Přívozský
3
čtvrtletník
číslo

V Y D ÁVÁ O B E C N Í R A D A V K A M E N N É M P Ř Í V O Z E

2019

OBSAH
Str. 3
REVIZE KATASTRU
NEMOVITOSTÍ
Str. 4
VEŘEJNÝ POŘÁDEK
V OBCI
Str. 6-7
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
Str. 8-9
KULTURA –
CO JSME SI JIŽ UŽILI
Str. 10
HISTORICKÁ ČERNÁ
KRONIKA OBCE
Str. 12-13
MEMORIÁL
JAROSLAVA ŠTÍBRA
Str. 14-15
OHLÉDNUTÍ
ZA FOTBALEM

V

ždy platilo, že úvodník, neboli předmluva, určoval kvalitu daného periodika nebo knihy. Nedávám si ambice
mít úvodník kvality Erika Taberyho či jiných mistrů tohoto
slohu. Myslím, že svůj účel splní, dočtete-li jej do konce
a neodradí-li Vás od četby celého Přívozského čtvrtletníku.
Na jiném místě a v jiném čase jsem si ve Čtvrtletníku postěžoval na malou angažovanost občanů v obci, na ignorování veřejných zasedání zastupitelstva, na nedostatek zpětné
vazby pro vedení obce a mé stesky padly na půdu když ne
přímo úrodnou, tak aspoň ne zcela neplodnou. Na posledním
zasedání zastupitelstva obce se sešlo mimo zastupitele, počítal-li jsem dobře, pět občanů, což je více než nárůst 100 %
proti normálnímu stavu, kdy se účastní pravidelně občané
dva. Budu optimista a po tomto úvodníku budu spokojen,
přijde-li z vesnice s takřka 1400 obyvateli občanů deset.
Spíše bych měl občany od účasti na veřejném zasedání odrazovat, vystavuji se totiž riziku, že budu muset odpovídat
na dotazy ne zcela příjemné, že budu já či pan starosta konfrontován s nepříjemnými skutečnostmi, ale o tom zastupitelská demokracie prostě je a naslouchat (ne poslouchat)
občanům je nutnost.
Co mi udělalo poslední dobou radost, bylo setkání se školními dětmi, které na úřad v rámci výuky občanské nauky přivedla paní učitelka Pokorná. Po prohlídce a přednášce
o struktuře „vlády v obci“ si děti zkusily zahrát na zastupitelstvo a v některých nám rostou snad odpovědní občané
a zastupitelé obce.
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Voda nad zlato
Jsem si vědom, že tento článek mnoho občanů nepotěší, ale mým
úmyslem není těšit nebo získávat volební hlasy, ale poctivě a objektivně informovat. Tak tedy do toho.
Mnoho našich občanů řeší problém nedostatku pitné vody ve studnách. V části obce je zaveden vodovod s kvalitní pitnou vodou
a v době jeho budování měli občané zde bydlící možnost se k vodovodu připojit za velmi příznivých podmínek. Ne všichni tuto možnost
využili. Dnes jim připojení může být umožněno za podmínek finančně značně nevýhodnějších.
Obec musí zásobování vodou řešit koncepčně a dlouhodobě a o to se
současné vedení obce i snaží. Kamenný Přívoz je obec rozdělená řekou
a z tohoto důvodu je nezbytné zvolit řešení pro každý z břehů zvláště.
Na pravém břehu je zaveden
Posázavský vodovod, obyvatelé
bydlící v místech, kde je vedení
umístěno, mohou požádat správce
o připojení a velmi pravděpodobně jim bude umožněno. Aby
mohla být místní vodovodní síť
rozšířena, bude nezbytné zbudovat vodojem, který bude v méně
vytížených hodinách vodu jímat,
aby jí ve spotřební špičce byl dostatek.
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ze zastupitelstva

Informace o jednání rady a zastupitelstva obce
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Obecní rada jednala v období od uzávěrky minulého vydání Přívozského čtvrtletníku celkem 6x.
Mimo jiné bylo projednáno a schváleno:
- Autobus Hostěradice.
Někteří obyvatelé Hostěradic se obrátili na obec s žádostí
o rozšíření autobusového spojení do Hostěradic v podvečerních hodinách. Obec podala dotaz na ROPID o možnosti
a podmínkách úpravy autobusového spojení, tj. tak, že by linkové autobusy č. 332 či č. 452 zajížděly při své pravidelné
lince do Hostěradic.
- Pozemek Povodí Vltavy pod restaurací „U Horů“.
Občané si stěžovali, že pozemek Povodí Vltavy při objektu
čp.14 Kamenný Přívoz byl svévolně ohrazen vrbovím. Byl tak
zamezen volný přístup k řece. Toto prostranství upravovala
obec a sloužilo jako hrací prvek dětí, mohly se zde dělat ohníčky apod. Po informaci na Povodí Vltavy obec tento pozemek
vyčistila a instalovala lávku přes potok.
- Problém prostranství před prodejnou v K. Přívoze „U Vemenáče“.
Majitel objektu objektu čp. 12 K. Přívoz byl obeslán výzvou,
aby zajistil veřejný pořádek před prodejnou umístěnou v čp.12,
zejména zamezil výskytu podnapilých osob, které budí veřejné
pohoršení a znečišťují veřejná prostranství obce. K nápravě nedošlo, proto po konzultaci s pracovníky MV byla vypracována
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o ochraně veřejného pořádku, klidu, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství,
která mimo jiné tento problém řeší.
- Letní kino na fotbalovém hřišti v K. Přívoze.
Kulturní komise se obrátila na radu obce s tím, že vzhledem
k populárním a navštěvovaným promítáním letních kin v okolí
chce kulturní komise zkušebně promítat letní kino na fotbalovém hřišti 18.8.2019. V případě zájmu chce kulturní komise
v roce 2020 toto zařadit do svého programu. Tato akce byla
schválena s tím, že rozdíl mezi vstupným a náklady uhradí
obec. Akce měla úspěch, promítání navštívilo 294 platících diváků. S promítáním v letním kině kulturní komise počítá i na
příští rok.
- Přívozský trh – žádost o pronájem pozemku.
OS Náplava Sázavy požádalo o pronájem levého břehu řeky
Sázavy v K. Přívoze na pořádání podzimního trhu dne
21.9.2019. Obec pronajala požadované pozemky bezúplatně na
den 21.9.2019 od 6.30 hod. do 15.00 hod. Podzimní trh proběhl
bezproblémově a tržiště bylo ihned po skončení uklizeno a uvedeno do původního stavu.
- Kultivace části pozemku p.č. 436/2 k.ú. Kamenný Přívoz.
K tomu, aby mohla být geodeticky zaměřena část pozemku p.č.
436/2 k.ú. K. Přívoz (cca 720 m2), kterou bezúplatně převede
současný majitel pan M. Koch na obec pro uvažované rozšíření
hřbitova v Kamenném Přívoze, bylo třeba pozemek zbavit náletových dřevin. Obec toto provedla v ceně do 21 000 Kč.
- Hřbitov Kamenný Přívoz.
Starosta s místostarostou informovali o jednání s farářem římskokatolické církve Jílové u Prahy z důvodu nevyjasněných
vztahů starého hřbitova, márnice i kostela v Kamenném Přívoze. Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek církve, nemůže
obec žádat o dotaci na opravu hřbitovní zdi, nemůže svévolně
kácet přerostlé stromy na hřbitově apod. Obec podala žádost
o bezúplatný převod hřbitova a staveb zde umístěných na obec
Kamenný Přívoz.
- Místní (účelová) komunikace 3. třídy 104c.
Majitelé pozemku parc. č. 176/1, kat. území Hostěradice, navštívili obec s nabídkou odprodat obci parc. č. 176/1 o výměře 1776
m2, po které vede místní (účelová) komunikace inv. č. 104c.

