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Vážení spoluobčané,
je až s podivem jak tento rok utekl, opět je zde advent,
který je předzvěstí konce každého roku, nutí nás
k přemýšlení, ohlédnutí jak ten rok proběhl a co zásadního
se stalo. O opravách i úpravách, o budoucích investicích a
dotacích, které jsme získali a o které žádáme, o tom všem
jsem Vás v průběhu roku v našem čtvrtletníku informoval. O
čem se ale musím zmínit dnes je akce, která se přímo netýká obce Kamenný Přívoz, ale její realizace by na obec a kvalitu života v ní měla podstatný dopad. A to je uvažovaný kamenolom Lešany, který by měl být realizován v lese nad
Mošťanským rybníkem směrem k hájovně na rozloze přes
19 ha (tj. cca 38 fotbalových hřišť).
Koncem září 2016 byla obec Kamenný Přívoz oslovena
Ministerstvem životního prostředí jako dotčený územní samosprávný celek ke zveřejnění dokumentace a vyjádření
k dokumentaci záměru „Stanovení DP Lešany a hornická
činnost na výhradním ložisku stavebního ka-
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ROZVOJ OBCE
ROZVOJ OBCE
Informace o jednání rady a zastupitelstva obce
Obecní rada zasedala v období od 29.9.2016 do uzávěrky tohoto vydání čtvrtletníku celkem čtyřikrát. Bylo mimo
jiné projednáno:
 Nabídka na odprodej obci objektu tělocvičny, kuchyně a
jídelny a pozemku při č.p.10 majitelkou paní Pinkasovou
– velmi překvapivé rozhodnutí, které při předchozích jednáních ze strany rodiny Pinkasů nepřicházelo v úvahu.
Obec zajistí znalecký odhad nabízených nemovitostí. O
případném uzavření kupní smlouvy rozhodne zastupitelstvo obce.
 Schváleno využití prostoru divadla OKAP pro cvičení žen
ve vyhrazeném čase.
 Pronájem levého břehu řeky o.s. Náplava Sázavy pro
konání Přívozského adventního trhu na den 10.12.2016.
 Kamenolom Lešany – obec se přihlásila za účastníka
řízení u Báňského úřadu, další krok k vyjádření nesouhlasu se stanovením dobývacího prostoru v těsném sousedství obce Kamenný Přívoz. Informace občanům formou letáků do každé domácnosti o možnosti přihlášení
se dotčených vlastníků pozemků za účastníky řízení.
 Informace o poskytnuté dotaci 54.070,- Kč na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje – umělá obnova sadbou na lesním pozemku obce v Močidlech za bývalým domovem důchodců.
 Souhlas obce jako zřizovatele se zapojením Základní a
mateřské školy v Kamenném Přívoze do operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání.
 Schváleny smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení

mene Lešany“. Obec
neprodleně potřebné
a nutné kroky provedla a též rozhodnutím zastupitelstva obce, které proběhlo 29.9.2016 jednoznačně rozhodla, že nesouhlasí s tímto
záměrem a vyrozuměla o tom Ministerstvo životního prostředí.
V této době se na obec obrátil
Spolek pro ochranu přírody a Strana Zelených, aby se připojily k akci
„NE KAMENOLOM V LEŠANECH“ . Obec Kamenný Přívoz
bez velké publicity v několika
dnech získala přes 300 podpisů
podporující tuto iniciativu.
Na upozornění jsme se koncem
října tohoto roku dozvěděli, že Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a Středočeského
kraje Veřejnou vyhláškou vyhlásil
zahájení správního řízení ve věci
návrhu organizace GET s.r.o. na

Úvodník

věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Kamenný Přívoz a ČEZ Distribuce
a.s. na obecních pozemcích p.č. 572/1, 639/41 a
529/36, k.ú. Kamenný Přívoz
 Seznámení s projektem Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí
Sázavy, který byl podán do Operačního programu Životní prostředí Posázavím o.p.s.
 Rozhodnuto o instalaci kamerových systémů před objektem č.p. 285 v Kamenném Přívoze vzhledem k opakovanému poškozování obecního majetku a k zajištění větší
bezpečnosti úřadu a pošty.
Zastupitelstvo obce – veřejné zasedání zastupitelstva se
uskuteční před vánočními svátky, informace o jednání
bude zveřejněna v příštím čtvrtletníku č. 1/2017.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva zveřejňujeme na
úřední desce a webových stránkách obce
www.kamennyprivoz.cz.

stanovení dobývacího prostoru Lešany nad Sázavou na výhradním
ložisku stavebního kamene Lešany, situovaného v chráněném ložiskovém území Lešany. Obec Kamenný Přívoz přímo nebyla oslovena, a proto jediné, co jsme mohla
udělat, bylo přihlásit se na Obvodní báňský úřad, že se připojujeme
jako účastník řízení.
Vzhledem k tomu, že většině
obyvatel i rekreantů naší obce se
otevření tohoto lomu nelíbí, upozornili jsme občany, že se dotčení
vlastníci nemovitostí v okolí uvažovaného lomu mohou vyjádřit
k zahájenému řízení o stanovení
dobývacího prostoru. A to se též
stalo. Dne 30.11.2016 jsme byli
vyrozuměni s usnesením Obvodního báňského úřadu pro území
Hlavního města Prahy a Středočeského kraje o přerušení řízení do

Pavel Pála, místostarosta obce

31.12.2017 . K tomuto usnesení
přispěla aktivita obce Kamenný
Přívoz a mnoha obyvatel obce či
majitelů nemovitostí.
Myslím si, že důvody proč tento
kamenolom na hranici naší obce
nechceme jsou všeobecně známy,
je zbytečné je zde rozvádět a každý z vás je dovede lehce vyjmenovat, proto musíme být v této kauze
stále aktivní, nenechat nic náhodě
a udělat vše pro to, aby Přívoz zůstal Přívozem s naší milovanou
řekou Sázavou a krásným okolím,
vyhledávaným rekreanty a turisty.
Na závěr vám chci popřát do
nového roku hodně zdraví, štěstí,
pohody a věřím, že letošní vánoce
budou pro vás krásné, pokojné a
radostné.
Prokop Mašek
starosta

www.kamennyprivoz.cz
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První adventní neděle v Kamenném Přívoze
Je 15 hodin 27. listopadu. Přípravy na slavnostní večer jsou
Pavel Pála
v plném proudu.
s Mirkou Pešlovou připravují ozvučení před divadélkem OKAP. Červený stánek čeká. O jeho postavení se postarali zaměstnanci
obecního úřadu. Děvčata z kulturní
komise E. Jírů a E. Koutná vaří
čaj, svařák a griotku. Blanka Mašková s B. Splavcovou přivážejí
vánoční cukroví a další potřebné
věci . To již je 15.40 hodin. Před
budovou svítí vánoční stromek,
hoří dvě úžasná kovaná ohniště,
děvčata zapalují svíčky podél cesty a další připravují pro děti do průvodu. Přijíždí auto s teplými nápoji,
v našem červeném stánku rychle
nazdobíme mísy s vánočním cukrovím a již přicházejí první hosté.
Přijely paní učitelky základní
školy. Chystají si ke svému vystoupení hudební techniku. Sešly
se i děti. Jsou tady i ti nejmladší
z Mateřského centra Převozníček.
Máme 16.30 hodin a program
začíná. První slovo si bere Mirka
Pešlová. Vítá přítomné a seznamuje s programem večera. Předává

