Přívozský

3

ČTVRTLETNÍK
VYDÁVÁ OBECNÍ RADA V KAMENNÉM PŘÍVOZE

SLOVO NA ÚVOD I NA ZÁVĚR

ČÍSLO 3/2018

Z OBSAHU

Zdá se to jako včera, ale jsou to již celé čtyři roky, kdy
jsem jako starosta obce hodnotil minulé volební období. A
nyní musím chtě, nechtě provést to samé.
Pochopitelně nebylo, není a nebude nikdy možné provést
to, co by se líbilo všem a splnit požadavky všech obyvatel.
Nutno přednostně řešit věci nezbytné, nikoli věci zbytné,
často lehce řešitelné, ale finančně náročné.
Co bylo:
V minulém volebním období se mimo běžných a nutných
věcí řešila především problematika dětí a mládeže.
 Bylo vybudováno multifunkční hřiště při fotbalovém hřišti
v Kamenném Přívoze, které využívají především mladí fotbalisté, škola, školka, Převozníček i ostatní složky obce.
 Byla provedena zásadní přestavba a přístavba místní základní školy, rozšířena její kapacita a vybudována kuchyně
a jídelna v objektu ZŠ.
 Po dlouholetém jednání s majiteli byl zakoupen objekt tělocvičny sloužící ZŠ, MŠ i ostatnímu využití pro obec
(aerobik, jóga, stolní tenis apod.) a přilehlá zahrada mateřské školky.
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ROZVOJ OBCE
ROZVOJ OBCE
Informace o jednání rady a zastupitelstva obce
Obecní rada zasedala v období od
27.6.2018 do uzávěrky tohoto vydání
čtvrtletníku celkem čtyřikrát. Bylo mimo jiné projednáno:
 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby mezi Obcí Kamenný
Přívoz a ČEZ Distribuce a.s. zastoupené společností ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.- kabelové vedení NN 400 V
po obecních pozemcích p.č. 279/7 a
p.č. 663 v k.ú. Kamenný Přívoz, kabelové vedení NN 400 V po obecním
pozemku p.č. 460/3 v k.ú. Hostěradice a kabelové vedení NN 400 V po
obecním pozemku p.č. 460/4 v k.ú.
Hostěradice, vše za jednorázové
úhrady dle délky vedení.
 Žádost manželů Ptáčkových o odkoupení dlouhodobě připlocené části
obecního pozemku p.č. 642/5 o výměře cca 100 m2, k.ú. Kamenný Přívoz u jejich nemovitosti č.p.127. Rada obce doporučuje odprodej pozemku projednat a schválit na jednání
zastupitelstva.
 Žádost paní Gabriely Zavadilové o
odkoupení dlouhodobě připlocené
části obecního pozemku p.č. 356/1 o
výměře cca 30 m2, k.ú. Kamenný
Přívoz u její nemovitosti č.e.544. Rada obce doporučuje odprodej pozemku projednat a schválit na jednání
zastupitelstva.
 Žádost paní Evy Zvolánkové o odkoupení dlouhodobě připlocené části
obecního pozemku p.č. 342/28 o
výměře cca 80 m2, k.ú. Hostěradice
u její nemovitosti č.e.257. Rada obce
doporučuje odprodej pozemku projednat a schválit na jednání zastupitelstva.
 Žádost pana Martina Pacovského o
odkoupení dlouhodobě připlocené
části obecního pozemku p.č. 342/28
o výměře cca 70 m2, k.ú. Hostěradice u jeho nemovitosti č.e.247. Rada
obce doporučuje odprodej pozemku
projednat a schválit na jednání zastupitelstva.
 Žádost manželů Moravcových o odkoupení dlouhodobě připlocené části
obecního pozemku p.č. 342/28 o
výměře cca 100 m2, k.ú. Hostěradice
u jejich nemovitosti č.e.251. Rada
obce doporučuje odprodej pozemku

projednat a schválit na jednání zastupitelstva.
 Souhlasné vyjádření obce s projektovou dokumentací k akci : Přeložka
silnice II/105 k sjezdu z D3 u Hostěradic.
 Výběr dodavatele nových oken do
obecního domu v Kamenném Přívoze č.p. 263 (byty a divadlo OKAP) ze
tří nabídek. Vybrána firma Vorlíček Plast s.r.o., Zlonice s nejnižší cenovou nabídkou za 191.886,- Kč včetně
DPH.
 Schválen bezplatný pronájem náplavky na levém břehu Sázavy p.č.
642/1 a st. 15/1 na pořádání Přívozského trhu dne 22.9.2018 spolku
Náplava Sázavy.
 Projednána žádost společnosti Kapela s.r.o. o využívání místní komunikace při zavážení bývalého lomu na
Zastávce při rekultivaci na les
(souhlasné rozhodnutí stavebního
úřadu v shodě s platným územním
plánem). Obec zajistila zkoušky
únosnosti vozovky od silnice II/106 k
železničnímu přejezdu a na základě
výsledků bylo vydáno souhlasné vyjádření obce s tím, že celková hmotnost vozidel nepřesáhne 40 tun s
frekvencí v počtu 60 až 120 vozidel
měsíčně s předpokládanou dobou
zavezení 5 až 7 let. Případné škody
na místní komunikaci opraví dopravní firma na své náklady.
 Udělení souhlasu zřizovatele ředitelce ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz k použití prostředků obce určených prvoplánově na financování a vybavení
školy též k financování chůvy a
správce - údržbáře, pokud budou
uspořeny z rozpočtu školy.
 Na žádost kulturní komise odsouhlasena finanční odměna 1000 Kč/rok
dobrovolníkům, kteří ve volebním
období 2014 - 2018 obětavě navštěvovali s dárky jubilanty.
 Rada rozhodla o vstupu Obce Kamenný Přívoz do soudního řízení
jako vedlejší účastník ohledně jednání o pozemku p.č. 223 (Morávkův
sad), k.ú. Kamenný Přívoz ve smyslu
Usnesení Okresního soudu Praha západ.