Jedná se o cestu naproti bývalému domovu důchodců. Obec nabídla cenu do 50 Kč/m2, kterou majitelé neakceptují. Jejich představa je 200 Kč/m2. Tato problematika bude projednána na
příštím jednání zastupitelstva obce.
- Projekt naučné stezky.
Místostarosta obce informoval o záměru vybudovat naučnou
stezku v obci Kamenný Přívoz při revitalizaci a využití bývalých polních a lesních cest a zajímavých objektů obce. Rada
obce pověřila místostarostu, aby zajistil vypracování projektu
naučné stezky po obci Kamenný Přívoz. Realizace bude provedena z dotačního titulu, o kterém bude rozhodovat zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo obce
veřejná zasedání se uskutečnila 26. 6. a 30. 9. 2019
Mimo jiné bylo projednáno, schváleno a uloženo:
Schváleno:
- Závěrečný účet obce Kamenný Přívoz za rok 2018 a roční
účetní závěrka obce Kamenný Přívoz roku 2018.
- Úprava rozpočtu obce roku 2019.
- Odkup části pozemku p.č. 420/1, kat. území Kamenný Přívoz
(cca 100 m2), po kterém vede místní komunikace 3. třídy inv.
č. 046c, od jejich majitelů za odhadní cenu.
- Výměnu pozemku parc.č. 353/11, kat. území Kamenný Přívoz
o výměře 134 m2, po kterém vede místní komunikace 3. třídy
inv. č. 050c, majitelky paní Hany Čížkovské, za dlouhodobě
připlocné části obecních pozemků p.č. 357/1, p.č. 674/1 a p.č. 359/4
kat. území Kamenný Přívoz o celkové výměře 68 m2.
- Žádost obce, aby pozemky České republiky, na kterých jsou
místní komunikace ve správě obce a které obhospodařuje Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, byly převedeny
do vlastnictví obce bezúplatně v souladu s ustanovením § 22
odst. 3 písm. h) zákona č. 219/2006 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
- Směnu části obecního pozemku parc. č. 263/2 o výměře max.
5000 m2, kat. území Hostěradice, za pozemky Metropolitní kapituly parc. č. 41/1 o výměře 11 536 m2 a parc. č. 40 o výměře
270 m2 a parc. č. 375/2 o výměře 240 m2, kat. území Hostěradice.
- Příjem daru pana Miroslava Kocha, části pozemku p.č. 428/1,
k.ú. Kamenný Přívoz (cca 600 m2) na rozšíření hřbitova v Kamenném Přívoze.
- Zařazení obce do územní působnosti MAS Posázaví na období
2021–2027.
- Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a nočním klidu.
- Převod pozemku parc. č. 680/1 a parc. č. 680/6, vše ostatní plochy, ostatní komunikace, k.ú. Kamenný Přívoz, od Ing. Petry
Ulrichové na obec Kamenný Přívoz.
Uloženo:
- Starostovi obce připravit do konce listopadu 2019 plán rekonstrukce ČOV (s využitím i nedotačních peněz).
- Starostovi obce začít jednání o odkoupení cesty od hřbitova do
Kamenného Újezdce.
- Místostarostovi obce pokračovat v zajišťování dotace na realizaci projektu „Naučné stezky Kamenný Přívoz“.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou zveřejněna
v odkazu úřední deska na webových stránkách obce
www.kamennyprivoz.cz.
Prokop Mašek
starosta
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Vzpomínka na veterány
Dne 10.8.2019 proběhla v restauraci Rakouská stodola kulturně společenská akce za účasti vedení Nadačního fondu Regi Base, veteránů,
dalších hostů a zástupců obce Kamenný Přívoz. Místo akce nebylo vybráno náhodně, ve dvoře restaurace je totiž náklady soukromých osob
zbudován pomníček našich veteránů. Cílem akce nebylo pouze pobavení
u dobré muziky, jídla a pití, ale zejména vzpomenout na veterány všech
válečných konfliktů, které šly naší zemí, nebo ve kterých naši občané
bojovali a umírali, a myslím, že tento cíl byl naplněn bezezbytku.

Když už píši o dětech, nemohu nezmínit
tolik potřebné kvalitní dětské hřiště, které
by mělo v areálu TJ TATRAN vyrůst již
na jaře roku 2020, a bude prostě úžasné.
Na místě hřiště bývalého, u parkoviště před
kabinami, bude vybudováno hřiště workoutové, aby nemuseli zahálet ani ti, co je
úplně nezaujmou houpačky a písek.
V plánu je vybudování ještě jednoho malého hřišťátka, ale to je opravdu jen plán,
takže ani neprozradím, kde jej uvažujeme.
Ve spolupráci s mateřskou a základní
školou plánujeme rovněž oživení školní zahrady herními a stavebními prvky, kdy
a jak bude výsledná realizace vypadat, je
zatím věcí diskuze.
Chci rovněž poděkovat zastupitelům Jiřímu Paterovi a Janovi Prokšovi za vytvoření Plánu rozvoje obce, což je dokument,
jehož existence je nezbytně nutná pro čerpání většiny dotací.
Všem občanům i čtenářům přeji klidný
krásný podzim, hodně hub, slunce a melancholicky krásných mlhavých rán, která umí
jen řeka Sázava, a tak krásně jen tady u nás
doma.
PhDr. Vokál Radek
místostarosta obce

REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
V současné době v obci Kamenný Přívoz,
katastrální území Kamenný Přívoz a Hostěradice, probíhá revize těchto katastrálních
území. Katastrální úřad reviduje za součinnosti obce, popřípadě též orgánů veřejné
moci (zejména stavebních úřadů, orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu, orgánu státní správy lesů), za účasti přizvaných vlastníků a jiných oprávněných obsah
katastru nemovitostí se skutečným stavem
v terénu.
Pokud jste již někteří z vás, majitelé nemovitostí v k.ú. Hostěradice, byli vyzváni,
abyste se dostavili na jednání v zasedací
místnosti OÚ nad tělocvičnou u mateřské
školy, neděste se a zúčastněte se. Revize katastru nemovitostí má za úkol především dát
do souladu skutečnost s údaji v katastru nemovitostí.
Předmětem revize na základě § 43 Vyhlášky 357/2013 Sb. O katastru nemovitostí
(katastrální vyhláška) ve znění pozdějších
předpisů jsou:

-

hranice pozemků
obvody budov a vodních děl
druh pozemků, způsob využití pozemků
typ stavby a způsob využití stavby
zápisy v záznamu pro další řízení z hlediska potřebnosti jejich dalšího evidování, sledování a řešení a další prvky
polohopisu
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění mají
povinnosti vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1
katastrálního zákona, zejména povinnost:
- zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu
jednání, nebo na toto jednání vyslat svého
zástupce
- ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů
katastru týkající se jejich nemovitosti,
a to nejdéle do 30 dnů ode dne jejich
vzniku, a předložit listinu, která změnu
dokládá, nejedná-li se o listiny, které
předkládají příslušné státní orgány přímo
k zápisu do KN
- na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě
příslušné listiny pro zápis do katastru.

Jednotliví vlastníci jsou k revizi údajů
katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili
výše uvedené povinnosti, pokud se již tak
nestalo.
Oprávněné osoby (zaměstnanci KÚ
a jejich pomocníci) jsou podle § 7 odst. 1
zákona č. 200/1994 Sb (zákon o zeměměřictví), ve znění pozdějších předpisů, oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět
v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do
staveb mohou vstoupit po souhlasu jejich
vlastníka nebo oprávněného uživatele.
Jednání se zaměstnanci katastrálního
úřadu v době revize je možné na Obecním
úřadě v Kamenném Přívoze, o čemž jsou
vlastníci nemovitostí informováni, případně
na Katastrálním pracovišti Praha-západ
v úředních hodinách po předchozí dohodě
na tel. č. 284 044 140.
Prokop Mašek
starosta obce
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Ekologie

