu vidět tahle zvířata
na živo. Potom jsme šli do Indonésie svět. Viděli jsme netopýry,

Viděli jsme taky lachtany a tučňáky. Pak jsme šli do obchodu a
mohli si něco koupit. Byl to moc
krásný výlet.
Jan Bernard, Max Hrubý,
Jakub Novák , 4.třída

piraně, želvy, vydry, paviány a
gibóny. Po nějaké době dívání se
na zvířata nám paní učitelky dovolily si něco koupit. Před obchodem
byli sloni. Potom jsme šli na hrochy, na ptáky, žirafy, gorily. Viděli

jsme v Indické džungli. Viděli jsme
indické a africké slony. Byli jsme
v pavilonu opic. Byli jsme u sklípkanů za sklem. Pak jsme se šli nasvačit. Potom jsme viděli kamzíky,
ptáky, hrochy a ledního medvěda.

Farmapark Soběhrdy
Bylo to tam dobré, viděl jsem zvířata a mohl je nakrmit – třeba pštrosa. Taky jsme skákali na trampolíně, lezli jsme po lanech. Nejlepší
bylo vnitřní hřiště. I jiné dny to tu
bylo dobré.
Radim Stárek, 2. třída
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Novinky ze školky
Po prázdninách jsme se opět
sešli v naší školce.
Prázdninový provoz probíhal
sloučeně v jedné třídě prvních čtrnáct dní v červenci a posledních
14 dní v srpnu. Takže pro některé
děti nebylo zahájení školního roku
4. září nic zvláštního.
Přesto nás čekalo kromě známých tváří i pár změn.
Novinkou je zvýšený tlak na přijímání dvouletých dětí do MŠ a
povinná předškolní docházka.
Předškoláci, kteří tráví svůj poslední rok v MŠ (u nás jim říkáme
„sovičky“), mají povinnost
docházet do MŠ a každou absenci písemně omlouvat do speciálních omluvných listů, které si
každá školka musela vytvořit.
V případě, že rodiče chtějí své dítě
vzdělávat individuálně nebo jej posílat do alternativních vzdělávacích
zařízení, musí docházet do své
spádové školky na přezkoušení.
Dvouleté děti a školka
Odstupující ministryně školství
Mgr. Kateřina Valachová připravila
a prosadila zákon, který umožňuje

Převozníček
Zveme Vás do našeho rodinného
mateřského centra Převozníček, které funguje již pátým rokem.
Většina našich zakládajících členů je již školou a školkou povinná
Přijďte proto mezi nás rozšířit řady o
nové dětičky a jejich rodiče.
Od září se scházíme každé pondělí od 9:30 v naší klubovně v budově Obecního úřadu nebo za hezkého počasí na „vrbičkovém hřišťátku“ (u zdr. střediska).
Více info na:
veronika.nezbedova@gmail.com
605 747 136
nebo
http://prevoznicek.webnode.cz/
Veronika Nezbedová

přijímání dvouletých dětí do MŠ.
Do tří let věku se formuje až
90% naší osobnosti, jde tedy o naprosto klíčové období lidského života.
Absolutně nejdůležitější v tomto
období je bezpečná vazba mezi
mámou a dítětem. Tato vazba se
utváří zejména jejich vzájemným
kontaktem, když jsou přirozeně
spolu. Dítě si buduje do tří let důvěru v sebe sama a svět kolem
sebe. Potřebuje doslova najít svůj
domov. Máma je v tomto směru
pro dítě nikým a ničím nenahraditelná.
Předčasné umísťování dětí do
mateřské školy může vyvolat citovou deprivaci, poruchy chování,
spánku, alergie, ekzémy..
Chápeme, že některé matky
mohou být v zoufalé situaci a nezbude jim nic jiného, než dvouleté
dítě do MŠ umístit. Proto přijetí dítěte do MŠ před završením třetího
roku musí vždy ředitelka školy pečlivě a odpovědně zvážit a každý
konkrétní případ individuálně, po
diskusi s učitelkami a rodiči, po-

soudït.
Česká republika má světový
unikát v tom, že umožňuje rodičům
tříletou mateřskou dovolenou.
Je to dobrá a zdravá věc.
V tomto jsme v celosvětovém měřítku moderní a ostatní země by se
od nás mohly učit.
Byla by velká chyba tuto výsadu
rušit, nebo ji jakkoli ohrožovat.
(částečně převzato z „Petice a
otevřeného dopisu paní ministryniDvouleté děti do školky nepatří“)
Přejeme si, aby se v naší školce
všechny děti, rodiče i pracovnice
cítili dobře a převládala zde pohodová a příjemná atmosféra.
Doufáme, že se to bude dařit i
s nově nastolenými podmínkami,
které tuto již ne příliš lehkou práci
neusnadňují. Spíše naopak.
Děkujeme Obecnímu úřadu
v Kamenném Přívoze za zakoupení zahrady, která k této škole již
léta neodmyslitelně patří.
Za kolektiv MŠ L. Kyptová