Zastupitelstvo obce - veřejná zasedání zastupitelstva se uskutečnila
27.6. a 15.8.2018.
Bylo mimo jiné projednáno:
 Závěrečný účet obce Kamenný Přívoz a roční účetní závěrka obce za
rok 2017.
 Úprava rozpočtu obce Kamenný Přívoz na rok 2018.
 Zadání územního plánu obce Kamenný Přívoz.
 Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva pro příští volební období
2018 - 2022 na 15 členů.
 Schváleny odprodeje dlouhodobě
užívaných obecních pozemků dle
návrhů rady obce (viz. PČ 2/2018).
 Podpora žádosti o dotaci na projekt ,,Sociální a komunitní práce pro
oblast Týnecka'', realizace na území
Kamenného Přívozu, žadatelem o
projekt je Město Týnec nad Sázavou,
Obec Kamenný Přívoz podepíše
Smlouvu o spolupráci na projektu s
Městem Týnec nad Sázavou.
 Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova a
schválení závazku spolufinacování
projektu z rozpočtu obce Kamenný
Přívoz ve výši uvedené v žádosti o
poskytnutí dotace.
 Podání žádosti o dotaci na akci Kanalizace Kamenný Přívoz, stoka D1
ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství na rok 2018
a schválení závazku spolufinacování
projektu z rozpočtu obce Kamenný
Přívoz ve výši uvedené v žádosti o
poskytnutí dotace.
 Souhlas s dokumentací k územnímu
řízení lokality Z4-1 Úlehličky v souladu s územním plánem. Po vybudování a zkolaudování komunikací dle
dokumentace obec Kamenný Přívoz
převezme dílo bezúplatně do svého
vlastnictví.
 Schváleno odkoupení objektu č.p. 9
a přilehlých pozemků p.č. st.37, p.č.
375 a p.č. 376/1 v centru Kamenného Přívozu za cenu 4.610.000,- Kč.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
zveřejňujeme na úřední desce a webových
stránkách
obce
www.kamennyprivoz.cz.
Pavel Pála, místostarosta obce
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 Byl vyřešen letitý pro- balův statek v Kamenném Přívo-

blém pozemků kolem
fotbalových kabin při fotbalovém
hřišti, kde pozemky, kde je parkoviště, dětské hřiště, garáž, studna, nohejbalové hřiště a další
okolí nebyly majetkem obce. Již
jsou. A to formou směny pozemků a v podstatě i darováním potomky zakladatele Jawy pana
Františka Janečka.
 Byl zakoupen pozemek bývalého
hokejového hřiště v Kamenném
Újezdci, který tvoří základnu SDH
Kamenný Újezdec.
 Toto jsou věci buď výhradně či
podstatným způsobem sloužící
budoucnosti obce, dětem a mládeži.
Dále se obec zaměřila na následující úkoly:
 Vylepšení prostorů pro stání odpadových kontejnerů včetně vybudování shromaždiště odpadů v
Hostěradicích Bohužel největším
problémem vybudování lepších
stanovišť je to, že obec nemá
potřebné pozemky, takže vybudování sběrného dvora je t.č. nerealizovatelné.
 Zlepšení zabezpečení kontroly a
ochrany obce vybudováním kamerového systému napojeného
na městskou policii Jílové u Prahy.
 Úprava veřejných prostranství
(pomník a oplocení parčíku v Kamenném Újezdci, pomníky v Kamenném Přívoze a Hostěradicích, prostranství před památníkem TGM v Kamenném Přivoze,
úprava prostor při Turyňském
potoku pod školou, obnova schodů od autobusové zastávky na
náplavku v K.Přívoze i další).
 Oprava kapliček v Kamenném
Újezdci a Hostěradicích a hřbitova v Hostěradicích.
A ještě se musím zmínit o tom,
že obec nyní zakoupila bývalý Ší-

ze, což je velice důležité, že má
konečně nějaké pozemky mezi ZŠ
a MŠ, které jistě budou účelně a
rozumně v blízké budoucnosti využity.
O dalším se zmiňovat nebudu,
bylo by to dlouhé až vychloubačné.
Ne všechno by bylo realizovatelné bez využívání dotací se kterými nám často pomáhá Posázaví
o.p.s. Největší dotace vyjádřené
finančně jsme v posledních čtyřech létech obdrželi na akce: Přestavba a přístavba ZŠ, multifunkční hřiště, zateplení ZŠ, oprava
kapliček a hřbitova, bioodpad,
oprava hasičského vozidla, a další.
Úkoly pro nejbližší období:
Nové zastupitelstvo obce se
bude muset v nejbližších létech
věnovat především následující
problematice:
 Rozšířit vodovodní řad pitné vody
pro co možná největší část obce
a společně s tím provést navýšení kapacity ČOV a rozšíření kanalizační sítě. A zde se musím
zastavit. V geologických a polohových podmínkách naší obce,
která leží na obou březích Sázavy to nebude jednoduché. Projekt
pro udělení dotace (bez dotace
by to bylo téměř nerealizovatelné) se vyhodnocuje též s ohledem na výši finanční částky na
jedno odběrné místo či ekvivalentního odběratele, což v našich
podmínkách vychází podstatně
jinak než u obce při silnici v Polabí, či obce s jednou částí. Ale
voda a čištění odpadních vod být
musí.
 Realizace chodníků propojujících
jednotlivé části obce.
 Zvyšovat kvalitu a vzhled veřejných prostorů.
 Pokračovat v úpravě a budování
odpovídajících odpadových pro-

stor.
 Problematika obecních komuni-

kací, především účelových, kterých je většina.
 Intenzivní podpora sportu nejen
dětí a mládeže, ale všech věkových kategorií.
 Podporovat kulturní, občanskou a
spolkovou činnost obce.
 Více se věnovat problémům seniorů.
 Zvyšovat bezpečnost obyvatel
obce, zejména podporou činnosti
SDH a úzkou spoluprací s PČR.
Poděkování a přání :
Tímto děkuji zastupitelům obce,
jejichž mandát zanedlouho skončí,
za jejich čas a úsilí, které věnovali
práci pro obec. Musím však poděkovat i těm, kteří nejsou zastupitelé a možná někdy je jejich práce
hmatatelnější než některých zastupitelů. Myslím tím především členy
kulturní komise (nezastupitele),
okrašlovací spolek apod.
Poděkovat musím za spolupráci
s obcí a popřát jen to dobré do budoucna též našim občanům a spolupracujícím organizacím a spolkům obce:
-Sboru dobrovolných hasičů Kamenný Újezdec
-Tělovýchovné jednotě Tatran Kamenný Přívoz z.s.
-Náplavě Sázavy o.p.s.
-Ochotníkům OKAPu
-Převozníčkovi
Nakonec se musím zmínit o nastávajících volbách do zastupitelstva obce, které proběhnou 5.a
6.října t.r. a pozvat vás k účasti na
nich, aby jste si vybrali, jak uznáte
za vhodné.
A nově zvolenému zastupitelstvu obce přeji, ať se jim jejich práce daří a vzhledem k tomu, že
jsem optimista, tak věřím, že se
dařit bude.
Prokop Mašek