Pálení biologického
odpadu
Během celého léta, a zejména na podzim, dochází častěji než jindy k pálení
bioodpadu na pozemcích jak rezidentů,
tak rekreantů.
Panuje častý omyl, že v případě
ohlášení takovéto činnosti Hasičskému
záchrannému sboru se z pálení bioodpadu stává záležitost legální. Chyba
lávky, ohlášením Hasičskému záchrannému sboru docílí oznamovatel pouze
toho, že k místu, kde pálí, nepřijedou hasiči provést hasební zásah.
Obecně, proti přiměřenému pálení zaschlého odpadu by nikdo neměl co mít.
Jak kontinuálně píši a říkám, obec jsme
my všichni a ze strany obce rozhodně
nebude sankcionováno, když někdo
spálí pár suchých větví.
Zcela jiná situace nastává v okamžiku,
kdy někdo pálí větší množství odpadu
čerstvého, často mezi obytnými domy.
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Pominu-li ekologickou zátěž, která je
často nadsazená, nelze pominout fakt, že
takováto činnost obtěžuje naše sousedy.
A ne jen obtěžuje, může docházet i k poškozování jejich majetku. V takovémto
případě pálení tolerovat nelze. Ale opět
to není výhradně obec, kdo má aktivní
legitimaci k oznámení takového jednání
příslušným orgánům. Toto právo má
každý a je na každém, zda si vyhodnotí
to či ono znečišťování životního prostředí jako překročení zákona a věc zadokumentuje a oznámí.
Pevně věřím, že zvítězí v obou táborech zdravý rozum a nikdo nebude obtěžován ani pálením, ani oznamováním
příslušným orgánům. Často stačí souseda požádat, aby oheň uhasil a počkal,
až odpad více proschne.
PhDr. Radek Vokál
místostarosta obce

Veřejný
pořádek
v obci
Jednou ze základních funkcí obecního zřízení je dohled nad zachováním veřejného
pořádku v obcích tak, aby byly příjemným
místem k životu pro ty, jež obec tvoří.
Nikomu nelahodí pohled na povalující se
opilce, somrující na veřejně přístupných
místech v obci, aby si následně za utržené
peníze zakoupili alkohol, který zde zkonzumují a v souladu s přirozenými tělesnými
pochody vymočí – kde jinde než opět na
veřejnosti.
Vzhledem k tomu, že k jevům shora popisovaným dochází mimo jiné v blízkostí
základní a mateřské školy, chtěl jsem nejprve řešit věc smírně, rozumně, bez prostředků obecního donucení. Kontaktoval
jsem tedy majitele objektu, před kterým
k uvedeným jevům dochází, s popisem
problému a žádostí o zjednání pořádku –
marně, odkázal se na to, že objekt pronajal
a chování nájemců ovlivnit nemůže (no
v pravdě může úpravou smlouvy, ale kde
není vůle...).
Proto bylo rozhodnuto o přijetí nové vyhlášky upravující veřejný pořádek v obci
Kamenný Přívoz, kde bude mimo jiné uvedeno, že 500 metrů od základní a mateřské
školy, sportovních zařízení a dětských hřišť
je prodej a konzumace alkoholu zcela
zakázána. Věřím, že text vyhlášky bude zastupitelstvem obce schválen, a pak nic nebrání zjednání pořádku pomocí Policie ČR.
Aktivní legitimaci k oznámení jednání
shora popisovaného a jeho případnou dokumentaci nemá v daném případě pouze
obec, ale každý, kdo je jednání porušujícího
obecně závaznou vyhlášku obce svědkem...
Takže kdokoliv, kdo toto vidí a komu to
případně vadí, se může obrátit na linku 158,
popřípadě věc oznámit osobně či písemně.
O přijetí či nepřijetí vyhlášky budou občané ze strany obce informováni.
PhDr. Radek Vokál
místostarosta obce

SDĚLENÍ
Obecní úřad Kamenný Přívoz
přijímá platby
platební kartou.
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Voda nad zlato
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1
Na levém břehu řeky, zejména v Hostěradicích
a Rakousích, předpokládáme, že zajistíme zásobování pitnou vodou z vodovodu, který bude
veden podél plánovaného dálničního tělesa.
V Hostěradicích samých by pak měla být přečerpávací stanice tohoto vodovodu.
Obě nastíněné investiční akce budou vyžadovat
čas a nemalé investice, na kterých se budou
muset podílet nemalou měrou i ti, co se k vodovodům budou chtít připojit. Rovněž je potřeba
počítat s tím, že cena vody stoupne, v době realizace uvedených akcí může dosáhnout i ceny
150,- Kč za kubický metr. I z tohoto důvodu
bude obec před realizací samou zjišťovat zájem
občanů o připojení a uzavírat s nimi smlouvy
tak, aby bylo možné objektivně zhodnotit počet
žadatelů a s tím spojenou výši příspěvku na připojení.
PhDr. Radek Vokál
místostarosta obce

A konečně velké finále
Po několika fázích příprav se kopeček před
školou konečně dočkal nové zeleně. V sobotu 22. 6. 2019 jsme se sešli, abychom kopeček po obou stranách osázeli pečlivě
vybranými rostlinami. Nejdříve byl položen závlahový systém, který bude zajišťovat závlahu rostlinám po obou stranách
kopečku a zároveň šetřit vodu, která při zalévání stékala bez velkého efektu pryč.
Poté se jedna část dobrovolníků pustila do
výsadby a druhá do pletí opětovně vzrostlého plevelu.
Musím se přiznat, že jsem si myslela,
že výsadbu budeme muset rozložit na další
víkend, protože se nás dospělých moc nesešlo, ale díky velké pomoci dětí jsme
to nakonec dokončili. Vlastně, když se
ohlédnu zpět ke každé brigádě, tak musím
poděkovat všem dětem, které se průběžně
brigád zúčastnily. Už jen kvůli nim doufám, že úprava kopečku měla smysl, vždyť
je to první, co vidí cestou do školy. Zda se
nám podařilo kopeček rozjasnit, můžete posoudit sami, až se rostliny na jaře rozrostou
a rozkvetou.
Děkujeme všem, kteří se brigád zúčastnili, i škole a obecnímu úřadu za podporu.
Eva Drahošová,
ekologická komise
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škola a školka

Základní
a mateřská škola
ve školním roce
2019/2020
Vážení čtenáři,
ráda bych vás seznámila s novinkami v naší
škole. Dali jsme si za cíl, že chceme být
kvalitní, rodinnou, laskavou školou velkých
možností. Ve své práci využíváme poznatky o fungování mozku, tudíž nejdůležitější je zajistit pro naše žáky bezpečné,
pozitivní klima školy, aby naši žáci měli
dobré podmínky k učení.
V každé třídě najdete seznam domluvených pravidel, ve škole zahájil svou činnost
školní parlament. Hodiny spojujeme do
bloků, abychom měli čas učit moderními
výukovými metodami. Zaměřujeme se na
čtenářskou a matematickou gramotnost.
Vedeme naše žáky k uvědomění, že číst
knížky je "IN". Na podporu čtenářství jsme
uspořádali akci pod názvem Knižní tržiště.
Žáci si k přečtené knize vytvořili plakát,
který společně s knihou umístili na libovolném místě po škole. Poté korzovali školou,
diskutovali s ostatními spolužáky, vyplňovali pracovní list a mohli zajít do jídelny,
kde byla otevřena literární kavárna. Bylo
velmi pěkné poslouchat žáky, když spolu
diskutovali o knihách, doporučovali si
knihy ke čtení, upozorňovali na zajímavé
plakáty spolužáků.
Chceme u žáků posílit vnitřní motivaci
k učení, mottem se nám stal slogan
Františka Filipa: "Chci, a proto umím!"
V prvním týdnu jsme se seznámili s osobou
F. Filipa, který byl v první republice znám
pod přezdívkou Bezruký Frantík.
Máme nové žákovské knížky, které vedou
žáky k sebehodnocení a plánování vlastního učení. Škola žákům může dát tolik,
kolik do ní sami vloží. Mezi další novinky
patří roční projektové dny, péče o okolí
školy, společné akce s mateřskou školou,
od třetí třídy výuka tiskacího písma
a mnoho jiného. Veškeré informace se snažíme zveřejňovat na webových stránkách
školy www.zsmskp.cz.
Pokud budete mít nějaký nápad, připomínku, neváhejte nás kontaktovat – jsme tu
pro vás a naše děti. Přejeme vám krásné
podzimní dny a těšíme se na spolupráci.
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Mgr. Bc. Jana Kozlová
ředitelka ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz

První školní den
☺ První den školy 2. září jsme se sešli
kvůli špatnému počasí v tělocvičně. Rodiče
s prvňáky přicházeli a páťáci si vzali každý
jednoho prvňáka. Ten na papír napsal nebo
nechal napsat přání, mohl ho i nakreslit. Pak
jsme prvňáky dovedli do jejich třídy. Potom
jako velcí páťáci jsme si sedli do lavic. Dostali jsme dopis o naší nové paní učitelce Olze
Liškové i s rozvrhem hodin. První den byl
super. Když jsme odcházeli, vrtalo nám v hlavách, jak se bude prvňákům ve škole líbit.
/Marie Pavliščová/