slovo Pavlovi Pálovi. Ten se také
připojuje s přáním klidných a spokojených vánoc a velmi citlivě připomíná význam svíček na adventním věci. První svíčka má jméno
Naděje, druhá je svíce Míru, další
Přátelství a ta poslední, je svíce
Lásky.
Program dětí zahajuje Převozníček se svým živým betlémem, který básničkami doprovází Prokůpek
Mašek, Barunka Nezbedová a Ivana Podradská. Pokračují děti ze
základní školy hrají a zpívají koledy.
Program končí. Rozdáváme
dětem skleničky
se svíčkami a
všichni
průvodem odcházejí
na
rozsvícení
velkého stromu
k obecnímu úřadu. Před obecním úřadem dopíjíme poslední
zbytky
teplých
nápojů,
svítí
nádherný vánoční strom a za

malou chvíli se již rozejdeme do
svých domovů. Jsme spokojeni,
večer se vydařil.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem, kteří nám přispěli finančním
darem . Věřte, že finanční příspěvek jde opět na akce pro Vás.
Dovolte mi ještě poděkovat
manželům
Povolným
z Kamenného Újezdce, kteří obci
darovali ten krásný vánoční strom
před obecním úřadem.
Díky Vám všem !
Krásné Vánoce
za kulturní komisi B. Splavcová

Podzimní posezení nad kronikou
Dovolte mi , abych se omluvila
a vysvětlila, proč se naše posezení
o historii naší obce nekonalo. Jak
jasně vyplynulo z minulé besedy,
ten nejzajímavější, který Vás
všechny svým vyprávěním upoutal

byl pan Jiří Hrdlička.
Omlouvá se a příští rok slíbil, že
To je člověk, který i ve svém to napraví a určitě čas najde. Buvěku
je
velmi
vytížený. deme se těšit.
S politováním se musel pro letošní
Kronikářka B. Splavcová
rok omluvit je velmi zaneprázdněn
prací, která nebyla plánována.

Senioři a vánoční posezení v hospůdce U Horů
S velkým nadšením jsme chystali další vánoční posezení dříve
narozených U Horů v Kamenném
Přívoze. Nechtěli jsme na nikoho
zapomenout, proto měla Česká
pošta za úkol
splnit písemnou
objednávku a roznést 600 kusů
pozvánek
do každé rodiny.
V úvodu pozvánky bylo : „Jste senior?“ Tím jsme doufali, že na pozvání zareagují ti správní lidé. Realita byla jiná.. 27.listopadu převzala pošta v Jílovém výše uvedený
počet pozvánek s datem roznést

do 2. prosince. Roznesli však jen
velmi malou část. Na dotaz obce,
zda byl úkol z jejich strany splněn,
bylo sděleno „ANO!“ Lhali!
Jak dopadl den „D“ 8. prosinec ?
Sešli jsme se v počtu cca dvaceti hostů. Někteří přišli na pozvánku (cca 5). Ostatní se zprávu o
konání akce dozvěděli od sousedů.
Ti co přišli byli spokojení, ale
my, co jsme se starali, aby vše klaplo, jsme byli zklamaní.

Program dětí ze základní školy
byl úžasný. V hudebním doprovodu zazpívaly koledy.
K tanci a poslechu zahrála kapela pana Roubíčka, hosté ochutnali vánoční pohoštění. Vánoční
pozdní odpoledne bylo ukončeno
v 19 hodin.
Je velmi alarmující, že se nemůžeme spolehnout na placenou
službu České pošty. Někdo by měl
nést odpovědnost a my na to upozorníme !
Za kulturní komisi
B. Splavcová
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Vánoce, vánoce přicházejí

Tak jako se opakují slova v refrénu známé vánoční písničky, tak se opakují nejkrásnější svátky roku.
Všichni, snad s výjimkou opuštěných lidí, se na Vánoce těšíme a přejeme si navzájem to nejlepší a věříme,
že příští rok bude nejméně stejně tak dobrý, jako byl ten letošní. Dáváme si dárečky pod rozsvícený stromeček a máme se rádi. Dovolte, abych vám jménem svým a jménem vedení a pracovníků obce popřál klidné
vánoce, mnoho štěstí, zdraví a krásný úspěšný nový rok 2017. Ať se vám vyplní všechna vaše přání.
Pavel Pála, místostarosta

Kamenný Přívoz v proměnách času

Díl 6.

Žampach nad jezem prosinec 2016

Žampach nad jezem po roce 1900

Pohled na K.Přívoz z cesty od Žampachu prosinec 2016

Pohled na K.Přívoz z cesty od Žampachu asi v roce 1930

Kde se ty odpady stále berou ?
Nejen Jan Neruda ve svém fejetonu řešil Kam s ním. S čím ? No
přece se slamníkem, odpadem,
který bylo nutno uklidit i ve druhé
polovině 19. století. S tímto problémem si o více než 120 let později
musíme poradit také my. Ano –
máme místo koňských potahů nákladní automobily, skládky odpadu
nahrazujeme recyklací a spalovnami, máme však mnohonásobně
odpadu více, než tomu bylo za ča-

sů Jana Nerudy.
Abychom jednou nežili na
hromadách odpadků nebo nezasypali světová moře a oceány, řeší
ekonomové a ekologové, jak efektivně odpad likvidovat. Lépe je odpad nevytvářet a snažit se vše
recyklovat, tedy vracet zpět do
oběhu, nebo odpad využívat jako
zdroj energie. Od loňského roku je
povinnost třídit také bioodpad, tedy
zbytky z kuchyně a ze zahrad. Mu-

sím pochválit občany, že se jich v
letošním roce zapojilo do kontejnerového sběru prostřednictvím svozové firmy AVE trojnásobné množství oproti loňsku. Současně jsme
využívali možnost ukládání tohoto
odpadu do velkých kontejnerů,
umístěných na shromaždišti ve
statku v Hostěradicích, nebo přistavovaných v dalších částech obce,
odkud byl odvážen do kompostárny v Libři. K likvidaci větví byl vyu-

www.kamennyprivoz.cz
žit štěpkovač. Díky dotaci jsme
mohli pořídit novou multikáru s nosičem kontejnerů, kontejnery, štěpkovač a 65 kompostérů, které jsme
bezplatně
propůjčili
občanům.
Osvědčilo se i shromaždiště odpadu v Hostěradicích, kam občané
mohou mimo bioodpadu
před tzv. ambulantním
svozem ukládat nebezpečné odpady, objemný
odpad a elektroodpad.
Že tuto možnost občané
a majitelé rekreačních
objektů v obci využívají,
dokládá množství odvezeného odpadu při dvou
ambulantních svozech v
květnu a listopadu tr.
(viz.foto).