Svoz nebezpečného, objemného odpadu a elektroodpadu
Oznamujeme, že v listopadu 2018 proběhne ambulantní svoz nebezpečného,
objemného a elektroodpadu ze shromaždiště ve statku v Hostěradicích. Vybraný odpad sem můžete přivézt v pátek 23.listopadu od 15 do 17 hodin nebo v sobotu 24.listopadu od 8 do 10 hodin. Odpad bude následně odvezen firmou AVE.
Upozorňujeme, že shromaždiště odpadu bude v letošním roce otevřeno naposledy 24.listopadu 2018.
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Jakost vody v Sázavě
Již nejsem nejmladší a u řeky
Sázavy žiji celý svůj život. Byly roky, kdy jsem špatně spal, když řeka zamrzla a jez pod okny nešuměl. Na to jsme zvyklí nebyli.
V posledních létech jsem si již na
to, že voda pod okny nešumí, zvykl. Ne že by řeka zamrzla, ale
z toho důvodu, že voda nebyla
v takovém množství, aby tekla
přes jez. Že jako děti jsme chytaly
ryby na „ráčky, rákosníky, vrankypulce“, což bylo pod každým kamenem, či na“zelené řasy – vodníka vlasy“ což bylo na každém jezu,
již delší dobu není pravda. Řeka již
není živá, jak bývala. A čím to je,
to se zatím můžeme pouze domnívat.
Ale to, co je s vodou v Sázavě
v současné době, tj. začátkem září
2018, z pamětníků nepamatuje

nikdo. Voda v řece je
zelená a pěnivá.
Dle aktuální informace Povodí Vltavy,
s.p.
problémy
s vodou jsou zapříčiněny hlavně suchým
teplým obdobím, malým průtokem a tudíž
vysokou teplotou vody v řece po celé
léto a vypouštěním
odpadních vod i
ostatní lidskou činností. Voda pak
má vyšší koncentraci chlorofylu a
v odebraném vzorku byly zjištěny
sinice, zelené řasy, penátní rozsivky a v menší míře jsou přítomny i
pikosinice. Přítomnost těchto organismů zapříčiňuje zelené zbarvení
vody. Dalším jevem je tvorba světle zbarvené pěny, která se na ně-

kterých místech hromadí, hlavně
v dolním toku Sázavy. Toto je způsobeno zvýšeným obsahem organických látek ve vodě.
Takže nám asi nezbývá nic jiného, než čekat, že se konečně
ochladí a začne pršet. A to si přejí
asi všichni.

Prokop Mašek

100 let od založení Československé republiky
Vážení spoluobčané, vím, že
slyšíte z rádia, televize a čtete v
tisku o oslavách k příležitosti 100.
výročí od založení Československé
republiky. Asi se vám to omrzelo.
My, členky kulturní komise, jsme
též zvažovaly zda se takto malá
obec má pustit do uctění tohoto
svátku, ale řekly jsme si ano, jdeme do toho. Tak jsme daly hlavy
dohromady a něco málo vymyslely.
Víme, že nemůžeme konkurovat
městům s vyšším finančním rozpočtem a naše oslava nebude tak
monumentální a pompézní, bude
však naše, s naší invencí a na místech, které máme rádi.
Touto formou vás proto sr-

dečně zvu na oslavu, která se bude konat 21. října 2018. Stručně
vás nyní seznámím s průběhem
oslav.
Sejdeme se v neděli 21. října ve
14 hod. u pomníku TG Masaryka
v Důle, kde uctíme památku našeho prvního prezidenta. Něco málo
si o panu prezidentovi řekneme a
bude možná i překvapení. Poté
sejdeme cestou dolů na parkoviště
u školy kde děti z MŠ a ZŠ uvedou
své
kulturní
pásmo
k tomuto výročí. Ústředním aktem
našeho společného setkání bude
slavnostní vysazení lípy, kterou
vysadíme pro paměť dalším generacím. Na závěr zakončíme oslavu

velice příjemně,
a to u stánků
Převozníčku
a
KK, kde se budete moci občerstvit a zakoupit dárkové předměty,
vyrobené pro tuto příležitost. Na
úplný závěr možná bude opět překvapení. Neřeknu, buďte napjati.
Těšíme se na setkání s vámi a
doufám, že přijdete v hojném počtu.
Za kulturní komisi
Blanka Mašková

Poděkování – výstava k 50. výročí napadení naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy
K napsání tohoto textu mě inspirovala švagrová. Bylo 21.8.2018
a dostala jsem od ní textovou zprávu, zda se k ní nepřidám na oslavy 50. výročí okupace do Prahy.
Napsala jsem jí, že jsem se právě
vrátila z výstavy, kterou máme v
klubovně na obecním úřadě. Její
odpověď mi pomohla uvědomit si,
že se tady máme parádně: "Tak to

tam máte hezké, že vám ve vesnici dělali takové vzpomínkové odpoledne. Taková malá víska a takhle
si s tím dali práci, paráda!" Ano,
máme se. Výstava je velmi pěkná:
dobové tiskopisy, fotografie z archivu, historické noviny a atmosféru dokresluje kopie kroniky obce
roku 1968. Od pamětníků jsme se
dozvěděli kolik tanků projelo přes

naší vesnici, podívali jsme se na
film, který natočil pan Herold coby
student FAMU. Jeho vyprávění a
dokumentární film nám přiblížil
strach, který tento zásah u obyvatel vyvolal. Děkuji Božence Splavcové, že to vše pro nás připravila,
zorganizovala.
Jana Kozlová

www.kamennyprivoz.cz
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Volby rozhodnou o dalším vývoji obce
Vážení spoluobčané !
Začátkem října letošního roku
se uskuteční nové komunální volby. Vy, kteří jste dosáhli ke dni voleb 18 let, máte právo volit a osobně tak ovlivnit dění v obci, to znamená vybrat si z kandidátních listin
své zástupce ve vedení obce pro
další čtyři roky.
Letos máte na výběr ze dvou
stran, případně volit z kandidátů
napříč stranami osobnosti, které
dobře znáte a věříte v jejich schopnosti dobře hospodařit s obecním
majetkem. Velmi mě těší, že se u
nás dali dohromady lidé, kteří chtějí pro naši obec něco udělat a posunout ji zase o kousek kupředu.
Věřte, že to není jednoduchá práce, zvláště pro ty, kteří funkci zastupitelů vykonávají souběžně se
svým zaměstnáním. A už vůbec
není jednoduché vzít na sebe tu
odpovědnost a na svá bedra si naložit povinnosti starosty, místostarosty, člena rady, výboru nebo komise. Na obce se valí stovky předpisů a nařízení, které je nutno dodržovat. Nabídek na školení je tolik, že by volení úředníci nebo za-

městnanci úřadu, případně zastupitelé nedělali nic jiného, než se
pouze vzdělávali a nezbyl by pak
čas na vlastní práci pro obec. I toto
je jedním z důvodů, proč jsem se
rozhodl v následujících volbách
nekandidovat.
Zastupitelem obce jsem od roku
1998 s dvouletou přestávkou v letech 2008 – 2010. Za těch 18 let
jsem dospěl k názoru, že nastal
čas předat pomyslné žezlo někomu
jinému
a
nebýt
tím
„zodpovědným“ za vše, co se nelíbí některým občanům nebo rekreantům. Do zastupitelstva jsem
vstupoval s předsevzetím, že se mi
podaří prosadit svůj názor a také
názor lidí s podobným smýšlením.
Mnohé z toho za těch 18 let se podařilo, nesplněná předsevzetí snad
uskuteční někdo z mých nástupců.
Především je nutno zavést vodovod do všech částí a podčástí obce
a s tím spojenou kanalizaci. Současný pan starosta již zadal vypracování takové studie. Další úkoly
jsou také důležité, ale již ne životně. Voda je absolutní priorita v
současné době klimatických změn