☺ První den ve škole pro nové prvňáky. Páťáci, a to jsem i já, se scházeli v tělocvičně
a připravovali jsme ještě nějaké dekorace.
A pak přišli prvňáci, tak si každý vzal svého
prvňáka a prvňáci si mohli nakreslit svoje
největší přání nebo napsat.
A byl tam i pan starosta a paní ředitelka
a zpívali jsme českou hymnu. A pak jsme šli
s nimi přes přechod do školy a do jejich třídy.
Usadili jsme je do lavic a pak jsme šli do své
třídy a paní učitelka nás uvítala a dala nám
rozvrh. Říkala nám, co budeme dělat, co nás
čeká, a pak jsme šli domů.
/Václav Ctibor/

☺ Dne 2. září 2019, čili první den školy,
jsme se sešli v tělocvičně kvůli nepříznivému
počasí. Byli tam ještě kromě páťáků prvňáci
a jejich rodiče. Také paní ředitelka a pan starosta.
Páťáci pozvali prvňáky na společné kreslení. Poté co dokreslili, si páťáci vzali zvonečky a šli s prvňáky poprvé do školy. Cestou
přes přechod páťáci zvonili se zvonečky, aby
prvňáci měli své první školní zvonění. Poté
co jsme došli ke školní budově, jsme zavedli
prvňáky do jejich třídy a šli do své nové třídy
v posledním patře. Tam jsme se seznámili
s novou třídní učitelkou Olgou Liškovou.
Tento první školní den byl nejlepší, který
jsem zažil.
/Matěj Čadek/
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☺ Dnes je 2. září 2019 a začíná další školní
rok. Tento školní rok nám na první den bohužel nevyšlo počasí. Ale i přes tohle
všechno se zahájilo u školy. My jako páťáci
se měli začít scházet už v 8.30, jenomže ti,
co chyběli na schůzce v pátek 30. 8., o tom
nevěděli. Většina z nás přišla okolo tři čtvrtě
na osm, takže to bylo takové hodně rozlítané,
ale nakonec jsme se všichni sešli tam, kde
jsme měli. A když už tam bylo celkem plno,
tak začalo pršet, ale i přesto všechno pokračovalo tak, jak mělo.
Když už se všechno a všichni tak nějak
uklidnili, začal proslov pana starosty a nové
paní ředitelky. Když skončily proslovy, tak

žáci druhé, třetí a čtvrté třídy šli do své třídy.
Prvňáci a páťáci šli na slavnostní uvítání
prvňáčků do tělocvičny. A jakmile jsme přišli
do tělocvičny, tak to paní ředitelka musela
ještě vysvětlovat páťákům, kteří nebyli na
schůzce v pátek. A když už všechno bylo vysvětlené a ujasněné, tak se mohlo začít.
Nejdříve paní ředitelka uvítala rodiče
a nové prvňáčky, seznámila je s tím, jak tento
školní rok bude probíhat a co se bude dít.
Když to paní ředitelka řekla, tak nás páťáky
poprosila, abychom si šli vybrat prvňáčka,
kterého budeme celý školní rok doprovázet
jako patroni. Abych to jenom rychle vysvětlila. Letos jsme byli pověřeni tím, abychom
dělali novým prvňáčkům tak zvané patrony.
Být patron vlastně znamená, že byste měli
těm prvňáčkům pomoct překonat ten strach
a obavy, co ze školy mají, a společně to spolu
zvládnout.
Ale abychom se vrátili tam, kde jsme skončili, tak jsme si vybrali prvňáčka. Já jsem si
vybrala Malvínku, a s těmi prvňáčky jsme šli
namalovat přání pro naši školu a nejlepší
bylo, že každý měl svého prvňáčka, kterému
se mohl celou dobu věnovat. A když všichni
domalovali a dopsali, tak
nás paní ředitelka svolala,
ať si stoupneme vedle sebe
do řady a svého prvňáčka
si postavíme před sebe.
A když jsme se všichni
urovnali, tak nám paní ředitelka pustila českou hymnu,
tak jsme si všichni stoupli
a poslouchali. A když dohrála, tak jsme se chopili
svého prvňáčka a vzali jsme
si zvoneček a šli jsme se
slavnostním zvoněním ke
škole. Tam jsme doprovodili prvňáčky do třídy a do
jejich první školní lavice.
A když jsme je dovedli do
lavice, tak jsme taky museli

do svých lavic, tady letos už naposledy, bohužel, ale to už je vedlejší, důležitější je teď
poznat svoji novou třídu.
Tak a jsme v naší nové třídě. Můj první
pocit z nové třídy je takový, že na první pohled je malá, ale když se trochu uspořádá, tak
se to dá vydržet. No a tak jsme si sedli a přišel pro mě ten nejdůležitější moment, a to je,
jak se nám představí naše třídní učitelka. Jako
moje první pocity byly, že je fajn, zábavná,
pohodová a že je z nás docela vyděšená, ale
to si všechno sedne, ale jediný, co jsem viděla a věděla na první pohled, bylo, že to s ní
bude super rok a tady po těch prvních dojmech už to bylo všechno dobrý. Jo a jmenuje
se Olga Lišková a to by bylo z prvního školního dne asi všechno.
A jestli to mám všechno shrnout, tak to
bylo asi to nejlepší přivítání do školního roku
za těch 5 hezkých, bohužel krátkých let, co
jsem tady v Kamenném Přívoze ve škole a co
vůbec chodím do školy. A děkuju všem, kdo
mi takový krásný vstup do školního roku
umožnili. DĚKUJU VŠEM!
/Sára Šmejkalová/
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Kulturní komise – co jsme si již užili
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Je 4. dubna dopoledne, v zasedací místnosti je živo. Připravujeme místnost na vítání občánků.
Květiny, dárky pro ty nejmenší, hudba,
přípitky a kolébka. Bez té by to nebylo ono.
U kolébky bych se ráda zastavila a připomněla, že to je umělecká práce ze sedmdesátých let pana Stanislava Buňaty (to byl
otec St. Buňaty – elektrikáře z Hostěradic),
který kolébku zhotovil ve své dílně. Je modřínová a stále velmi pěkná.

Ještě toho dne odpoledne se sešly rodiny
se svými dětmi, abychom společně mohli
oslavit jejich zápis do pamětní knihy obce.
Bylo zapsáno 19 dětí. Slavnostního aktu se
zúčastnilo 16 dětí. Vše bylo zalito sluncem. Starosta přivítal všechny přítomné
a připomněl, že budoucnost obce je právě
v mladých rodinách, které v obci žijí. Dále
se slova chopila B. Splavcová, připoměla
historii každého křestního jména děťátka
a pozvala rodinu k zápisu. V kolébce děti
fotografovala Jana Kozlová. Pamětní knihu

měla v péči Ivana Sládková a Blanka Mašková s panem starostou předávali dárky
a květiny. Nakonec jsme otevřeli šampaňské a připili všem na zdraví. Společná fotografie a rozloučení.
Ráda bych ještě poděkovala učitelce
z mateřské školy paní Daniele Červenkové,
která připravila krátký kulturní program
s těmi nejmenšími.
Je nás pár, které věnujeme svůj čas
a energii do akcí, které dělají, doufám, radost i Vám a nás to těší.
DIVADLO
Květen byl ještě spojen se zájezdem do divadla Goja na muzikál Fantom opery. Záměrně vybíráme představení o víkendech
a odpolední. Často s námi jezdí také děti.
Představení bylo krásné. Vraceli jsme se
spokojení s kulturními zážitky.
KINO NA KOLEČKÁCH
Srpen – letní kino na fotbalovém hřišti jsme
neměli ve svém ročním plánu. Nápad
místostarosty Radka Vokála nás postrčil.
Šli jsme do toho. Objednali jsme úžasný
film s kapelou QUEEN – Bohemian Rhapsody. Moc se to povedlo. Počasí – letní,
krásné, účast – úžasná (293 lidí). Vstupné
bylo víceméně symbolické 50 Kč. Můžeme
slíbit, že o kinu na kolečkách v příští letní
sezóně určitě uslyšíte.
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BESEDA
– válečná léta Kamenného Přívozu a vystěhování Hostěradic ve II. světové válce
3. května jsme uspořádali v zasedací
místnosti obecního úřadu besedu na téma
II. světová válka v Kamenném Přívoze
a v Hostěradicích. Prezentace byla rozhlasem a plakáty.