Přestože většina z nás
poctivě třídí, a za to si zasloužíte velké poděkování, stále je
růstový trend v množství směsného komunálního odpadu.
Svědčí to o růstu konzumu a
blahobytu naší společnosti. Je
patrná celostátní tendence po-
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platky za
odpady
zdražovat,
aby občané byli donuceni

ale budou spalovány ve vysokoúčinných
spalovnách
ZEVO. Pro Středočeský kraj
by to měla být nová spalovna v Mělníku. Čím méně bude tohoto odpadu, tím menší
náklady budou na jeho svoz,
překládání a dopravu do spalovny.

ještě více třídit, co se vytřídit dá.
Važme si toho, že poplatky za
odpady v naší obci jsou nejnižší
na občana ze všech obcí v širokém okolí a neměnné již několik
Tak tedy v příštím roce již bulet. Musíme mít na paměti, že v
dete vědět, kam s ním !!!
roce 2024 již nebude možné nevytříditelné odpady skládkovat,
Pavel Pála, místostarosta

Obyvatelé obce Kamenný Přívoz mají možnost si zakoupit urnovou schránku –
v novém kolumbáriu na hřbitově v Kamenném Přívoze za cenu 10 tis.Kč.
Informace na OÚ Kamenný Přívoz.
Od jara 2017 s jednou jízdenkou až do Prahy
Pražská integrovaná doprava se rozšíří i do oblasti Týnecka, Neveklovska a Netvořicka
s předpokladem realizace cca
v dubnu 2017. Současný plán počítá se zapojením autobusových
linek z Jílového u Prahy přes
Týnec nad Sázavou do Benešova,
z Jílového u Prahy do Netvořic a
Neveklova, z Benešova do Neveklova, Netvořic a Štěchovic a do
dalších obcí v této oblasti do jednotného sytému Pražské integrované dopravy, který přinese nejen
cenově výhodnější cestování, ale
díky lepším návaznostem i širší

možnosti kombinování jednotlivých
druhů dopravy mezi sebou a tím i
rozšíření stávající nabídky spojení
nejen ve směru do Prahy a Benešova, ale i mezi jednotlivými obcemi navzájem.
Linky PID dosud zasahují do
Týnce nad Sázavou, Jílového či
Krhanic jen okrajově a nejsou využitelné například pro cesty do Benešova. Zároveň vedle sebe na
mnoha místech fungují linky zapojené do různých tarifních systémů,
takže cestující nemohou naplno
využívat stávající dopravní nabídku.
V současné době probíhají jednání organizace ROPID a Středočeského kraje s jednotlivými měs-

ty, obcemi a dopravci a ladí se nejen linkové vedení a jízdní řády, ale
i tarifní záležitosti. Cílem je zapojit
přibližně od jara 2017 další autobusové linky dopravců ARRIVA PRAHA a ČSAD Benešov do jednotného systému Pražské integrované
dopravy, což umožní nejen cestovat vlakem, autobusem i pražskou
MHD s jedinou jízdenkou, ale
zejména nabídne pravidelným cestujícím výhodné předplatní jízdenky, které budou platit ve všech dopravních prostředcích PID v rámci
zvolené časové a pásmové platnosti.
Ing.Radim Kohutka - ROPID
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Kamenolom Lešany
Převzato z webu jiskra
Benešov
http://www.jiskrabenesov.cz/benesov/
clanek/obcane-rekli-nenovemu-kamenolomu-v-

lesanech-8669
V tomto týdnu nás
oslovili občané Lešan
se svým nesouhlasným
stanoviskem týkajícím
se stavby nového kamenolomu v jejich nejbližším okolí. Záměrem
soukromého investora
je zřízení zcela nového
lomu v katastrálním
území obce Lešany na
hranici s katastrem Kamenného Přívozu. Plány lomu předpokládají
zábor a vykácení přibližně 19 ha lesa, vznik
50m hluboké těžební
jámy a mimo jiné je připuštěna možnost snížení hladiny spodní vody.
"Nelze
vyloučit,
že
těžba způsobí částečné
nebo podstatné snížení
vydatnosti
nejbližších
studní jv. od ložiška,"
píše například ve své
hydrologické studii RNDr. Iva Koroš. Proti záměru nového lomu se
někteří občané vyslovili,
jejich písemné stanovisko přinášíme v plném
znění.
Obce Lešany a Kamenný Přívoz, jako dotčení účastníci řízení,
byly v minulých dnech
vyzvány Ministerstvem
životního prostředí k vyjádření k
dokumentaci vlivů v rámci řízení
EIA k záměru „Stanovení dobývacího prostoru Lešany a hornické
činnosti na výhradním ložisku stavebního kamene“.
Zastupitelstvo obce Lešany i
Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz vydaly k tomuto záměru nesouhlasné stanovisko na základě

postoje svých občanů. Vzhledem k
tomu, že se jedná o podstatný zásah do životního prostředí, vyvolal
záměr negativní reakci místních
obyvatel. Dle dostupných informací
se k záměru záporně vyjádřil i Odbor životního prostředí MěÚ Benešov. Tím ale schvalovací proces
rozhodně nekončí. Proto v rámci
vyjádření nesouhlasu pro schvalovací řízení dalších dotčených orgá-

nů probíhá na základě občanských
iniciativ sběr podpisů občanů, kteří
se záměrem zřízení lomu nesouhlasí. Podpisové archy jsou k dispozici na veřejných místech v obci
Lešany i Kamenný Přívoz.
Podstatnými skutečnostmi, které
vzbudily razantní nesouhlas obyvatel, jsou zejména drastický zásah
do stávající krajiny a to, že hrozí
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je zřízení nového lomu v katastrálním území obce Lešany na hranici
s Katastrem Kamenného Přívozu.
Záměr předpokládá zábor a vykácení cca 19 ha lesa, vznik 50m hluboké těžební jámy a mimo jiné připouští snížení hladiny spodní vody.
Záměr předpokládá použití trhacích prací, clonových odstřelů až
do hmotnosti celkové nálože 5 000
kg trhaviny. Těžba kamene, která
je určena převážně pro komerční
využití (pro stavbu dálnice D3 maximálně 15%) by měla probíhat po
dobu 20 let.
Podrobné údaje jsou k dispozici
v Informačním systému EIA na internetových stránkách Ministerstva
životního prostředí, pod kódem záměru OV1186.