a oteplování planety. Mým posledním splnitelným cílem do konce
volebního období tj. přibližně do
konce října letošního roku, je přesunout z návsi v Hostěradicích ke
statku nevzhledné stanoviště odpadů a nahradit je dřevěnou stříškou, krytou bobrovkami s informační tabulí a mapou. Podobná
tabule je v době, kdy čtete tyto řádky již umístěna v mých milovaných
Rakousích na rozcestí u zvoničky.
Přeji všem občanům, ať mají
šťastnou ruku ve volební místnosti
5. nebo 6. října, ať jimi zvolení zastupitelé a vedení obce splní během svého mandátu své předvolební sliby a Kamenný Přívoz včetně svých osad se i nadále rozvíjí k
jejich spokojenosti.
Děkuji kolegyním z úřadu, zastupitelkám a zastupitelům z předchozího období, zvláště současnému starostovi Prokopu Maškovi.
Jemu a dalším kandidátům v novém volebním období přeji zdraví,
štěstí, úspěch a hlavně spokojené
občany.
Pavel Pála

PROBLÉM – MOSTY V KAMENNÉM PŘÍVOZE

Vzhledem ke stavu mostů na krajské silnici 2. třídy č.105 a množství
dotazů i výčitek na obec vás tímto
musím informovat o problematice
těchto mostů.
Tyto mosty leží na pozemcích
krajských či státních, stavby vlastní
Středočeský kraj a se svěřeným
majetkem kraje hospodaří Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (KSÚS). Nejedná
o majetek obce. Obec tyto stavby

neudržuje a neopravuje (ani
nesmí) s výjimkou údržby
chodníků a krajnic. Opravy a
údržba jsou zcela v režii
KSÚS a jejich dodavatelů.
Most ev.č. 105-009 (přes řeku Sázavu).
Víme,
že
lávky
jsou
v havarijním stavu. Příslušní
pracovníci KSÚS byli již několikrát na havarijní stav upozorněni včetně zaslaných foto, ale zatím se nic neděje. Minule,
tj, cca před 4 roky, se něco dělo, až
když se fošna lávky prolomila. A
lávky opravovali absolutní laici, takže nyní vypadají tak, jak vypadají.
KSÚS je informována též o běžném přetěžování tohoto mostu.
A kdyby jste někde slyšeli o opravě
či přestavbě mostu přes Sázavu
v Kamenném Přívoze (a tato informace prý na nějaké soukromé či
regionální TV již byla), tak to prav-

da není, projekt zatím neexistuje a
podobných problémových mostů
ma SKÚS Středočeského kraje
mnoho.
Most ev.č. 105-010 (přes vodoteč
nad obecním úřadem).
Most měl být zprovozněn do
31.8.2018. Pak se (údajně) vyskytly problémy, které se musely projekčně vyřešit (vše se nechá odůvodnit). Na kontrolních dnech jsem
informoval o důležitosti průjezdu
tímto mostem, hlavně s ohledem
na dopravu dětí do školy, přetíženosti místních komunikací v Hostěradicích
apod.
Dle
jednání kontrolního dne stavby rekonstrukce mostu ev.č. 105-010 ze
dne 11.9.2018 je „nový předpoklad
ukončení k 30.10.2018, most musí být průjezdný“ .
Prokop Mašek
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Novinky v knihovně
Rozšiřujeme nabídku služeb v knihovny knihy po přečtení vracejí,
naší knihovně, od října otvíráme tak i při sklizni vaší zeleniny mysleSemínkovnu aneb sázej, sklí- te na sdílení sklizených semínek v
zej, sdílej. Semínkovna je určena semínkovně. Semínka je dobré
pro zahradníky, kteří zde mohou uložit do papírových sáčků a řádně
mezi sebou bezplatně sdílet osivo popsat. Vždy by měl být uveden
ze svých zahrádek. Tak jako se do název rostliny, popřípadě odrůdy,

místo a datum
sklizně. Přijďte, od 1. 10. 2018 na
vás čekají první semínka. Bližší
informace
o
projektu:
www.seminkovny.com

Jaké knížky si určitě
nenechte ujít?
Nejčtenější spisovatelkou je
nejen u nás Alena Mornštajnová,
můžete si vypůjčit všechny její
dosud vydané romány: Hotýlek,
Slepá mapa a Hana. Její knihy se
čtou jedním dechem, autorka je
skvělou vypravěčkou. Dětští čtenáři si můžou půjčit její novinku
Strašidýlko Stráša.
Dalším oblíbeným spisovatelem je Patrik Hartl jeho knížky
jsou stejně veselé a nakažlivé jako jeho hlasitý smích. U nás si
můžete vypůjčit: Malý pražský
erotikon, Okamžiky štěstí, Prvok
Šampón Tečka a Karel.
Diváci Panství Downton by si
neměli nechat ujít trilogii Panský
dům od Anne Jacobs. Kniha je
zavede do impozantní vily, sídla
průmyslnické rodiny Melzerů.
Milovníky koček potěší knihy
od Davida Michie: První kniha Dalajlámova kočka vypráví osud maličkého kotěte, kterému hrozí nešťastný osud, se ujme samotný
dalajlama. Kočka líčí svůj každodenní život v dalajlamově blízkosti. Stává se svědkem mnoha rozhovorů mezi dalajlamou a jeho
hosty.
„Chci, aby i díky této knize lidé
dospěli k tomu, že nejdůležitější je
láska v různých podobách. Šťastní jste, když se staráte o druhé a
dáváte jim lásku. To je jedna z
nejúčinnějších cest ke štěstí,“ říká
o Dalajlámově kočce její autor
David Michie.
Výběr knížek v knihovně je
pestrý, přijďte si vybrat. Těším se
na vás každé pondělí od 16 - 18
hodin. (Roční příspěvek: dospělí 20 Kč, děti - 10 Kč.)
Do 30.9. se můžete přihlásit do
výtvarné soutěže na téma: Přání
pro republiku. (viz plakát)