Pozvali jsme okresního archiváře Mrg. Buchteleho, pana Pavla Pálu, pana Vladimíra
Brabce a pana Josefa Lacinu, o kterých
jsme věděli, že nám povypráví příběhy
o této době, které znají od svých dědů.
Mrg. Buchtele přivezl originály starých
kronik a vyhlášek o vystěhování Hostěradic. Nikomu se nechtělo domů. Vyprávěli
a vzpomínali všichni. Byl to příjemný podvečer se smutnými příběhy.

PŘIPOMÍNKA KRONIKÁŘKY
Fotodokumentaci, která je z každé akce pořizována, je zapsána a založena v kronice
a fotokronice obce. Ráda bych vás tímto
požádala, kdo máte doma staré fotografie
nebo pohledy, které byste mohli zapůjčit,
budu ráda. Obohatíte tím historii obce pro
další generace. Slibuji, že je včas a v pořádku vrátím.
B. Splavcová
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ČIMELICE
– srpnový zájezd na zámeckou výstavu se také vydařil. Počasí, nákupy, pohoda všech zúčastněných byla zalita sluncem. Nabídka byla velmi různorodá. Nakoupili jsme květinky
a stromky na zahrádky, něco na sebe a něco dobrého na ochutnání. Odjížděli jsme ráno
v 8 hodin a návrat byl kolem 18 hodiny.
Za kulturní komisi B. Splavcová

Jedeme do divadla
3. listopadu jsme pro vás připravili zájezd
do divadla Gong na komedii „Víš přece,
že neslyším, když teče voda“. V představení budeme moci zhlédnout Petra Nárožného, Naďu Konvalinkovou, Václava
Vydru a další. Cena vstupenky je 449 Kč.
Kulturní komise každou vstupenku dotuje
150 Kč. Takže i s jízdným vás bude tento

příjemný zážitek stát 300 Kč. Přihlásit se
můžete opět na obecním úřadě.
Představení začíná v 16 hodin a my budeme odjíždět jako vždy z Kamenného
Újezdce ve 13 hodin s následnými zastávkami: u závodu Tekaz, na Drahách v Kamenném Přívoze za mostem, zastávka autobusu
směr Hostěradice, u domova důchodců, na
návsi v Hostěradicích a poslední zastávka
bude autobusová zastávka v Kamenném Přívoze směr Jílové.
B. Splavcová

Kaplička v Kamenném Újezdci
Kaplička, která stojí uprostřed naší vesničky, má svůj příběh, o který bych se
s vámi ráda podělila.
Zvonička na kapličce
Dne 7. 5. 1871 /dle kupní smlouvy/ zakoupili Jakub a Barbora Hubičkovi od
obecního úřadu parcelu číslo katastru 98
v Kamenném Újezdci. Jednalo se o 160
sáhů za 60 zlatých. Na tomto pozemku si
postavili doškový domek s číslem popisným 35. Domek byl velký 7 x 3 m. Z vděčnosti, že jim obecní úřad pozemek prodal,
pan Jakub Hubička pro obec přistavěl ke
kapličce zvoničku. Paní Barbora pocházela
z Kamenného Újezdce číslo popisné 4. Od
té doby se v domku vystřídaly další generace. Poslední přímí potomci byli Jan a Jindřich Vrbovcovi. Jan pracoval s mramorem,
po válce pracoval např. na pomníku na
Dukle. Později pracoval na záchraně památek kamenické architektury ve firmě spadající pod prezidentskou kancelář.

Svatba u kapličky
Dne 24.9. 1922 se u kapličky konala
velká událost. Byla zde první a poslední
dvojitá svatba. Oddávající byl pan farář Jan
Velčovský z farnosti z Jílového. Jako první
byli oddáni pan Václav Vinecký z Libně
u Prahy a paní Anastázie, rozená Hartmanová z Kamenného Újezdce. Jako druzí byli
oddáni pan Karel Krupička z Chlumce nad
Cidlinou a paní Karla, rozená Novotná
z Kamenného Újezdce. Svatby se zúčastnila
celá vesnice, což dokládá fotografie.
Osud oddaného páru
První oddaný pár, pan Václav a paní
Anastázie, spolu šťastně žili 54 let. V roce
1972 jim Městský úřad uspořádal krásnou
zlatou svatbu. Paní Anastázie zemřela
v r. 1976 a pan Václav v r. 1980. Vychovali
spolu dvě děti, Václava a Věru. Bydleli
v přímém sousedství vedle rodiny Vrbovcových. Jejich děti se znaly a přátelily od malička. Když dospěly, jejich cesty se rozešly.

Neviděly se asi 18 let. Když se jednoho dne
náhodně potkali, byli v té době volní (Jan
a Věra), následovala svatba.
Příběh zní jako román z červené knihovny. Jan Vrbovec, přímý potomek rodiny,
která stavěla zvoničku, a paní Věra, jejíž rodiče byli v této kapličce oddáni, se vzali
a žili spolu 36 let. Oba rody se tak spojily.
Nyní je kaplička opravená. Dokončení
opravy se již paní Věra, moje maminka, nedožila. Zemřela 10.4. 2018 ve věku 87,5
roku.
Dagmar Součková
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Na hřbitově vykopal starý hrobník Plocek
při kopání hrobu celou kostru potaženou
kůží, kterou dal do márnice. Lidé se na ni
chodili dívat a vyprávěli si, že to byl nějaký
šlechtic, který byl před pohřbením balzamován. Říkali mu Fest. Asi proto, že držela
kostra pohromadě. Bylo o něm mnoho strašidelných pověstí, příhod a žertů.
Jednoho večera seděla společnost Na
Panské hospodě a ta se vsadila s jedním
mlynářským chasníčkem, že přinese Festa
do hospody. Mlynářský sázku vyhrál. Festa
přinesl na zádech a položil ho v hostinci na
stůl. Bylo z toho hodně veselí a smíchu. Ale
jaké bylo zděšení, když ten mlynářský prohlásil, že se vsadil, že Festa přinese, ale nevsadil se, že ho zase odnese. Museli mu
znovu zaplatit pitím, aby kostru zase odnesl. Když odnášel mlynářský ve spěchu
Festa do márnice, tak ho upustil na zem
a on se rozpadl. Když se to dozvěděl farář
z Jílového, nařídil hrobníkovi, aby ho pohřbil do nejbližšího hrobu při pohřbu. Tak
skončila sláva Festa, o které se také zmiňuje spisovatel Jan Morávek.
Na kopečku před školou stál kulatý sloup
s podezdívkou. Říkalo se mu kaplička nebo
také boží muka. Kdy byl postaven, nedalo
se zjistit. Snad před 200 lety. Dle jedné pověsti se říká, že byl postaven na oslavu
ukončení velké morové nákazy. Dle jiné
pověsti zase, že to bylo k poctě pohřbených
tam švédských vojáků, kteří vpadli do Čech
ve středověkých válkách. Něco pravdy na
tom asi bude, protože při kopání v blízkosti
kapličky se našla lidská kostra.
Mladé děvče v hořejším mlýně nabíralo
ve strouze vodu a spadlo tam. Byl otevřen
splávek na řeku a proud ji vynesl do řeky,
kde již omámena se utopila. Václav Lacina
objevil mrtvolu.
Václav Hora vzpomíná, že za jeho života
připlouvali k nám různí utopenci. Také dvě
děvčata z města Sázavy. Převozník tam pře10 vážel lidi do kostela. Loď byla přeplněná,
vznikla panika a potopila se. Několik lidí