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ
SOKOLOVNA

JÍLOVÉ

7.10.2017
Začátečníci: 18:15 – 20:00 hod
Pokročilí:
20:15 – 22:15 hod
Soboty - 1x za 14 dní
Info: tel: 603 238 090
e-mail: vasova@volny.cz
www.tanecni.net
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SPORT
Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra V. Charváta
Na vstup do nové sezóny 2017
– 2018 jsme se připravovali i
účastí na dvou letních turnajích.
První se konal 29. 7. 2017
v Peceradech. Pro malý počet
hráčů to pořadatel uspořádal jako
turnaj v malé kopané. Tady jsme
obsadili 2. místo, když ve finále
jsme prohráli s „B“ mužstvem
Týnce nad Sázavou.
Druhý turnaj, kterého jsme se
účastnili, byl již kvalitně obsazený
tradiční turnaj v malé kopané, který pořádají hasiči z Kamenného
Újezdce (píše se o něm na jiném
místě těchto novin). Byl to již 21.
ročník. V tomto turnaji jsme obsadili třetí místo.
Týden po tomto turnaji nás již
čekal vstup do nové sezóny a to
prvním zápasem v Jílovém
s jejich „B“ mužstvem. Začátek
nám vyšel až nad očekávání. První branku jsme dali my ve 25. mi-

nutě. V 53. minutě jsme opět vedli
a to 1 : 2. Ale po posledním hvizdu rozhodčího jsme prohráli 4 : 2.
Branky za nás dali J. Kolář a
z penalty T. Dalibába.
Druhé mistrovské utkání jsme
hráli
na
domácí
půdě
v Kamenném Přívoze s „B“ mužstvem Spartak Průhonice. V tomto
duelu jsme také prohráli, ale jen
1 : 2. Naší branku vstřelil K. Slepička.
K třetímu utkání o mistrovské
body jsme jeli do Vestce, kde na
nás čekal „B“ tým domácí Viktorie
Vestec. I tady jsme měli vynikajících prvních 50. minut. Ve 49. minutě jsme vedli 1 : 3. Po nepřesném vedení utkání panem rozhodčím (odpískal na nás dvě
sporné penalty a nám ani jednu,
když minimálně jednu jsme měli
kopat. Jednu náš gólman chytil a
druhou kopli domácí vedle) nastal

zlom a domácí nám začali dávat
góly. Konečný výsledek byl 5 : 3
pro domácí. Branky za naše mužstvo proměnili: 2x T. Dalibába a
1x K. Slepička.
Čtvrté mistrovské utkání jsme
odehráli 16. 9. na domácím hřišti
s mužstvem Meteor Libeř. Ani
tentokrát se nám nepodařilo vyhrát. Prohráli jsme 1 : 5. Jedinou,
naší branku dal M. Brož.
K dosavadnímu průběhu říct
jen to, že los na nás nebyl opravdu přívětivý a na začátek nám
určil ty nejtěžší soupeře, kteří v
minulém ročníku drželi přední
místa a usilovali o postup do vyšší
soutěže.
Závěrem chci říct, že naše
chvíle určitě ještě přijde, zvláště
jak se nám vrátí někteří zranění
hráči.
Zpracoval Trenér V. Charvát

Přední řada:St. Buňata, I. Plop, M. Grössl, D. Barták, V. Drábek, ležící je brankař T. Brož.
Zadní řada: K. Slepička, M. Vocetka, M. Brož, M. Balda, T. Dalibába, J. Vojáček, L. Volák a trenér V. Charvát
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ROZLOSOVÁNÍ - 3. TŘÍDA SKUPINA „A“ OKRESU PRAHA - ZÁPAD – PODZIM 2017
1. kolo
Jílové „B“
2. kolo
K.P.
3. kolo
Vestec „B“
4. kolo
K.P.
5. kolo
Hvozdnice „B“
6. kolo
K.P.
7. kolo
Krňany
8. kolo
K.P.
9. kolo
D.Jirčany
10. kolo
Vrané
11. kolo
K.P.
12. kolo
Davle
13. kolo
K.P.