Počet členů zastupitelstva
Ve smyslu ustanovení § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
zastupitelstvo Obce Kamenný Přívoz na veřejném zasedání č.02/2018
dne 27.6.2018 stanovilo počet členů zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022 v počtu 15.
Ing. Prokop Mašek
starosta obce
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MATEŘSKÁ A
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Hýčkejme si svoji svobodnou zem
První školní den jsme se sešli u
základní školy a pršelo.
Byla to výborná příležitost nejen, abychom opět zahájili se školáky nový školní rok, ale i k tomu,
abychom všichni poděkovali za tu
trochu vody, která konečně spadla
z nebe. A dobrá příležitost k tomu,
abychom opět projevili vděčnost,
že se můžeme sejít v tak pěkném
prostředí a že máme střechu nad
hlavou…
Přeji našim dětem ve školce a
žákům základní školy, aby pedagogové, kterých na škole zase přibylo, zvládli výborně náročnou týmovou spolupráci a zajistili jim co nejzajímavější a podnětný vzdělávací
program.
Žáčkům přeji, aby i oni sami co
nejlépe zvládli náročné školní povinnosti a se ctí reprezentovali svo-

ji rodinu. Nejde o to zvládnout do
dokonalosti, co nám nejde. Jde o
to naučit se poprat i s prací, která
mi třeba zrovna nesedí a posílit tím
svou dobrou vůli, kterou každý potřebuje k smysluplnému naplnění
svého života.
Předškoláčkům přeji, aby si příjemného prostředí naší školky užili
ve zdraví a statečně zvládali odloučení od svých blízkých.
V letošním roce chceme
v našich dětech vzbuzovat vlastenectví více než jindy. Ale pokud
možno tak, abychom je vedli
k uvědomění si důležitosti národa
a
národní
kultury,
přispěli
k pochopení dějinných událostí a
jejich odrazu v našem současném
životě v Kamenném Přívoze a naší
republice. Chceme v nich pěstovat
nesobeckou hrdost na svůj národ,

První školní den

bližším okolí tolik dětí a
jsme velice rádi, že rodiče těchto dětí mají v
místní školu dostatečnou
důvěru a svěří nám své
potomky.

Rekordně horké léto pomalu
končí, což znamená, že dětem, rodičům i všem zaměstnancům škol
začíná nový školní rok. Pro přívozskou školu je výjimečný rekordním
množstvím prvňáčků, kteří tento
rok nastupují svou cestu za základním vzděláváním. Za posledních
(minimálně) deset let jsme tolik nových žáků nevítali. Velice nás těší,
že je v Kamenném Přívoze a nej-

na místo, kde žijí.
Snad i proto, aby naše malá
republika i v budoucnosti zůstala
příjemným a bezpečným místem
pro život v tom příliš velkém, a někdy krutém, světě!
Věřím, že mnozí z Vás jako
vždy podpoří naše snažení a vlastní iniciativou přispějí.
„Prokážete největší službu státu
a národu, když pozdvihnete nikoliv
střechy domů, ale duše občanů,
neboť je lépe, aby velké duše přebývaly v malých domech, než aby
nízké duše číhaly v příbytcích velkých.“
— Epiktétos
Mgr. Hana Šmídová,
ředitelka školy

3. září přivítal všechny
školáky p.starosta Mašek, který zavzpomínal
na svá školní léta v přívozské škole. Pak se již
na vyzvání p.ředitelky

ujali malých školáků starší kamarádi a doprovodili je do jejich první
školní lavice. Přejeme nejen prvňáčkům, ale i ostatním školákům,
aby se jim ve škole alespoň většinou líbilo a aby dokázali svou pílí a
nasazením překonat i pár překážek, které se jistě tu a tam vyskytnou.
Martina Šimsová
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Prázdniny jsou za námi
Dva letní měsíce jsou pryč a
opět nastaly povinnosti. Asi takto
to berou děti, které v září
nastoupily do škol a školek. Já
na letošní léto budu také dlouho
vzpomínat, nejen pro to, že jsem
ho tzv .prožila na „plné obrátky“ –
koupání, návštěvy známých, památek, procházky aj., ale především pro extrémně vysoké teploty,
které se někdy vyšplhaly skoro k
38 C. Největší radost z letošního
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léta měly určitě děti. Bohužel příroda díky počasí dostala zabrat –
málokdy pršelo a pokud pršelo, tak
jen chvíli, vysychaly potoky, prameny, začaly usychat stromy, květiny, zvířata měla žízeň. Bylo mi to
líto. Tak alespoň minimálně se
člověk snažil něco pro ně udělat.
Dát jim to, bez čeho není život –
vodu. Ale zpět k dětem. Teď nastal
jejich čas, kdy se vrátily do školy,
školky. Přivítaly je uklizené čisté
třídy a v obou školách pěkná výzdoba. V MŠ je třída II. nově vy-

malovaná, takže se děti, které ji
letos budou navštěvovat, mají na
co těšit. A my učitelky se pochopitelně těšíme na ně. Také na nové
celoroční téma „ Bylo – nebylo
aneb Cesta českou historií“, ve kterém budeme společně poznávat,
učit se novým věcem, hrát si, abychom prožili bezvadný školní rok,
tak, jako ty předešlé .
Daniela Červenková,
uč.MŠ

Hurá na plavání !!!
V pondělí 10. září se vypravilo asi dvacet předškoláčků
a třicet školáků (1. a 2. ročník) na svou letošní první lekci
plaveckého výcviku. Všichni plavci (i neplavci) byli velice
stateční a dokázali, že se vody nebojí. Jsem velice ráda,
že tento školní rok mohou takto důležitou dovednost zdokonalovat všechny školní děti, které mají na výcvik jezdit.
Opět jsme požádali o dotaci a rodiče školáků, kteří mají “plavání” povinné, by se tedy měli podílet pouze minimální částkou na dopravě. Přeji všem dětem, aby se jim
ve vodě líbilo a dokázaly si s patřičným respektem užít
zábavy a všech možností, které vodní prostředí nabízí.
Martina Šimsová
… i když trošku pomaleji. Vzhledem k příchodům a odchodům
na mateřskou a z mateřské je provoz Převozníčka složitější. Ale
nebojím se, že by se náš spolek neudržel nad vodou, protože kdykoliv se sejdeme na nějaké přívozské společenské akci, baví nás
to jako na začátku, možná ještě víc, protože už jsme sehraný tým.
Těšíme se proto na podzimní sezónu, kdy se uvidíme již 22.
září na Přívozském trhu a 21. října při slavnostním průvodu k 100.
Výročí republiky. V obou případech nás určitě najdete ve stánku
s domácím občerstvením a kávou. Kromě toho se tradičně vydáme na vrbičkové hřiště dlabat dýně a projdeme se při svatomartinském pochodu.
Maminky se stále pravidelně scházejí venku a od října bude
znovu zprovozněná naše malá klubovna. Jakákoliv nová aktivní
maminka s děťátkem je vítána. Kontakt na nás naleznete na
www.prevoznicek.webnode.cz.
Krásné podzimní (a snad konečně i deštivé) dny přeje za Převozníčka
Linda Mašková