se utopilo a ta dvě děvčátka připlula až do
Přívozu.
Z Kácova matka převážela přes řeku své
dvě dcery, řeka ji vtáhla k jezu, tam se převrhly a utonuly. Opět je řeka odnesla do
Přívozu.
Na Kaňově spadl v zimě do řeky tesař,
kterého se nepodařilo z vody vytáhnout.
Odchodem ledů připlul do Přívozu.
V roce 1940 se na Štarchovci utopil kanoista, který se již mrtvý zachytil na mlýnském ostrově.
Na Žampachu se utopil úředník z Prahy
a jedna žena z Jílového.
4. května 1941 u louky (dům Smolíkových) byl slyšet křik. Vrah povraždil téměř
celou rodinu. Václav Lacina za ním běžel
a křičel „chyťte vraha“. Několik lidí vycházelo z lesa – bylo 6 hodin večer. Utvořili
polokruh a chtěli prchajícího chytit. Ten
poznal jejich úmysl, obrátil se na cestu směrem do Důla. Běželo za ním 10 lidí. Prchající se vrhl do potoka a tam ho chytili.
Smolík měl rozbitou hlavu. V prvním pokoji byly dvě dcery a ve druhém syn. Dcera
Jiřinka přežila. Nemohli najít vrahovu manželku. Četníci vyslechli vraha, ten zarytě
mlčel. Z Prahy přijelo 20 policistů. Z Krhanic, Kamenice a Hradišťka přijelo až 50 mužů.
Po hodině ženu vraha našli. Manželé Jarolímovi, tak se jmenovali. Když byli při
výslechu rozděleni, Jarolím učinil úplné
doznání. Vše a celá příprava se měla takto:
Hlavní osnovovatel všeho byla manželka Jarolíma. Jarolím sloužil v některé
vesnici v okolí Neveklova. S hospodářem
se nepohodl, aby se mu pomstil, uřízl
krávě v ohlávce hlavu. Hospodář ho vyhodil z práce. V naší obci nebyl znám a ani
se nevědělo, že je duševně zaostalý a že
takovou ohavnost provedl.
Dověděl se, že hodinář Smolík hledá do
své vily domovníka. Jarolím se přistěhoval
s rodinou. Jeho dcera začala chodit do
školy. Jarolím si našel práci v lomech,
a manželka se starala o rodinu a vypomá-

hala Smolíkovým s prací na zahradě. Byt
domovníka byl ve zvláštním přístavku
vedle vily. Nějaký měsíc bylo vše v pořádku. Později Jarolímová zosnovala plán
vyvraždění celé rodiny. Smolík je zlatník
a je prý hodně bohatý a má doma hodně výrobků ze zlata.
Navedla svého muže, že až Smolík ráno
odejde na vlak do Prahy, počká si, až Smolíková půjde do chléva podojit kozu a tam
ji ubije paličkou od hmoždíře, kterou sama
připravila. Pak aby šel do vily a tam ubil
děti. Večer k šesté hodině, až se vrátí Smolík, aby se schoval v kuchyni a také ho ubil.
Ona odejde ráno s dětmi do lesa na dříví
a vrátí se až po šesté, až bude vše odbyto.
Potom že si odnesou všechny cennosti
a vilu zapálí. Bude to vypadat, že celá
rodina Smolíkova uhořela. Stalo se, jak naplánovali. Ráno Jarolím utloukl Smolíkovou v chlévě, v domě pak ubil děti. Vše
zamkl a šel si sednout na mostek u potoka.
Kolem páté šel zpět čekat na Smolíka, až se
vrátí z Prahy. Když se vrátil Smolík, Jarolím začal křičet, že ho musí zabít. Tloukl
ho paličkou. Už byl celý zkrvavený, najednou se otevřely dveře a stál tam Václav Lacina. Přišel si pro opravené hodinky.
A to, jak vraha pronásledoval, je napsáno
v úvodu.
Jarolímovi byli odsouzeni německým
soudem. Smrt oběšením. Rozsudek byl
platný hned druhý den a vykonán.
Poslední smutný příběh, o kterém chci
dnes psát, také dopadl tragicky.
Jiřinka Horová, které bylo 20 roků, byla
s kamarádkou na skále na Žampachu na jahodách. Uklouzla po mokré trávě a spadla
ze 6 metrů vysoké skály. Padla nešťastně
na kámen. Rozdrtila si obratel a narušila
míchu. Přežila po operaci 127 dní.
Z pamětí Václava Hory, který popisuje
život kolem Sázavy od středověku
až do padesátých let dvacátého století.
B. Splavcová

hasiči
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23. ročník turnaje v malé kopané
„O PUTOVNÍ POHÁR SDH V KAMENNÉM ÚJEZDCI“

H

asiči z Kamenného Újezdce pořádali
17. 8. 2019 jako každoročně velice populární turnaj v malé kopané. Byl to již
23. ročník. Družstva, kterých bylo osm,
byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech.
Hrálo se ve složení 4 + 1 podle pravidel pro
malou kopanou. Byly vytvořeny dvě skupiny po čtyřech, ve kterých se hraje každý
s každým. Hrací doba 2 x12 minut. Podle
umístění ve skupinách se hrají semifinálové
(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 čestnými výkopy na
dvou hřištích. Na hřišti „A“ zahájili turnaj
starosta obce Ing. Prokop Mašek a Josef Zadina (bývalý fotbalový trenér Bohemians
Praha a několika dalších tuzemských mužstev) a na hřišti „B“ starosta SDH Jan Kadeřábek a dlouholetý hráč Tatranu Kam.
Přívoz Jan Dupal. Tito pánové, velitelka
družstva žen SDH paní Jitka Kadeřábková
a ředitel turnaje Václav Charvát na závěr
předávali ceny vítězům, vyhodnoceným
a odměněným účastníkům turnaje.
Ze základních skupin postoupila mužstva: skupina A – Slepý náboje Praha
a Super mix Radlík. Skupina B – Triumfátor Vávrovka K. P. a Přívozníček. O první
místo se utkala družstva Slepý náboje

a Triumfátor Vávrovka K. P. O třetí a čtvrté
místo se utkala družstva Přívozníček K. P.
a Super mix Radlík. Vítězem se již poněkolikáté stalo družstvo Triumfátoru Vávrovka
K. P. Umístění na dalších místech: 2. místo
Slepý náboje, 3. místo Přívozníček K. P.,
4. místo Super mix Radlík, 5. místo Omladina K. Ú., 6. místo Tatranka K. P., 7. místo
SDH Krhanice., 8. místo SDH Luka pod
Medníkem.
Nejlepší střelec byl – Polčák Petr, nejúspěšnější brankář – Nahodil Radek. Dále
byl vyhodnocen nejmladší účastník Skramuský František, nejstarší účastník Žaba
Pavel. Organizační výbor dále odměnil dvě
ženy turnaje – Skarmuskou Alenu a Bartoňkovou Zuzanu. Byl odměněn nejmladší
střelec Jaroš Tadeáš. První tři družstva obdržela poháry, diplomy, šampaňské a tašku
plnou sladkostí a dobrot, ale našlo se tam
i něco dobrého na napití. Družstva na dalších místech až po to poslední dostala tyto
tašky také. Jednotlivci, 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 Bára Hervertová i nejlepší zapisovatel Jarda Linhart. Odměnu dostali
i páni rozhodčí, o kterých všichni říkali:
„Kéž by takoví byli i 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
přispěli ve zdárný a plynulý chod turnaje.
Bohužel se to letos neobešlo bez zranění.
I to se někdy ve sportu stává. Marek Balda
z družstva Tatranka K. P. si při nezaviněném
střetu se soupeřem zranil pravou nohu. Při
vyšetření v nemocnici v Benešově bylo zjištěno, že došlo ke zlomení holenní kosti. Na
závěrečném hodnocení poděkoval p. Charvát sponzorům, kteří poskytli jak finanční,
tak i věcnou pomoc, bez které by nebylo
možné turnaj uskutečnit. Všechny také vyjmenoval. Byli to soukromé osoby: Navrátil V., Tůma P., Voráček M., Škorpil Š.,
Jarda Šmejkal. Restaurace: Dřevák v Prosečnici, U Brožků v Hostěradicích, U Hastrmana v Kam. Přívoze a Restaurace
U Vemenáče Simona Špíchalová. Prodejny
potravin: U Vemenáče v Kam. Přívoze. Prodejny sportovních potřeb – Hobby Sport
v Benešově a Biosport Praha P. Majer.
Závěrem bych chtěl vyzdvihnout skutečnost, že se podařilo zajistit, aby se do turnaje vrátili hasiči, pro které se původně
tento turnaj v začátcích konal. Bylo by
dobré, kdyby se ještě nějací hasiči do příštích ročníků přihlásili.
Zpracoval V. Charvát
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hasiči