27.8.2017
2.9.2017
10.9.2017
16.9.2017
24.9.2017
30.9.2017
7.10.2017
14.10.2017
21.10.2017
28.10.2017
4.11.2017
11.11.2017
18.11.2017
-

NE
K.P.
SO
Průhonice „B“
NE
K.P.
SO
Libeř
Ne
K.P.
SO
Hradištko
SO
K.P.
SO
Okrouhlo
SO
K.P.
SO
K.P.
SO
Radlík
SO
K.P.
SO
Jesenice „B“

17,00 hod
17,00 hod
17,00 hod
16,30 hod
16,30 hod
16,00 hod
16,00 hod
16,00 hod
15,30 hod
14,30 hod
14,00 hod
14,00 hod
13,30 hod
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Zpráva o činnosti mládežnického fotbalu TJ Tatran Kamenný Přívoz
Týden před odjezdem na letní
soustředění byla zahájena příprava
na podzimní část soutěží Okresního přeboru.Letní fotbalové soustředění se konalo od 26.8. - 1.9.2017
v krásném prostředí penzionu
Trautenbek ve Studenci. Soustředění se účastnila družstva mladší a
starší přípravky.
Soustředění proběhlo v celkově
Rk.

Družstvo

dobré pohodě. Mimo naplánovaných tréninků se děti věnovali různým kolektivním soutěžím, které
byly na konci soustředění vyhodnoceny a vítězové odměněni medailemi. Dále děti v plné míře využívali
bazén v areálu penzionu.
Týden po příjezdu ze soustředění již začala pro mladší a starší
přípravku podzimní část OP Praha

– západ.
K dnešnímu dni starší přípravka
odehrála první dvě kola podzimní
části. V prvním zápase těsně prohrála naše přípravka s přípravkou
Vestce „B“ 5 : 6. Druhý zápas
jsme odehráli na hřišti Dol.Jirčan.
Po velmi dobrém výkonu starší přípravka porazila vysoko 15 : 4.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Penalty + Penalty -

1

Hradištko

2

2

0

0

25:5

6

0

0

2

Jesenice

2

2

0

0

24:11

6

0

0

3

Vestec B

2

1

1

0

6:5

4

0

0

4

K. Přívoz

2

1

0

1

20:10

3

0

0

5

Průhonice

2

1

0

1

8:19

3

0

0

6

Vrané/Zvole

2

0

1

1

5:17

1

0

0

7

Jíloviště

2

0

0

2

10:14

0

0

0

8

D. Jirčany

2

0

0

2

8:25

0

0

0

Mladší přípravka zahájila sezonu
první turnajem 9.9.2017 turnajem
hraným na hřišti PFA v Davli. Tento turnaj vyhrála naše mužstvo „A“
s plným počtem 15 bodů.
Rk.

Družstvo

Druhé muštvo „B“ skončilo na pátém místě se ziskem dvou bodů.
Druhý turnaj se odehrál na našem
hřišri. Tento turnaj vyhrála PFA
„A“, druhé bylo naše mužstvo „A“
se ziskem 12 bodů a mužstvo „B“

skončilo se ziskem 4 bodů na místě čtvrtém.
Jaroslav Linhart
vedoucí mládeže
TJ Tatran Kamenný Přívoz

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

K. Přívoz A

10

9

0

1

66:16

27

2

Povltavská FA A

10

8

1

1

70:23

25

3

Povltavská FA B

10

5

2

3

57:22

17

4

Hradištko

10

2

2

6

32:51

8

5

K. Přívoz B

10

2

2

6

17:63

8

6

Povltavská FA C

10

0

1

9

9:76

1
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HASIČI
PREVENTIVNÍ OKÉNKO
V dnešním preventivním okénku si připomeneme, že je 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
místu pálení.
Dále je třeba si připomenout, že
před začátkem topné sezony je
třeba pořádně vyčistit komín i veš-

keré kouřovody a tím předejít nepříjemným překvapením během
zimy.
Komín by měl jednou za čas
překontrolovat odborník, který zaručí 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 používání přímotopů se
na nich nesmí sušit žádné oděvy
ani je ničím zakrývat. V blízkosti
přímotopů ani žádných topných
těles nesmí být jakýkoliv hořlavý
materiál.
Zpracoval
člen zásahového družstva
Charvát V.