Převozníček stále jede

Historia magistra vitae
Vážení a milí spoluobčané, blíží
se nám opět komunální volby, volby mě nejmilejší a nejbližší. Volím
správu svého domova, volím převážně lidi, které znám a o kterých
vím, co se od nich dá čekat. Ačkoli
sám kandiduji, jsem dalek radit komukoliv koho volit. Chci Vás jen
požádat, aby jste volit šli, a volili

nejen srdcem, ale hlavně rozumem. Neřiďte se prosím tím, kdo je
Váš soused, kdo vám zaplatil pivo,
nebo jinak nekorektně uplácí Vaší
přízeň. To není cesta.
Zvažte na straně jedné, kdo a
co pro obec udělal, kdo obecní majetek zhodnocuje, rozšiřuje a upravuje tak, aby mohl být k užitkům
všech obyvatel obce. A na straně
druhé zvažte, kdo, byť v minulosti,
obecními penězi neuváženě plýtval

pouze ve svém vlastním zájmu, a
vynakládal je na pseudo projekty
typu rozšíření mateřské školky a
podobně. Domníváte-li se, že po
těchto excesech se již dotyční kandidovat neodváží, mýlíte se… Sází
na krátkou paměť nás občanů, ale
snad se ve volbách na podzim tohoto roku spletou a Vy budete pozorní a ve své volbě odpovědní.
Radek Vokál
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SPORT
Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra V. Charváta

V minulém čísle našeho čtvrtletníku jsem končil přehledem
před letní přestávku. Tak tedy.
Dne 7. 7. 2018 jsme se zúčastnili
turnaje v Peceradech, kde se
z důvodu malého počtu hráčů
v mužstvech hrál malý fotbal. Tady jsme obsadili po velmi vyrovnaných výkonech všech zúčastněných 5. místo. Další turnaj, na
kterém jsme byli, byl tradiční turnaj v malé kopané, který pořádali
hasiči z Kamenného Újezdce „ O
putovní pohár SDH“, který se konal na hřišti v Kamenném Přívoze. Ani tady se nám moc nedařilo.
Píše se o něm na jiném místě.
V mužstvu od zimní přestávky
probíhala generační výměna. Hráče, kteří odešli, bylo potřeba nahradit jinými. A tak nám nastala
těžká práce se sháněním nových
hráčů. Noví hráči, kteří byli postupně zařazováni do stávajícího
kádru. Každá změna je těžká. A
tak tomu bylo i u nás. Musejí si na

sebe zvyknout a mužstvo, jak se
říká, si musí sednout. Doplňování
kádru stále pokračuje. Všichni
pevně věříme, že se podaří vše
sladit a výsledky přijdou. Nová
sezóna 2018 – 2019 nám začala
prvním mistrovským zápasem 26.
8. 2018 v Jesenici, kde jsme se
utkali s jejich „B“mužstvem. Tady
jsme nečekali žádný zázrak, protože zde mají spoustu mladých
hráčů, které zařazují do sestavy.
Náš výkon nebyl nejhorší, ale na
domácí jsme neměli. Prohráli
jsme 4 : 0. Další souboj o mistrovské body nás čekal o týden později 1. 9. 2018. Na domácím hřišti
v Kamenném Přívoze. Toho dne
jsme u nás přivítali, mužstvo Slovanu Hradištko. Ani doma nám
nevyšlo, aby body za vítězství
zůstaly v domácí kabině. I když
jsme se ujali vedení na 1 : 0, soupeř vyrovnal na 1 : 1. Těsně před
prvním odchodem do kabin jsme
dostali druhou branku na 1 : 2. Ve
druhém poločase jsme hru vyMužstvo dospělých TJ Tatran Kamenný Přívoz

rovnali a už žádná branka do naší
sítě nezapadla. Takže konečný
výsledek zůstal 1 : 2 pro hosty. Ke
třetímu mistrovskému utkání jsme
zajížděli v sobotu 8. 9. 2018 do
Libře. Ani tady jsme nečekali
žádné zázraky, protože toto mužstvo hraje každý rok o čelo tabulky a snaží se o postup do vyšší
soutěže. Ale opak byl pravdou.
Naše mužstvo šlo do zápasu už
s jinou vervou. To se projevilo tím,
že v 6. minutě jsme šli do vedení
nádhernou brankou, kterou vstřelil
St. Buňata, když dostal pěknou
přihrávku od T. Girla. Bohužel vedení jsme dlouho nedrželi. V 8.
minutě soupeř vyrovnal na 1 : 1.
V 15. minutě jsme dostali druhou
branku na 2 : 1. Ale když běžela
40. minuta, tak T. Girl přehodil
krásným lobovaným míčem brankaře domácích a bylo vyrovnáno
2 : 2. V 73. minutě jsme dostali
dost nešťastný gól z trestného
kopu, který šel přes postavenou
zeď na 3 : 2. Gól na konečných
4 : 2 pro domácí zapadl do naší
sítě v 86. minutě. K tomuto utkání
můžu říct jen to, že obraz byl už
jiný a mančaft bojoval až do konce zápasu a snažil se výsledek
ještě změnit. Ale nepovedlo se.
Pokud budeme v takovém
výkonu pokračovat, tak věřím, že se lepší výsledky
dostaví. Jsem o tom přesvědčen. Tak uvidíme, jak
se nám v budoucnu bude
dařit. Do sestavy by se měli
vrátit někteří hráči, kteří
z různých důvodů dříve nemohli a kteří jsou zranění.
Sezóna je teprve na začátku a ostatní mužstva taky
nebudou jen vyhrávat. Příští
zápas
sehrajeme
v domácím
prostředí
v Kamenném
Přívoze
v sobotu 15. 9. 2018. Soupeř nám přijede z Vestce.
Bude to „B“ mužstvo Vikto-
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ria Vestec. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
Ještě bych Vás chtěl seznámit
s pracemi, které proběhly na hřišti
během letní přestávky.
Vyměnily se velké sítě za oběma brankami. Udělala se úprava střídaček a vyměnily se lavičky tak, aby
tam bylo místo pro 8 lidí. Největší starost jsme měli s úpravou branek, které také podle nového soutěžního řádu neodpovídaly svou výškou. Ale i to
se nám podařilo zvládnout a byl nám
udělen certifikát, dle kterého naše
hřiště odpovídá novým předpisům
soutěžního řádu FAČR: „Fotbalové
Stadióny 2018“.
Dále probíhá výměna oplocení za
oběma brankami. Také připravujeme
opravu střechy na hlavní budově na
hřišti, kterou nám poškodila loňská
vichřice.
Tak vidíte, že ani v této oblast
jsme přes léto nespali. Mimo to jsme
se museli starat o trávník, když
z nebes nespadla ani kapka. Výsledkem je, že na hřišti vidíte nádherný
hustý a krásně střižený trávník, který
nám budou všechna mužstva závidět.