MLADÍ HASIČI
z Kamenného Újezdce

Od minulé zprávy se toho u nás moc nového neudálo. Užívali jsme si prázdniny naplno a hasičské schůzky se odložily na září. Jakmile ale začala škola, začala nám také naše
pravidelná setkání. Na začátku září jsme se zúčastnili
skvělé soutěže, která se týkala jen požárního útoku a ten
nás moc baví. Skončili jsme šestí. Od této soutěže trénujeme na podzimní kolo hry Plamen, abychom přivezli nějakou tu medaili. Soutěž se uskuteční 12. října v Psárech.
Čekají nás také nějaké brigády a úklid, ale to až v dalších
měsících.
Vedoucí mladých hasičů Veronika Voláková

PREVENTIVNÍ
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PREVENTIVNÍM OKÉNKEM SE DNES
PODÍVÁME NA ZAČÁTEK TOPNÉ
SEZÓNY.
Topná sezóna je tu, nepodceňujte kontrolu topidel.
Ranní mlhy a chladné počasí nás donutí
navléci teplé kabáty a letmý pohled na teploměr vysvětlí, proč z komínů začínají
stoupat proužky dýmu. Topná sezóna je tu.
Pamatujte, že pokud jste si ještě nenechali
vyčistit komín a zkontrolovat topidlo, tak je
nejvyšší čas to udělat a sehnat si kominíka.
Co všechno bychom měli před započetím topné sezóny zkontrolovat?
Ještě před topnou sezónou by si měl
každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení.
U všech topidel budeme dbát na bezpečný
odstup od zařízení místnosti, a pokud není
možné jej dodržet, zabezpečíme alespoň
kvalitní tepelnou izolaci.
Dále prohlédneme napojení na komínové
těleso, zda odpovídá požárním předpisům,
a majitelé rodinných domků se přesvědčí,
je-li komínové těleso omítnuto, jestli v něm
nejsou zazděné trámy a zda hořlavé látky
jsou uloženy dostatečně daleko.
Topí-li se pevnými palivy, zanesený
komín vede nejen ke špatnému hoření, ale
roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v ko-

mínovém plášti zase hrozí vznikem požáru
na půdě. U plynových kotlů je navíc nutná
jak čistota komínových průduchů, tak
předepsaný tah komína. Mnoha neštěstím
může zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod,
zda není někde spotřebič nebo kouřovod
propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek.
Úkony jako pravidelné čištění, kontroly
a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv stanoví v podrobnostech nařízení
vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv. Dle §1 odst. 1: „Každý
si musí počínat tak, aby při provozu komína
a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“)
a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku
požáru.“ Je to závazný předpis. „Na jeho základě chceme po požáru doklady o provedené kontrole a čištění komínu. Pokud
nejsou, jedná se o porušení a lidé mohou
dostat pokutu. Nehledě na to, že pojišťovna
pokrátí plnění, pokud je objekt pojištěný
pro případ požáru.“
Kontrolu spalinové cesty podle nového
nařízení smí provádět jen odborně způsobilá
osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.

Čištění spotřebičů na plynná paliva do výkonu 50 kW se podle vládního nařízení má
provádět jednou ročně, u spotřebičů na kapalná paliva třikrát ročně a u kamen a kotlů
do 50 kW používaných celoročně třikrát
ročně. Kouřovody, na které jsou napojeny
spotřebiče na pevná paliva, používané tzv.
sezonně, tedy úhrnně méně než šest měsíců
v roce, stačí jen dvakrát.
Dodržovat tyto termíny je i v současné
době povinností každého uživatele v rámci
obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoníkem a zákonem o požární
ochraně.
Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín
nebo jiné porušení zásad bezpečného provozu topidel a komínů udělit i desetitisícové
pokuty.
V případě vzniku požáru sazí v komíně
urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte
hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí
v komíně nikdy nehaste vodou! Mohlo by
dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit
uhasit oheň v topidle a vybrat z něj neshořelý materiál.
Pokud požár vznikne od topidla na plyn
nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vy-
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Memoriál Jaroslava Štíbra
4. září 2019 se hasiči z Kamenného Újezdce zúčastnili hasičské soutěže
v požárním útoku „Memoriálu Jaroslava Štíbra“, který se konal v Dolních
Jirčanech. Startovala tam dvě družstva. Jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen. Zde obě družstva podala perfektní výkony, což jim přineslo i perfektní umístění. Družstvo žen obsadilo s nejrychlejším útokem 1. místo
a družstvo mužů mělo také nejrychlejší útok, ale stačilo jim to (jen) na
2. místo. Za což jim patří veliký dík, jak reprezentovali naši obec na této
soutěži.
Zpracoval člen zásahového družstva V. Charvát

O K É N KO
pnout přívod energie. I když se vám podaří
oheň uhasit vlastními silami a budete chtít
uplatnit náhradu způsobené škody u pojišťovny, měli byste zavolat hasiče-vyšetřovatele. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému
dodržování pravidel bezpečného nakládání
s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání
zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry.
Při uskladňování uhlí, briket a dalších
topných látek dejte pozor na riziko samovznícení. Tyto materiály byste měli
skladovat tak, aby nenavlhly nebo nebyly
uskladněny v příliš velkých vrstvách (nad
1,5 m). Skladovací plocha musí být před
naskladněním řádně vyčištěná a vyschlá.
Stěny uhelny řádně omítnuté, protože např.
cihlová drť prokazatelně urychluje proces
samovznícení. Uhlí skladujte odděleně od
ostatních paliv a vždy zvlášť novou navážku od staré.
V případě topidel na pevná paliva dávejte
bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej
zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob (např. kovového kbelíku nebo
bedny), které jsou neporušené, uzavíratelné
a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hoř-

lavých hmot. Vyvarujte se ukládání žhavého
popela do plastových popelnic, ty se totiž
mohou žárem zdeformovat. Kvůli špatnému
uložení popela každoročně dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.
Při zanedbávání údržby topidel a komínů
však hrozí i nebezpečí otravy jedovatými
plyny. Dokládají to i případy, které si do
statistiky připsali hasiči, kteří již mnohokrát zasahovali u úniku velmi jedovatého
oxidu uhelnatého. Připomeňme, že oxid
uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a bez
zápachu, lehčí než vzduch, který vzniká při
nedokonalém spalování. Člověk může po
chvíli upadnout do bezvědomí a zemřít.
K případům otravy dochází např. při užívání plynových průtokových ohřívačů
(karem), když není zajištěno dostatečné větrání v dané místnosti. K otravě však může
snadno dojít i tehdy, pokud není v pořádku
odvod spalin z topidla, komín je zanesen
sazemi apod. Prevence je jednoduchá:
pravidelné kontroly komínů, pravidelné
kontroly topidel, zejména plynových zařízení, na trhu lze rovněž zakoupit CO
alarmy, které dokáží upozornit na nebezpečné množství tohoto jedovatého
plynu v ovzduší.