ztráta podzemní vody ve studnách
jak v obci Lešanech a Kamenný
Přívoz tak v chatařských osadách v
širokém okolí. Záměr neřeší vzhledem k objemu těžby a umístění
lomu žádné úpravy stávajících komunikací, ani kompenzaci případných škod za znehodnocení dotčených nemovitostí v nejbližším okolí

těžby v osadách Nová Ves, HostěAutoři textu: Ing. Darina Moravradice, v hájovně U Lípy a dalších číková – Lešany – Nová Ves, Bc.
místech.
Petra Bezděčná – Lešany – Nová
Důležitá je i skutečnost, že ne- Ves, Ing. Josef Tulach – Lešany
daleko od tohoto místa se nachází
dva funkční lomy v Krhanicích a v
Prosečnici.
Záměrem soukromého investora
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MATEŘSKÁ A
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Škola na sklonku jednoho a na začátku dalšího roku

Škola vždy přímo souvisela se
stavem společnosti. Politikou státu
se podařilo nastartovat jakžtakž
porodnost, takže se nám jakžtakž
rodí děti. V blízkosti velkoměsta
působí ještě další vlivy, které jsou
příčinou, že se nám školy plní. Nikdo nepomyslel a zjevně se ani
nechtěl zabývat myšlenkou, kam ty
děti dáme, když vypukl tzv. „dětský
boom“. Ale když děti stály před
dveřmi škol, i to se dalo nakonec
nějak zařídit (někde např. narychlo
přestěhovali úřad, jinde je napěchovali do kontejnerů apod.). Co
na tom, že chybí odborné učebny,
tělocvičny a další sportoviště a děti
a dospělí si ve školách „šlapou po
hlavách“… Dílem politiků je nově
uzákoněno, že bude docházka do
škol povinná od školního roku
2017/18 i pro předškolní děti ve
věku 5-6 let.
Co si dlouho nechtěl nikdo připustit je, i když už je to nejméně
deset let zjevné, že nám dlouhodobě stárne populace učitelů. Společnost ignorovala, že počet nastupujících učitelů neodpovídá počtu
těch, kteří odcházejí do důchodu
(nebo alespoň do důchodového
věku). Tu se ovšem naráží na problém! Děti máme, budovy nějak
spácháme, možná i tělocvičny zajistíme. Ale jak z jednoho roku na
rok (nejlépe přes prázdniny) naděláme dostatek (kvalifikovaných)
mladých učitelů? Všichni přece
chceme, aby naše dítě, které svěříme do péče školy, mělo sympatické, odborně zdatné, tedy kvalifikované, učitele, nejlépe mladé, obětavé, cele a nadšeně se věnující
dětem (a jejich rodičům).
Bez cílené podpory obce a veřejnosti zřejmě v současné všeobecně dramatické situaci naše škola jen tak nezíská na takové atraktivitě, aby se noví mladí učitelé
vzdali práce ve městech a na větších školách a dojížděli do Kamenného Přívozu. Tady by pomohla

jedině nějaká velmi zajímavá nabídka ze strany zřizovatele školy,
např. služební byt. Bez této podpory může vedení školy v tomto nerovném boji s konkurencí obstát
jen velmi těžko. Dojíždění na pracoviště školy ze vzdálenějších míst
se zdá být zásadním problémem,
proto se při výběru pedagogů pro
školu orientujeme na kvalitní místní
lidské zdroje.
Naší stálou prioritou je spokojený žák, spokojený rodič a přívětivé
školní klima. I když se někomu
zvenčí možná zdá tato priorita banální, pracovnice školy většinou
chápou, že je to v dnešní nejisté a
neklidné době někdy úplně „boj s
větrnými mlýny“. Ne jen ve společenství naší školy, ale hlavně v
celé společnosti (celém světě) se
projevuje podpora netolerance,
agresivity, netaktnosti a někdy i
hulvátství, které se překrucují a
vydávají za otevřenost, objektivitu,
přímost a pravdomluvnost. I děti
jdou do školy ovlivněny zážitky a
názory dospělých, kteří je někdy
vůbec nešetří. Přicházejí často ze
složitých domácích poměrů, zatíženy starostmi, se kterými se ve
svých dětských rozoumcích nemohou dobře vyrovnat. Některé zase
tráví příliš mnoho času opuštěné,
ve své digitální samotě, bez kontaktu s klidným hřejivým lidským
slovem, reálnými příběhy z reálných životů.
Snažíme se, aby vesnická škola
neztrácela kontakt s místní komunitou a uchovala si poklidnou tvář.
Také aby neztratila krok se současnými trendy ve školství. Ne
vždy máme ideální podmínky, ale
stále se snažíme. Ne vždy se nám
dostává podpory a ocenění místní
veřejnosti, ale snažíme se dál.
Rozšiřující se kolektiv školy pracuje v souhře a snad jej práce ještě
nepřestává bavit. Hlavně proto, že
jej tvoří vesměs zkušené ženy, které vědí, proč jsou tam, kde jsou a

nemají žádná přílišná očekávání.
Nehroutí se z toho, že jim za jejich
obětavou práci nikdo veřejně nepoděkuje. Stojí pevně, i když si na ně
někdo ukáže prstem a z minuty na
minutu veřejně shodí jejich práci,
protože zrovna nejsou podle jeho
představ nebo představ jeho dítěte,
nebo se jim zrovna práce nedaří.
Někomu je to divné, ale i učitelky
jsou občas unavené, nejsou ve formě, mají osobní a jiné starosti.
Chtěla jsem touto informací připomenout, že všichni jdeme příkladem dětem a také dáváme signál
nastupující generaci mladých, kteří
si volí povolání! Budou chtít být
někteří z nich učiteli třeba zrovna v
Kamenném Přívoze? Budete si jich
vážit, i když jim to ze začátku vůbec nepůjde a nebudou okamžitě
rozumět všem požadavkům Vašim
a Vašeho dítěte? Budete se chovat
i v takovém případě mile a tolerantně? Budete i svým dětem vštěpovat, že takové mají být?
Na závěr chci všem ze srdce
popřát, aby se jim rodinné vánoční
svátky opravdu mile vydařily. Aby v
sobě našli dobrou vůli být milí i na
ty, kteří k nim nebudou zrovna přívětiví, aby dokázali být tolerantní k
těm, kterým se něco právě nepodaří a prostě si to jen tak lidsky užili.
Přeji Vám, aby se Vám podařilo
najít v sobě dost pozitivního, aby
se Vám v dalším roce 2017 dařilo
být zase lepší, vyrovnanější a vnitřně krásnější!
Mgr. Hana Šmídová, ředitelka
školy
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Jak se žije ve škole?!
Ve škole doopravdy žijeme,
Stále se něco děje. Například letošní podzimní slavnost jsme uspořádali přímo netradičně. Jelikož
nám již nepatří ani ta malá zahrádka u školky, museli jsme vymyslet
něco nového. Podnikli jsme výpravnou cestu po „Kameňáku“ formou hledání, stopování a plnění ne
vždy jednoduchých úkolů. Protože
nám počasí zpočátku nepřálo, přeložili jsme slavnost až na 25. října,
ale účast a úspěšnost byla veliká.
Celá akce se zakončila na místním
fotbalovém hřišti při hudbě a zpěvu
nás všech a nechybělo ani opékání
buřtů.
A už se to blíží. Za několik
týdnů, my děti raději počítáme dny,
budou Vánoce. Samozřejmě se na
ně musíme také připravit. Všechno
začalo 24. listopadu. Ve škole jsme
měli adventní tvoření. Všichni tuto
akci máme rádi, protože nás vždy
dobře naladí. Sešli jsme se jako
obvykle před školou. Shromáždili
se tu rodiče, prarodiče, tetičky,
strýčkové, ale i bývalí žáci naší
školy, což nás velmi potěšilo.
Společně s dětmi z mateřské školy
jsme si za hudebního doprovodu
našich flétnistů zazpívali několik
písní a pak jsme šli tvořit. Mohli
jsme si zhotovit různé ozdůbky,
věnečky, stromečky, vystřihovánky,
a pokud nám něco chybělo, zakoupili jsme si potřebné doplňky
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v improvizovaném
obchůdku. Nechyběly ani dobroty,
káva, čaj a ovoce.
Všichni jsme se
výborně bavili, ale
teď už se těšíme
na ty V Á N O C E.
Byli jsme tam
také?! Ano, i my