TJ TATRAN KAMENNÝ PŘÍVOZ – FOTBAL
ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2018
3. TŘÍDA SKUPINA „A“ OKRESU PRAHA - ZÁPAD
1. kolo: neděle 26.08.2018
17,00 hod
Jesenice „B“ - K.Přívoz
2. kolo: sobota 01.09.2018
17,00 hod
K.Přívoz - Hradištko
3. kolo: sobota 08.09.2018
17,00 hod
Libeř - K.Přívoz
4. kolo: sobota 15.09.2018
16,30 hod
K.Přívoz - Vestec „B“
5. kolo: neděle 23.09.2018
16,30 hod
Pikovice - K.Přívoz
6. kolo: sobota 29.09.2018
16,30 hod
K.Přívoz - Hvozdnice „B“
7. kolo: sobota 06.10.2018
16,00 hod
Radlík - K.Přívoz
8. kolo: sobota 13.10.2018
16,00 hod
K.Přívoz - Průhonice „B“
9. kolo: sobota 20.10.2018
15,30 hod
Okrouhlo - K.Přívoz
10. kolo: sobota 27.10.2018
14,30 hod
K.Přívoz - Vrané
11. kolo: neděle 04.11.2018
14,00 hod
Jílové „B“ - K.Přívoz
12. kolo: pátek 09.11.2018
19,00 hod
Jíloviště „B“ - K.Přívoz
13. kolo. Sobota 17.11.2018
13,30 hod
K.Přívoz - Davle

Karla Krausová
Váš osobní místní makléř
(právní servis zajištěn)
www.posazavi.info
725 878 041
Prodej:
Hledám:
 Stavební parcela Krhanice
Nabídněte mi, prosím, pro konkrétní klienty
 Původní venkovské domy k rekonstrukci
(Jílové u Phy, Pohoří, Oleško, a okolí…Krhanice,
– Kamenný Přívoz a Kabáty
Chrást, Týnec a okolí)
 Chata v Kamenném Újezdci (po rekon Chatu, chalupu, RD, hájovnu, nebo srub v lese
strukci, možno hned bydlet)
 Brownfield (např. bývalé JZD, kravíny, prasečáky
 Velký stavební pozemek v Postupicích
apod) jen lokalita kolem K.Přívozu, Netvořic, Proseč Nemovitost, vhodná na bytový dům nebo
nice…)nebo pole, aspoň 2 ha, k rekultivaci
Domov důchodců (k rekonstrukci)v okr.
 Chatu, srub, karavan, co nejblíže k vodě, rovný přímý
Rakovník
přístup, příjezd (handicapované děcko na vozíku)
 Byt do OV 1+1 v Nedvězí


Děkuji i za případné tipy. Po úspěšném zobchodování je odměním dle předchozí dohody…
Stávajícím klientům děkuji za projevenou důvěru.

www.kamennyprivoz.cz
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HASIČI
22. ročník tradičního turnaje v malé kopané “O putovní pohár SDH“
Kamenný Újezdec
Letos již 22. ročník tradičního
turnaje v malé kopané “O putovní
pohár SDH“ uspořádali hasiči
z Kamenného Újezdce, za spolupráce TJ Tatran Kamenný Přívoz
na
jejich
fotbalovém
hřišti
v Kamenném Přívoze, v sobotu
11. 8. 2018. Turnaje se mělo
účastnit 8 družstev, ale na poslední
chvíli se 1 družstvo odhlásilo. Vedoucí turnaje musel rychle celý
systém předělat a hrálo se systémem každý s každým. Přihlášená
družstva byla: Super Mix – Radlík,
Omladina – Kamenný Újezdec,
Převozníček – Kamenný Přívoz,
Triumfátor - Vávrovka Kamenný
Újezdec, Osada „ Orlík – Kamenný
Újezdec, Tatranka – Kamenný Přívoz a Slepý Náboje – Praha.
Výkop prvních zápasů byl přesně v 9 hodin na dvouch předem
vytýčených hřištích. Čestné výkopy
provedli významní občané z naší
obce: za obec – paní B. SPLÁVCOVÁ, za hasiče – nejstarší hasič
p. Ivan URSTA, známý motocrosový závodník, kterému byl z vyšší
moci (sovětské) ukraden titul mistra světa pan J Falta st., bývalý
známý fotbalový trenér pan J. ZADINA a bývalý reprezentační fotbalový brankař Z. HRUŠKA.
Po velmi dobrých výkonech a po
fair play hře, kterou předvedla
všechna družstva (i když na nás
pálilo s velkou silou srpnové slunce) bylo konečné pořadí turnaje: 1.
Omladina – Kamenný Újezdec, 2.
Triumfátor – Vávrovka Kamenný
Újezdec, 3. Osada „ Orlík“ – Kamenný Újezdec, 4. Super MixRadlík, 5. Slepý Náboje – Praha, 6.
Tatranka – Kamenný Přívoz, 7.
Převozníček – Kamenný Přívoz.
Nejlepší brankař byla žena – Nikola Žabová – Super Mix – Radlík (už
to vyhrála i loni), nejlepší střelec –
Jiří Samek – Triumfátor Vávrovka –

Kamenný Újezdec.
První družstvo dostalo putovní
pohár (do držení na 1 rok; do konání dalšího ročníku), pohár pro vítěze, šampaňské a tašku naplněnou
různými dobrotami, kde se našlo i
něco na osvěžení. Toto dostala i
družstva na 2. a 3. místě. Družstva
na 4 až 7. místě obdržela tytéž tašky za odměnu, i když jim místa na
stupních vítězů unikla třeba jen o
vlásek. Také jsme odměnili i nejmladšího hráče Martina Lukeše –
Triumfátor a nejstaršího hráče Pepu Kotrbu Osada „Orlík“. Dále organizátoři turnaj odměnili i pány
rozhodčí za jejich dobré rozhodování (příklad by si z nich měli vzít
rozhodčí, kteří řídí vyšší až nejvyšší fotbalové soutěže). Samozřejmě se nezapomnělo s odměnou
ani na další členy „turnajového týmu“, kteří se zasloužili o zdárný
průběh turnaje, jako např. na naší
zdravotnici B. Hervertovou a zapisovatele (a mého pomocníka) J.
Linharta.
Po vyhlášení výsledků a po odměňování vítězů a všech účastníků
v závěrečném proslovu vedoucí
turnaje pan Václav Charvát moc
poděkoval všem hráčům za účast a
všem sponzorům
za
jejich dary
do turnaje.
Někteří přispěli i finanční částkou.
Bez
nich by nebylo možné
turnaj uskutečnit. Proto
bych je rád
na
tomto
vyjmenoval.
Jsou
to:
hospoda na