21. ročník turnaje v malé kopané
„O PUTOVNÍ POHÁR SDH V KAMENNÉM ÚJEZDCI“
Hasiči z Kamenného Újezdce pořádali dne 19. 8. 2017, jako již každoročně, velice populární turnaj v malé kopané. Byl to už 21. ročník.
Osm družstev bylo rozděleno do
dvou skupin po čtyřech. Hrálo se
ve složení 4 + 1 podle pravidel pro
malou kopanou. Byly vytvořeny
dvě skupiny po čtyřech, ve kterých
hraje každý s každým. Hrací doba
2 x 12 minut. Podle umístění ve
skupinách se hrály semifinálové
zápasy (postupují tam první dvě
družstva), finálové zápasy a zápasy o 7., 5., 3., a 1. místo. V semifinálových a finálových zápasech při
nerozhodných výsledcích rozhodují
penalty.
Turnaj byl zahájen přivítáním
účastníků a čestnými výkopy na
dvou hřištích, které provedli na
hřišti„A“
nejstarší
hasič
v Kamenném Ujezdci p. Ivan Úrsta
a p. Josef Zadina (bývalý fot. trenér
Bohemians Praha a několika dalších tuzemských mužstev), a na
hřišti „B“ starosta obce Kam. Přívoz Ing. Prokop Mašek a p. Zdeněk Hruška (bývalý fotbalový brankař československé reprezentace,
pražských Bohemians a několika
zahraničních mužstev). Tito pánové, starosta SDH p. Jan Kadeřábek
a nejstarší stále činný člen SDH p.
Ivan Úrsta na závěr předávali ceny

vítězům, vyhodnoceným a odměněným účastníkům turnaje.
Ze základních skupin postoupila
mužstva: skupina A - Tatranka K.P. a Super Mix Radlík a skupina
B – Triumfátor -Vávrovka - K.Ú. a
Převozníček K. P. O první místo se
utkala družstva Převozníček - K.P.
a Triufátar – Vávrovka K.Ú. O třetí
a čtvrté místo se utkala družstva
Tatranka K.P a Super Mix Radlík.
Vítězem se stalo družstvo Triufátar - K.Ú. Umístění na dalších
místech: 2. místo Převozníček
K.P., 3. místo Tatranka K.P., 4.
místo Super Mix Radlík, 5. místo
Osada Orlík K.Ú., 6. místo Rebelové Praha, 7. místo Omladina K.
Ú., 8. místo Sako K.Ú.
Nejlepší střelec turnaje byl – Semerád Karel - 10 branek a nejúspěšnější brankář – Žabová Nikola. Dále byl vyhodnocen nejmladší účastník turnaje Skramuský František 6 let, nejstarší
účastník Miroslav Charvát 54 let.
Organizační výbor dále vyhodnotil i
jedinou ženu turnaje pí Alenu Skramuskou. První tři družstva obdržela
poháry, diplomy, šampaňské, tašku
plnou sladkostí a dobrot, ale našlo
se tam i něco chutného k napití.
Družstva na dalších místech až po
to poslední dostala také tašky a
v nich nemalá překvapení. Jednot-

livci, kteří se umístnili na vyhodnocených místech, ještě obdrželi věcné ceny. Jelikož se podařilo sehnat
od sponzorů dostatek cen, byli odměněni i lidé, kteří se podíleli na
zdárném průběhu turnaje – zdravotnice pí. Hervertová i nejlepší
zapisovatel a pomocný organizátor
Jarda Tater st.. Odměnu dostali i
páni rozhodčí Paseka Luboš,
Dupal Jan a Jarda Tater ml. o kterých všichni říkali: "Kéž by takoví
byli i rozhodčí v soutěžích organizovaných fotbalovým svazem". Celý turnaj zakončil krátkým proslovem ředitel turnaje p. V. Charvát
(na kterém leželo největší břemeno, a to dát celý turnaj dohromady). Poděkoval všem za výborné
výkony, za fair play vystupování,
za to že svým chováním napomohli
ke zdárnému a plynulému chodu
turnaje. V závěrečném hodnocení
poděkoval p. Charvát sponzorům
(bylo jich 20) kteří poskytli jak finanční, tak i věcnou pomoc, bez
které by nebylo možné turnaj uskutečnit v takovém rozsahu. Všechny
tady chci také vyjmenovat. Byli to soukromé osoby: pp. Povolný B.,
Navrátil V., Tůma P., Voráček M.,
Mikyna T., Novotný P., Patera J.
nějakými cenami přispěl i ředitel
turnaje p. Charvát V., Občerstvení
„Dřevák“ pí. Šmejkalová na Pro-
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sečnici. Restaurace: Démon . p. Grolmus v Prosečnici, U Brožků pí. Šnellerová v Hostěradicích, Vemenáče“ p. Janek
R. v K. P., „Na Staré Poště“ p. Kadlec
v Kam. Přívoze, na přívozské vlakové
zastávce „U Adenaura“ pp. Mikoláš a
Chrudinský, Prodejny potravin: „U Vemenáče“ v Kam. Přívoze, Prodejna sportovních potřeb Hoby Sport p. Hajný Lukáš v
Benešově, Agromex p. Jirka st. a 1. Jílovská a.s. p. Kačer Jos. Fa UMBRO –
Praha p. Jarolím.
Poslední, kdo si vzal slovo, byl starosta
SDH Jan Kadeřábek a poděkoval všem
za předvedené výkony a dodržování fair
play. Úplně závěrem jsme si všichni řekli, že už teď se těšíme na příští rok, kdy
společně oslavíme již 20. ročník konání
tohoto populárního turnaje.
Zpracoval V. Charvát