jsme přispěli s troškou do mlýna, jak
se říká, a krátkým vystoupením dětí
MŠ a ZŠ ozdobily první adventní
neděli a slavnostní rozsvěcení obecního vánočního stromečku.

Žáci pod vedením
Mgr. Z.Pokorné

Jak se cvičí bez tělocvičny?
Všechno jde, když se chce.“
Tato okřídlená věta platí i při našich hodinách tělesné výchovy.
Tento školní rok si zkoušíme, jak
se cvičí bez tělocvičny. Vše je náročnější jak pro pedagogy, tak pro
žáky i jejich rodiče. Chladnější počasí vyžaduje lepší plánování jak
činností samotných, tak volbu
správného oblečení i obutí. Ráda
bych poděkovala těm rodičům, kteří se snaží děti vybavit tak, aby pro
dítě bylo cvičení venku příjemné a

oblečení odpovídalo počasí. Pobyt
venku je pro děti jistě přínosný,
nelze zde však provozovat např.
gymnastiku. Proto škola jedná o
pronajmutí tělocvičny v okolí a podmínkách, za kterých by bylo možné
je využít pro naše žáky.
Další náplní hodin tělesné výchovy je pro 1.a 2. ročník plavecká
výuka, která bude probíhat od 27.
března každé pondělí. Plánujeme
také plně využít sportoviště, která
budeme mít k dispozici v době tý-

denního školního výletu v červnu
2017.
Věřím, že ve spolupráci s rodiči
a obcí, zvládneme tento rok učivo
tělesné výchovy ve ztížených podmínkách ke spokojenosti všech a
časem bude zřizovatelem i tato
komplikovaná situace trvale vyřešena.
Martina Šimsová
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Zápis a zápis
V souladu s novelou školského zákona škola stanovila zápis na školní rok 2017/2018 do základní školy 20. 4., do mateřské školy 3. 5. 2017. S posuny těchto termínů jsme přiměřeně stanovili i dny
otevřených dveří na 13. 3. v základní škole a na 3. 5. 2017 v mateřské škole.
Doporučujeme rodičům předškolních dětí ve věku 5-6 let, aby od ledna 2017 spolupracovali úzce
s učitelkami mateřské školy a žádali vyjádření ke školní zralosti jejich dítěte. V případě pochybností či doporučení učitelek je vhodné si zajistit termín vyšetření a v případě doporučení školského poradenského pracoviště přijít k zápisu v dubnu již s doporučením ke školnímu odkladu a potvrzením lékaře. Jinak je třeba si vše
vyřídit do konce měsíce května. V případě jakýchkoli dotazů na toto téma je možné si domluvit konzultaci
v základní a mateřské škole. Tato doporučení a nabídka konzultace platí samozřejmě i pro rodiče dětí, které
nechodí do místní mateřské školy, ale bydlí ve spádové oblasti.
Vzhledem k složité situaci s kapacitami základních škol v okolí lze předpokládat, že většina dětí přijde
k zápisu do spádových škol. Pokud se rozhodujete zvolit jinou, než spádovou školu, doporučujeme Vám,
abyste si ověřili, zda je naděje, že Vaše dítě bude na danou školu přijato. Chceme předejít nejistotám a
zmatkům na konci školního roku, abychom v červnu měli jasno, kolik dětí bude navštěvovat naši školu a
mohli včas objednat učební materiály pro nové prvňáčky.
Upozorňujeme rodiče předškolních dětí, které ve školním roce 2017/2018 dosáhnou šesti let, na nově
vzniklou povinnost přijít v květnu k zápisu. Od září 2017 je stanoven počátek povinné docházky těchto
dětí do mateřské školy! V těchto případech není stanovena možnost odkladu docházky.
Mgr. Hana Šmídová, ředitelka školy

Exkurze na Letiště Václava Havla
18. listopadu jsme byli na letišti Václava Havla na terminálu 3. Viděli jsme největší dopravní letadlo. Potom
jsme se šli kouknout na hasiče a viděli jsme velká hasičská auta. Viděli jsme i vrtulník. Bylo tam hodně hangárů. Hodně se nám to líbilo.
Šimon Valenta a Honza Brichta,
2. ročník
Dnes jsme jeli na letiště Václava Havla na terminál 3. Viděli jsme Airbus A380. Viděli jsme taky myčku na
letadla. Mohli jsme fotit.
Radek Malý a Matěj Čadek,
2. ročník