St. Poště pí. R. Schnurpfeilová,
hospoda „U Hastrmana“ p. Ruda,
hospoda „U Brožků“ pí. Šnelerová,
hospoda „U Vemenáče“ p. R. Janek, občerstvení „ „Dřevák“ na Prosečnici pí. R. Šmejkalová, prodejna
potravin „U Vemenáče“, Firma
UMBRO p. Jarolím, 1. Jílovská
a.s., p. P. Kačer st., prodejna
sportu v Benešově – Hoby Sport a
soukromé osoby: pp. M. Voráček
st., P. Tůma a B. Povolný. Pravda,
bylo jich méně než v předchozích
letech, ale bylo to způsobeno tím,
že někteří ukončili svou podnikatelskou
činnost,
anebo
nebyli
k dostižení. A právě o to víc si stávající sponzorské podpory vážíme.
Dále chci poděkovat všem, co se
na konání celého turnaje podíleli,
ať už prodávali, uklízeli či vyvíjeli
jinou činnost při turnaji. Všichni
jsme dělali vše proto, aby se turnaj
vydařil. Závěrem jsme si slíbili, že
pokud nám to zdraví dovolí, příští
rok se na turnaji zase sejdeme. Až
už jako aktivní hráči, pomocníci
nebo fandící diváci.
Vedoucí turnaje V. Charvát
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Zpráva od mladých hasičů z Kamenného Újezdce
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, začala nám také naše pravidelná setkání. Celé září trénujeme
na podzimní kolo soutěže hry Plamen, abychom přivezli nějakou tu

medaili. Soutěž se uskuteční 13.
října v Bratřínově. Čekají nás také
nějaké brigády a úklid, ale to až po
tréninku v dalších měsících.
Dne 22. 9. se také zúčastníme pohádkové cesty, na kterou se nejen
my hasičské děti těšíme. Bude to
pro nás velké dobrodružství.

Nesmíme zapomenout ani na to,
že se k nám přidalo pár nových
členů, které jsme mezi sebe s radostí přijali a rozšířili jsme tak naší
hasičskou partu.
Vedoucí mladých hasičů
Veronika Voláková

Seznam kandidátů do obecního zastupitelstva
Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující

Politická

strana

příslušnost

2

Přívozáci 2018

14

Barta Ladislav

55

NK

BEZPP

1

"Společně PRO Přívoz"

12

Bartoňková Hana

44

NK

BEZPP

2

Přívozáci 2018

6

Bernard Pavel

63

NK

BEZPP

2

Přívozáci 2018

11

Blažek Oldřich Ing.

32

NK

BEZPP

2

Přívozáci 2018

10

Brabec Vladimír

37

NK

BEZPP

1

"Společně PRO Přívoz"

14

Brýlová Eva

50

NK

BEZPP

2

Přívozáci 2018

3

Drahošová Eva

40

NK

BEZPP

1

"Společně PRO Přívoz"

7

Fišerová Barbora

38

NK

BEZPP

1

"Společně PRO Přívoz"

10

Hanuš Ondřej

40

NK

BEZPP

1

"Společně PRO Přívoz"

11

Hervert Jan

45

NK

BEZPP

2

Přívozáci 2018

12

Horňák Ján

49

NK

BEZPP

1

"Společně PRO Přívoz"

15

Hrachovec František

48

NK

BEZPP

2

Přívozáci 2018

4

Charvát Václav

70

NK

BEZPP

2

Přívozáci 2018

8

Jirková Zuzana DiS.

39

NK

BEZPP

2

Přívozáci 2018

13

Kozlová Jana Mgr.

47

NK

BEZPP

1

"Společně PRO Přívoz"

9

Langley Kateřina

46

NK

BEZPP

2

Přívozáci 2018

1

Mašek Prokop Ing.

68

NK

BEZPP

2

Přívozáci 2018

15

Mašková Linda Mgr.

35

NK

BEZPP

2

Přívozáci 2018

9

Navrátil Konstantin

70

NK

BEZPP

2

Přívozáci 2018

5

Novotný František

48

NK

BEZPP

1

"Společně PRO Přívoz"

1

Patera Jiří

49

NK

BEZPP

1

"Společně PRO Přívoz"

5

Perglová Irena

40

NK

BEZPP

1

"Společně PRO Přívoz"

13

Pešková Jana

75

NK

BEZPP

1

"Společně PRO Přívoz"

3

Prokš Jan

41

NK

BEZPP

1

"Společně PRO Přívoz"

6

Semecký Petr

54

NK

BEZPP

2

Přívozáci 2018

7

Splavcová Božena

66

NK

BEZPP

1

"Společně PRO Přívoz"

4

Svoboda Vlastimil

48

NK

BEZPP

2

Přívozáci 2018

2

Vokál Radek PhDr.

41

NK

BEZPP

1

"Společně PRO Přívoz"

2

Weinerová Věra

56

NK

BEZPP

1

"Společně PRO Přívoz"

8

Žáková Zdislava

55

NK

BEZPP
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Společenská kronika
Jubilanti
Červenec
Pašek Drahouš
Scheerová Miluše
Koželská Helena

Srpen
Bernard Ivan
Mošničková Eva
Chodorová Jiřina
Štochlová Daria
Čechová Miluše

Srdečně gratulujeme všem jubilantům !

Září
Sládek Vladislav
Stavinohová Marie
Stibůrková Ludmila
Ščobáková Jiřina
Chroustová Jana
Mašatová Naděžda
Douda Ferdinand
Kudrnáčová Anna
Pešková Jana
Kyselová Eva

Nově narození
Červenec, srpen, září
Dynková Nela
Poklopová Nikol
Škrabánek Jan

Úmrtí
Gonsiorová Anna
Salát Jiří
Štych Josef

Podzimní pranostiky

 Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
 Když se v listopadu na nebi hvězdy třpytí, mrazy se
Září
brzy uchytí.
 Září, na léto jde stáří.
 V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka
 Jiljí jasný - podzim krásný.
příští neúrody.
 Na svatého Jiljí jasný den - krásný podzim zvěstuje.
 Jaký listopad, takový březen.
 Pro ornici i osení výhoda, když na Jiljího slunná pohoda.  Studený listopad - zelený leden.
 Svatý Jiljí slunce mírní.
 Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu
 Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
zas.
 V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
 Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho
nepobude.
 Bouřka v září - sníh v prosinci.
 Listopad z mlhy, jinovatky, deště, sněhu, sucha a blá Co srpen nedopeče, září nedovaří.
ta, před zimou k zimě chvátá.
 Září - máj podzimu.
 Po teplém září zle se říjen tváří.
Říjen
 Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, tím déle
pěkné a jasné dny potrvají.
 Sněží-li v říjnu, bude měkká zima.
 Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima.
 V říjnu mnoho dešťů - v prosinci mnoho větrů.
 Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený.
 Říjen bývá již studený, ale nikdy hladový.
 Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikradne.
 Když v říjnu listí dlouho nepadá, tuhá zima se přikrádá.
 Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
 Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není
daleko do sněhu.
 Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
 Je-li v říjnu mnoho vos a sršánů, přijde studená a dlouhá zima.
 Říjen na jednom konci ještě hřeje, ale na druhém již
mrazí.
Listopad
 začátku listopada, teplo se zimou se hádá.
 Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
 Když začátkem listopadu sněží, pak mívá sníh výšku
věží.
 Studený listopad - zelený leden .
 Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok.
 Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.

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: 5.12.2018
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.
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