Triumfátor -Vávrovka Kam. Újezdec - mužstvo které obsadilo 1. místo v 21.
ročníku turnaje O putovní pohár SDH Kamenný Újezdec 19.8.2017

Mladí hasiči v Kamenném Újezdci
Od minulé zprávy se toho u nás
moc nového neudálo. Užívali jsme
si prázdniny a hasičské schůzky se
odložily na září. Jakmile ale začala
škola, začaly nám také naše pravidelná setkání. Celé září trénujeme
na podzimní kolo soutěže hry Plamen, abychom přivezli nějakou tu
medaili. Soutěž se uskuteční 7.
října v Jílovišti. Čekají nás také
nějaké brigády a úklid, ale to až po

Mladí hasiči při soutěžích na letním
táboře

tréninku v dalších měsících.
Dne 9. 9. 2017 jsme se zúčastnili také pohádkové cesty spolu s
ostatními dětmi, které si s námi
přišly užít legraci. Bylo nás celkem
55 a všichni jsme byli nadšení. Na
cestě jsme potkali vodníky, čarodějnice, indiány, víly, Karkulku s
vlkem a také kovboje, u kterých
jsme si mohli vyzkoušet střelbu ze

vzduchovky. Všichni jsme si zasloužili odměnu, nejen v podobě
sladkostí, ale také ohňostroje a
pohádky, která se promítala ve vytvořeném letním kině. Už se těšíme na další takovou akci.
Vedoucí mladých hasičů
Veronika Voláková
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Společenská kronika
Jubilanti
Červenec
Pašek Drahouš
Koželská Helena
Jindra Miroslav
Štěpánková Helena
Sirotková Helena

Srpen
Smejkal Josef
Mošničková Eva
Dastych Jiří
Pešková Marie
Štochlová Daria
Čechová Miluše

Srdečně gratulujeme
všem jubilantům !

Září
Klečatský Jan
Sládek Vladislav
Stavinohová Marie
Stibůrková Ludmila
Mašatová Naděžda
Holmanová Zdeňka
Berková Růžena

Nově narození
Červenec, srpen, září
Kopecký Dominik
Nováková Eliška
Řeháková Petra
Vosátko Patrik

Úmrtí
Dolejšová Jiřína
Kašpar Otto
Kušniráková Alena
Mikynová Miluška
Polívková Emília
Slepičková Eva

Karla Krausová
Váš osobní místní makléř
www.posazavi.info
Hledám naléhavě pro konkrétní klienty:
* Rodinný dům nebo chalupu i vybydlené a/
nebo v havarijním stavu
* 2x chatu/srub, co nejblíže k vodě (řeka nejlépe, nebo rybník) - podmínka je rovný terén s
přímým přístupem /příjezdem k chatě i k vodě
(handicapované děcko a problémy s chůzí)
Dále aktuálně pro konkrétní klienty hledám:
* 3x chatu nebo chalupu, 4x rodinný dům
* stavební parcelu 2x.
Vše Jílové u Prahy až Týnec n.Sázavou
a okolí cca do 15 km
Prosím nabídněte, tipy po realizaci obchodu
odměním.
Děkuji
725878041
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Vydavatel
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