Jeli jsme na letiště Praha Václava Havla. Bylo to žůžo. Byl tam Airbus A380 a Antonov. A byl tam servis
letadla. Moc se mi to líbili!
Adam Vostřák a Vašek Ctibor,
2. ročník
Byl jsem na letišti, bylo to super, protože jsem
viděl největší dopravní letadlo, bohužel jsem nemohl do letadla. Viděli jsme nějaké letadla jak
vzlétávají i jak přistávají, jeli jsme celou dobu v
autobuse. A vyzkoušeli jsme jak to funguje, když
mě kontrolovali, jestli nemám něco kovového.
Bylo to super a výlet se mi líbil.
Matěj Zitta, 2. ročník
O letišti
Viděli jsem největší dopravní letadlo v České
republice. Jmenuje se Airbus 308. Jinak jsme
viděli i jiná letadla. Líbilo se mi to.
Anetka Smejkalová, 2. ročník
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SPORT
Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra V. Charváta
V minulém čísle jsem skončil
hodnocením 4. mistrovského utkání v Libři, které jsme hráli 17. 9.
2016. Další, a to 5. utkání o mistrovské body jsme hráli 24. 9. 2016
na domácím hřišti v Kamenném
Přívoze, kde jsme přivítali sousedy
TJ Krňany. Již od začátku bylo vidět, že Krňany usilují o postup do
vyšší třídy. Přivezli si na nás několik hráčů cizí národnosti, kteří hráli
v minulosti nejvyšší ukrajinskou
soutěž. První půli jsme jim stačili
vzdorovat a tak před prvním odchodem do kabin byl stav 0 : 2 pro
hosty. Ve druhém poločase ale
přišla smršť. Ale i tak jsme se jim
dvakrát trefili do brány. Konečný
stav byl 2 : 6 pro hosty. Góly za
nás dali: v 55. minutě K. Slepička a
v 81 minutě J. Vojáček.
6. boj o body do tabulky jsme
sehráli 1. 10. 2016 s TJ Slavoj Davle na jejich hřišti. Tady jsme si
chtěli vynahradit zápas doma a
vlítli jsme na ně s nejvyššími obrátkami a ve 29. minutě J. Vojáček
z trestného kopu propálil balón do
sítě domácích a my se ujali vedení
0 : 1. Při nastoupení do druhého
poločasu jsme si řekli, že budeme
střílet i z delší vzdálenosti. A vyplatilo se. V 74. minutě T. Dalibába
zvýšilo na 0 : 2. Nedlouho na to
v 82. minutě K. Slepička dostal
nádhernou přihrávku od T. Dalibáby a ten se nemýlil 0 : 3. Domácím
se podařilo v 85. minutě snížit na
konečných 1 : 3 pro nás.
K 7. utkání o mistrovské body
k nám do Kamenného Přívozu přijeli fotbalisté z SK Slavia Jesenice
„B“ dne 8. 10. 2016. Tenhle mistrák byl i o umístění v tabulce, protože jsem byla obě mužstva
v půlce tabulky. První gól na 0 : 1
jsme dostali v 10. minutě po chybě
našeho gólmana. Když běžela 25.
minuta tak J. Vojáček proměnil
přesnou přihrávku od M. Brože ve
vyrovnávací gól na 1 : 1. Hosté šli
do vedení v 54. minutě, kdy pro-

měnili pokutový kop 1 : 2. Když na
hodinách svítila 66. minuta, tak T.
Dalibába po slalomu od půlky hřiště vyrovnal na 2 : 2. V 70. minutě
se soupeř lépe orientoval ve velkém vápně a ze skrumáže vstřelil
gól na 2 : 3. I když jsme na soupeře vytvořili velký tlak, tak se nám
už do konce nepodařilo vyrovnat.
Na sehrání 8. mistrovského
utkání jsme museli odjet do Dolních Břežan, abychom tady sehráli
další mistrák s SK Olympie Dolní
Břežany „A“. Toto mužstvo usiluje
již několik let o postup do vyšší
soutěže, a nějak se jim to nedaří.
Letos posílili mužstvo a to se pohybuje
na
předních
místech
v tabulce. Předem jsme věděli, že
to tady nebude žádná procházka
růžovým sadem. První poločas
jsme s domácími drželi krok, až ve
42. Minutě nám vstřelili vedoucí
gól na 1 : 0. My jsme ještě do prvního odchodu do kabin ve 44. minutě vyrovnali po sólu z dobrých
35 metrů brankou T. Dalibáby na
1 : 1. V 56. minutě jsme dostali
další branku na 2 : 1. Když běžela
74. minuta tak domácí proměnili
spornou penaltu na 3 : 1. Během
84. minutě jsme dostali na 4 : 1 a
bylo rozhodnuto.
SK Čechoslovan Dolní Jirčany
jsme přivítali na našem hřišti
v Kamenném Přívoze dne 22. 10.
2016, abychom se s nimi utkali v 9.
mistrovském zápase. Do zápasu
jsme šli s tím, že body zůstanou
doma za každou cenu. Ve 37. minutě zavelel kapitán M. Grössl ke
zteči branky hostí a sám po centru
od T. Dalibáby propálil balón do
sítě 1 : 0. Druhou branku vsítil K.
Slepička v 69. minutě, když zužitkoval přesnou přihrávku od J. Koláře 2 : 0. Na 3 : 1 protlačil balón
do sítě hostí v 83. minutě M. Brož.
Hostům se podařilo v 87. minutě
snížit na 3 : 1. A to bylo vše, co
jsme jim tady povolili. I když nám
rozhodčí nepřál, tak jsme zápas

zvládli a vyhráli jsme ho 3 : 1.
V 10. soutěžním utkání jsme se
utkali 30. 10. 2016 ve Vestci
s místními fotbalisty „B“ mužstva Viktorie Vestec. V tomto utkání jsme měli smůlu, protože my
jsme hráli fotbal a soupeř nám dával góly. Měli jsme po celý zápas
mírnou převahu, ale domácí vyhráli. I když i my jsme dávali góly, ale
ten vítězný dali domácí. V 10. minutě M. Brož přehodil lobovaným
balónem domácího brankaře, a my
vedli 0 : 1. Domácí vyrovnali ve 36.
minutě na 1 : 1. V průběhu 50. minuty domácí prostřelili našeho
brankaře a ujali se vedení 2 : 1.
V závěru 79. minuty I. Plop vyrovnal svou důsledností ve vápně na
2 : 2. Na 3 : 2 jsme dostali branku
v 81. minutě po chybě ve vápně.
Ve zbývajících minutách jsme se
do domácích pořádně zakousli, ale
branku se nám už vstřelit nepodařilo. A tak výsledek zůstal 3 : 2.
5. 11. 2016 k nám zavítali fotbalisté ze Sokola Slapy, aby s námi
na
našem
domácím
hřišti
v Kamenném Přívoze sehráli 11.
mistrák v této sezóně. Před začátkem zápasu jsme si v kabině řekli,
že body nedáme a že musejí zůstat doma. Nadšení bylo veliké.
První gól dal J. Vojáček z penalty
za podražení I. Plopa ve vápně 1 :
0. Další branku přidal J. Vojáček
ve 23. minutě, když proměnil trestný kop v nádherný gól 2 : 0. Ve
25. minutě I. Plop zužitkoval přihrávku od M. Brože a bylo to už 3 :
0. V průběhu 35. minuty zvýšil na
4 : 0 M. Brož. Na 5 : 0 přidal gól ve
43. minutě M. Grössl. V 51. minutě
se K. Slepička po svém sólu zapsal do seznamu střelců 6 : 0. V
tomto brankostroji se objevil ještě
jednou M. Brož, když v 56. minutě
dal na 7 : 0. V 75. minutě T. Dalibába vystřílel náš střelný prach
poslední brankou v tomto utkání a
uzavřel skóre na 8 : 0.
V předposledním utkání pod-
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metrů 1 : 0. Ve 14. minutě
soupeř vyrovnal na 1 : 1.
Ve 20. Minutě J. Kolář po samostatné akci, zvýšil na 2 : 1 pro nás.
Ve 35. minutě hosté vyrovnali
z problematické penalty 2 : 2. Pak
už soupeř ovládal hru a dával nám
jeden gól za druhým. 38. minuta
2 : 3, 44. minuta 2 : 4, 66. minuta
2 : 5 a v 87. minutě 2 : 6!!! Nemá
cenu se k tomuto utkání vyjadřovat.
Poslední 13. mistrovské utkání
podzimu jsme sehráli 20. 11. 2016
v Jílovém s „B“ mužstvem FC Jílové. I toto mužstvo usiluje již několik
let o vyšší soutěž a tak složení
mužstva tomu odpovídalo. Také
zde hráli hráči z vyšší soutěže. Tady jsme prohráli 4 : 0. Nejlepšími
našími sřelci podzimu byli: Karel
Slepička 9 branek, Jakub Vojáček
a Tomáš Dalibába 6 branek, Michal Brož 4 branky, Milan Grössl 3

Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra V. Charváta

zimní části sezóny 2016 – 2017
jsme se utkali naposledy v tomto
roce
na
domácím
hřišti
v Kamenném Přívoze s „B“ mužstvem SK Hvozdnice. Ti udělali to
samé jako Krňany (zmínil jsem se
o tom v předešlém hodnocení).
Přivezli si na nás 8 hráčů z „A“
mužstva. Ptám se, může je těšit
výhra nad mužstvem, které ještě
loni hrálo tu nejnižší třídu 4, a oni
hrají Krajský přebor (což je o tři
třídy vyšší soutěž). A ještě se
ptám, to jste měli z Přívozáků takový strach, že jste se museli tak posílit? Vidím, jak jste regulérní!!! Nestěžuji si, jen se ptám. Od první
minuty bylo vidět, že přijelo jiné
mužstvo, než hrálo jinde. I když
jsme první gól vstřelili my ve 13.
minutě, když D. Barták prostřelil
míč z trestného kopu z dobrých 25

branky, Daniel Barták a Ivan Plop 2
branky, Karel Semerád a Tomáš
Girl 1 branka.
Sezónu jsme ukončili závěrečným posezením 26. 11. 2016
v klubovně na našem hřišti. Tady
jsme podzimní půlku soutěže zhodnotili a řekli si, co uděláme proto,
abychom jarní část měli ještě lepší
než tu podzimní. S přípravou na
jaro začneme 7.1. 2017 od 10:00
hodin. Na únor připravujeme víkendové soustředění, pak přijde na
řadu několik přípravných utkání a
budou tady jarní mistráky.
Za celé mužstvo děkuji všem
divákům, kteří chodí na naše zápasy a podporují nás. Také děkujeme
všem sponzorům, za jejich podporu. Všem přejeme krásné Vánoce,
bohatého Ježíška a hlavně zdraví,
abychom se mohli v příštím roce
opět scházet na fotbale.
Trenér V. Charvát

Konečná tabulka po podzimu 2016
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Libeř

12

9

2

1

41:15

29

2

Jílové B

13

9

2

2

44:20

29

3

Hvozdnice B

13

8

1

4

46:33

25

4

D. Břežany

12

8

1

3

31:22

25

5

Krňany

12

8

0

4

43:23

24

6

Okrouhlo

12

6

1

5

24:24

19

7

Radlík

13

5

1

7

27:27

16

8

K. Přívoz

13

5

1

7

34:35

16

9

Jesenice B

11

5

0

6

17:28

15

10

Davle

13

4

2

7

23:23

14

11

D. Jirčany

13

4

1

8

26:34

13

12

Vestec B

13

3

3

7

26:40

12

13

Slapy

12

3

1

8

15:54

10

14

Hradištko

12

1

2

9

15:35

5

TJ Tatran Kamenný Přívoz přeje všem spoluobčanům krásné vánoční svátky,
bohatého Ježíška, a hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce
2017.

www.kamennyprivoz.cz
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Mládežnický fotbal TJ Tatran Kamenný Přívoz
Ohlédnutí za skončenou podzimní částí mládežnického fotbalu

Po příjezdu z letního soustředění a z účastí na několika přípravných turnajích zahájily naše přípravky podzimní část Okresního přeboru Prahy západ, skupiny „A“.

Mladší přípravka

Dvě mužstva mladší přípravky sehrála během podzimní části šest turnajů. S družstvy PFA (ti mněli tři družstva), Hradištka a dvou našich mužstev TJ Tatranu Kamenný Přívoz. Po podzimní části tj. odehrání třech
turnajů v Davli, dvou turnajů na našem hřišti a jednom turnaji na hřišti Hradištka, obsadilo naše „A“ mužstvo
druhé místo a „B“ mužstvo čtvrté místo ve skupině.

Okresní přebor mladších přípravek - skupina A - celková tabulka:
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1
2
3
4
5

Povltavská FA B
K. Přívoz A
Povltavská FA A
K. Přívoz B
Hradištko

30
30
30
30
30

24
22
18
11
9

1
1
3
2
2

5
7
9
17
19

189:60
187:92
166:87
137:132
85:144

73
67
57
35
29

6

Povltavská FA C

30

1

1

28

31:280

4

Starší přípravka

Starší přípravka odehrála podzimní část Okresního přeboru Prahy Západ, skupiny „B“ se střídavými výsledky, kdy pětkrát zvítězila a třikrát prohrála. Prohrála pouze s mužstvy, která jsou v konečné podzimní tabulce před naším mužstvem. Naši kluci jsou na čtvrtém místě se ziskem 15 bodů. Na první mužstvo Průhonic ztrácejí 9 bodů, Hradištka 6 bodů a Zvole 3 body.

Okresní přebor starších přípravek - skupina B - celková tabulka:
Rk.

Družstvo

Záp.

+ 0 -

Skóre Body Penalty +

Penalty -

1

Průhonice

8

8 0 0 108:28

24

0

0

2

Hradištko

8

7 0 1

63:26

21

0

0

3

Zvole

8

6 0 2 116:35

18

0

0

4

K. Přívoz

8

5 0 3

62:43

15

0

0

5

Vestec B

8

3 0 5

48:58

10

0

1

6

Lety

8

3 0 5

69:73

9

0

0

7

Pikovice

8

3 0 5

24:80

8

1

0

8

Jíloviště

8

0 1 7

22:93

1

0

0

9

Mníšek

8

0 1 7

19:95

1

0

0

Minipřípravka
V minipřípravce se fotbalovým základům v nynější době věnuje přibližně dvacet dětí. Děti trénovaly jedenkrát týdně na hřišti v Kamenném Přívoze a jedenkrát na hřišti v Jílovém. Během zimní přestávky absolvují turnaje v Jesenici, Říčanech, Benešově atd.
V této době zahájila mužstva přípravek zimní přípravu. Starší přípravka v tělocvičně v Netvořicích, mladší přípravka a minipřípravka v Sokolovně v Jílovém. Příprava je doplněná převážně halovými turnaji v Říčanech, Benešově aj.
Po Novém roce, na konci ledna 2017, pořádáme opět zimní soustředění v Horní Branné.
V pátek 3. 12. 2016 jsme pro děti uspořádali Mikulášskou nadílku v jílovské sokolovně. Doufám, že si

STRANA 14/4/2016

www.kamennyprivoz.cz

nadílku děti i rodiče užili. Mikuláš a
čerti byli opět výborní. Zde bych
chtěl poděkovat panu Paterovi za
moderování nadílky a hudební doprovod celého večera a všem
ostatním, kteří se podíleli na pří-

pravě Mikulášské nadílky.
rodičům, aby měli s dětmi trpěliNa závěr bych rád popřál všem vost alespoň takovou, jakou mají
trenérům, klukům, holkám, rodi- doposud.
čům veselé Vánoce, bohatého JeZa TJ Tatran Kamenný Přívoz
žíška a do nového roku hodně
vedoucí mládeže
zdraví, štěstí, rodinné pohody a
J. Linhart

Stále probíhá nábor dětí ročník 2010 a mladší.
V zimní přestávce sokolovna Jílové Úterý 17 – 18hod. p. Doutnáč tel.: 725 628 726

Převozníček
Vážení a milí,
za uplynulý čtvrtrok jsme toho
stihli v Převozníčku mnoho a kupodivu se přes všechny choroby dětské i dospělé, všechna rození a
kojení dětí stále scházíme a stále
spolupracujeme na přípravě našich
oblíbených akcí.
Proto jsme již tradičně na podzim dlabali dýně a na ohni vařili
dýňovou polévku, vyšlápli jsme
z Přívozu až do Jílového na svatomartinskou
husu,
vystoupili
s autorským vystoupením na rozsvěcení vánočního stromku a snad
se nám ještě podaří do konce roku
účastnit se přívozského trhu a nadělit před štědrým dnem do krmelce lesní zvěři.
Chcete-li vědět více, či chcete-li
se účastnit našich činností s námi,
mrkněte na
www.prevoznicek.webnode.cz.
Za Převozníčka Vám všem přeji
do nového roku hlavně spoustu
zdraví a štěstí a mnoho malých
každodenních radostí, jež přináší
spokojenost do našeho života.
Linda Mašková

www.kamennyprivoz.cz
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HASIČI
Střípky od hasičů z Kamenného Újezdce
Co bylo:
8. 10. 2016 se naši mladí hasiči zúčastnili v Libři podzimního kola hry „Plamen“. Od nás tam soutěžily dvě
dětské hlídky.
14. 10. 2016 náš dlouholetý člen Zdeněk Myslivec
pořádal oslavu svých 60 narozenin. Také my jsme se
zúčastnili této oslavy. Při této příležitosti jsme mu předali nějaké upomínkové věci a nezapomněli jsme ani
na něco dobrého.
21. 10. 2016 jsme uspořádali v boudě na bývalém
hokejovém hřišti v Kamenném Újezdci přátelské posezení u příležitosti zakončení letní sezóny. Byli pozváni hasiči i hasičky, kteří se stále podílejí na chodu
SDH se svými polovičkami, jejich kamarádi, přátelé
hasičů.

5. 11. 2016 byli naši zástupci potváni na setkání starostů SDH do Řevnic.
5. 11. 2016 se uskutečnil výlet mladých hasičů do Tábora.
6. 11. 2016 byli vedoucí mládeže na školení vedoucích mladých hasičů.
Dále jsme se zabývali přípravou požární techniky a
vozidel na zimu.
Co bude:
Vánoční vycházka se letos přesune až na 7 leden
2017, a bude to novoroční vycházka. Program a trasa
budou v čas oznámeny.
Zpracoval člen zásahové jednotky V. Charvát

SDH Kamenný Újezdec pořádá Novoroční vycházku 7.1.2017.
Sraz v 9:00 u Obecního úřadu.

Mladí hasiči z Kamenného Újezdce

Co se u nás událo za posledních pár měsíců? Bylo toho opravdu hodně. Celé září jsme pilně trénovali na soutěž, která byla jako

každoročně na začátku
října. Přijali jsme do našeho kolektivu také pár nových členů, bez kterých si
dnes hasičské schůzky ani
nedokážeme představit. I
oni s námi trénovali na již
zmíněnou soutěž.
Na závodech jsme se
umístili následovně: kategorie přípravka 7. místo a
kategorie mladší místo 9.
Všichni jsme pyšní na to, že jsme
se umístili za lepší půlkou, i když
máme v kolektivu tolik nováčků.
Odměnou pro všechny byl výlet

do Tábora, kde jsme navštívili
místní vyhlášené muzeum čokolády a táborské podzemí. Výlet sklidil
velký úspěch a my už se nemůžeme dočkat výletu, který se uskuteční v červnu.
V nejbližší době nás čeká, prodávaní hasičských kalendářů na
přívozském trhu a také vánoční
besídka v naší útulné klubovně. Už
se nemůžeme dočkat.
Vedoucí mladých hasičů Veronika Voláková.

Hasiči z Kamenného Újezdce, přejí všem dobrým lidem k Vánočním svátkům
jen pohodu, lásku, štěstí a hodně zdraví. A v Novém roce 2017, ať se jen
radují.
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Společenská kronika
Jubilanti
říjen
Vrbovcová Věra
Piskač Vladimír
Chochola František
Jiráková Blažena
Mikeš Jiří
Havel Zdeněk

Nově narození

Srdečně gratulujeme všem jubilantům !
listopad
Klabíková Anna
Částka Zdeněk
Líznerová Vlasta
Chocholová Vlasta
Freemanová Michaela

prosinec
Kačerová Jana
Dastychová Marie
Hňupová Zdenka
Houfková Hana
Volešáková Hana
Povolná Alena

Říjen, listopad, prosinec 2016
Bílá Vanesa

Úmrtí

Kopřivová Marta
Novák Miroslav

Náplava Sázavy

Tradiční Přívozský trh 10.12.2016

Vánoční pranostiky


























Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů.
Magickou moc měla plachta, pokrývající stůl. Na jaře z ní hospodář rozséval obilí, aby bylo pěkné a nebylo potlučené od krup.
Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu.
Někde vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé
klasy.
Večeře se začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo
na zemřelé členy rodiny.
Hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by jí neseděly slepice
na vejcích, obsluhovala tedy děvčata.
Zbytky jídla byly zakopány do země, aby byla úrodná.
Když hospodyně připálí vánočky, bude o vánocích stonat.
Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, toho
nebudou bolet nohy a celý rok zůstane zdráv.
Při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z čočky a jáhel bohatství, drobná mince pod talířem peníze.
Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost.
Stačí, když tajně sebere devět patek od vánoček a do roka je
pod čepcem.
Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Po probuzení ho rozlouskněte a snězte. Po celý rok by vám měly dát pokoj
blechy a štěnice:-)
Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude tě
držet štěstí.
Rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny.
Česnek a med pojišťují zdraví, hrách dodává sílu.
Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra, toho se drží
peníze.

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: 15.3.2017
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.
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