Plynové spotřebiče nám budou dobře sloužit jen tehdy, budou-li dodržovány údaje výrobce v návodu k použití. Lze je připojit jen
se souhlasem příslušného plynárenského
podniku a jen tam, kde je dostatečný objem
vzduchu pro dokonalé spalování. Přestože
jsme národem kutilů, svěříme vždy připojování kvalifikovanému odborníkovi a nebudeme si při této příležitosti dokazovat, co
všechno dovedeme. Mimo starých oblíbených ´wafek´ a dnes stále rozšířenějších turbokotlů, které mají vlastní vývod spalin
a přívod vzduchu, musí být všechna plynová
topidla připojena na komínový průduch.
Kouřovody složené z jednotlivých trub musí
být sestaveny proti směru proudění spalin,
aby nedošlo k úniku kondenzátu mimo kouřovou cestu. Spotřebič musí mít hořáky konstruované s ohledem na příslušný druh plynu
a záměna není možná. Majitelům propan-butanových pomocníků ještě připomínáme důležitost správného uložení tlakových lahví
a varujeme je před neodbornými zásahy do
uzávěrů a před oblíbenou zkouškou těsnosti
ohněm. Pro tento účel je mýdlová voda
vhodnější a především bezpečnější.
Zpracoval člen zásahové jednotky SDH
V. Charvát
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sport

Ohlédnutí za mládežnickým fotbalem
TJ TATRAN KAMENNÝ PŘÍVOZ
Na úvod bych se rád zmínil o našich hráčích, kteří reprezentovali náš klub ve výběru U11 (starší přípravka) okresu Prahazápad. Po vítězství a postupu ze základní
skupiny na okrese Praha-západ se výběr zúčastnil krajského finále MOS U11 – 2019.
Finálový turnaj se hrál v úterý 14. 5. 2019
na hřišti TJ Lokomotiva Beroun za účasti
výběrů OFS Beroun, OFS Kutná Hora,
OFS Praha-východ a OFS Praha-západ.
První dvě utkání jsme odehráli velmi
dobře. Jak po herní, tak i po taktické
stránce. V posledním nám uškodila dvouzápasová (cca dvouhodinová) pauza, kdy
jsme se nedokázali pořádně dostat do hry
a výkon nebyl již tak živý a aktivní. I přesto
je třeba zhodnotit účast našeho družstva
velmi kladně. Ovšem změny v kádru bude
i tak potřeba udělat. Doplnit a zkvalitnit
hráčský výběr bude nezbytné pro účast
v příštím ročníku turnaje MOS v této věkové kategorii.
Výsledky našeho družstva:
OFS Kutná Hora – OFS Praha-západ
3:15 (0:8)
Branky: Švach Pavel 5x, Fafejta Michal 3x,
Brabenec Matyáš 2x, Netrefa Lukáš 2x,
Sumarta Daniel, Fojtů Nikolas, Tretyakov
Vladislav – všichni 1x.
OFS Praha-východ – OFS Praha-západ
6:13 (3:5)
Branky: Sumarta Daniel 3x,
Kocián Adam 2x, Wiesner Václav 2x,
Fafejta Michal, Švach Pavel, Netrefa
Lukáš, Fojtů Nikolas, Müller Martin,
Hejnic František – všichni 1x.
OFS Praha-západ – OFS Beroun
10:10 (5:5)
Branky: Sumarta Daniel 3x, Müller Martin,
Kocián Adam, Tretyakov Vladislav,
Fafejta Michal, Mikeš Lukáš, Švach
Pavel, Brabenec Matyáš – všichni 1x.
Sestava výběru OFS Praha-západ:
Novotný Ondřej, Bureš Antonín, Mikeš
Lukáš, Tretyakov Vladislav, Švach Pavel,
Sumarta Daniel, Müller Martin, Fojtů
Nikolas, Hejnic František, Fafejta Michal,
O'Connor Daniel, Wiesner Václav,
14 Polanecký Jiří, Vostřák Adam, Brabenec
Matyáš, Kocián Adam, Netrefa Lukáš.

Konečná tabulka krajského finále:
1.

OFS Praha-západ

3

2

1

0

38:19

7

2.

OFS Praha-východ

3

2

0

1

29:26

6

3.

OFS Beroun

3

0

2

1

21:26

2

4.

OFS Kutná Hora

3

0

1

3

19:36

1

Na konci srpna od 18.8.2019 jsme opět uspořádali letní fotbalové soustředění na
tradičním místě v penzionu Trautenberk ve Studenci. Po absolvování soustředění započala podzimní kola okresního přeboru mladších a starších přípravek.
V létě došlo ke spojení mladší, starší přípravky a mladších žáků s oddílem FC Jílové
a vytvoření společných mužstev.
Mladší přípravka je po odehraném třetím kole na prvním místě se ziskem 21 bodů.

Okresní přebor mladších přípravek - skupina A ročník 2019
Přípravka – mladší Okresní přebor skupina A
Tabulka celková
Rk. Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Jílové/Kamenný Přívoz A

9

7

0

2

57:39

21

2

Hradišťko

9

5

2

2

57:52

17

3

Psáry

9

4

1

4

50:48

13

4

Jílové/Kamenný Přívoz B

9

0

1

8

29:54

1

Starší přípravka po odehraných třech kolech, po dvou výhrách a jedné prohře figuruje
na průběžném třetím místě okresního přeboru Prahy západ

Okresní přebor starších přípravek - skupina B ročník 2019
Přípravka – starší Okresní přebor skupina B
Tabulka celková
Rk. Družstvo

Záp. +

0

- Skóre Body Penalty + Penalty -

1

Zvole

3

3

0

0

36:8

9

0

0

2

Psáry

3

3

0

0

40:15

9

0

0

3

Jílové/Kamenný Přívoz

3

2

0

1 38:16

6

0

0

4

Vrané

3

2

0

1

26:19

6

0

0

5

Dolní Břežany B

3

1

0

2

19:25

4

0

1

6

Vestec B

3

1

0

2

19:20

3

0

0

7

Jesenice B

2

1

0

1

11:17

3

0

0

8

Jílové/Radlík

2

1

0

1

9:14

2

1

0

9

Hradišťko

3

0

0

3

14:30

0

0

0

Zlatníky

3

0

0

3

1:49

0

0

0
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Chtěl bych vás poprosit, abyste přišli podpořit fotbalový potěr TJ Tatranu Kamenný Přívoz na některý z následujících zápasů nebo turnajů
Jaroslav Linhart
vedoucí mládeže TJ Tatran Kamenný Přívoz

PŘÍVOZSKÝ ČTVRTLETNÍK / číslo 3 / 2019
Vydává obecní rada v Kamenném Přívoze

Jmenný popis fota
na turnaji v Peceradech
10. srpna 2019
Vpředu ležící – brankář Miroslav Víznar.
Sedící zleva: doprovod Vojta Pašek,
hráči: Michal Brož, Václav Vízner,
Marcel Moravec, Miroslav Šimek,
Marek Danda.
Stojící zleva: Jaroslav Linhart,
trenér Václav Charvát, Lukáš Rejmon,
Tomáš Girl, druhý brankař Zdeněk
Makovíni, Tomáš Myšák, Stanislav
Ctibor, Marek Balda, Miroslav Vojáček.

Pravidelné ohlédnutí

FOTBALOVÉHO TRENÉRA V. CHARVÁTA
Začátek nové sezóny 2019–2020 nás nezastihl v právě dobré situaci. Po skončení minulé sezóny došlo v našem mužstvu k dosti
razantnímu odchodu několika hráčů. Někteří se nechtěli podřídit určitému režimu
a poškozovali vnitřní atmosféru v kabině.
Během léta jsme museli sehnat za tyto hráče
náhradu. Většina lidí během letní přestávky
se věnovala letním radovánkám, ale u nás
nastal čas shánění, ježdění a přemlouvání
vyhlédnutých hráčů, aby přešli do našeho
oddílu. Věřte, nebyla to lehká věc. Podařilo
se mi do kádru sehnat 9 nových lidí, což
není zrovna malé číslo. Tím prakticky začala přestavba teamu. Poprvé se všichni

společně sešli dva týdny před prvními mistrovskými zápasy. Mužstvo je z velké části
nové. Hráči se teprve poznávají, jak v kabině, tak i na hřišti. Z těch nových se vzápětí dva zranili, a tak starosti pořád trvají.
Vše se pochopitelně odráží i na výsledcích.
Jsou zápasy, ve kterých je vidět, že se situace lepší, vzápětí ale v dalším utkání kvůli
práci vypadnou nějací hráči a je radost opět
pryč. Já věřím, že se to všechno změní a do
našich řad se vrátí pohoda ze hry a z dobrého kolektivu. Noví hráči mají chuť do hry
i do tréninků. Ale ještě to potřebuje postupně uzrát. Nebylo pro nás také úplně příznivé, že první tři mistrovské zápasy jsme

museli sehrát na hřištích soupeřů, protože
v červenci se na našem hřišti budovalo
umělé zalévání, a tak jsme museli žádat
soupeře o přesunutí prvních zápasů k nim.
Závlahu máme vybudovanou tak, aby byla
zužitkována dešťová voda. Je to zase kus
něčeho, co se nám povedlo za velké pomoci
obecního úřadu uskutečnit na našem sportovním stánku, za což celý TJ Tatran Kamenný Přívoz i touto cestou obecnímu
úřadu moc děkuje.
Zápasy od začátku nové sezóny:
1. Okrouhlo – Kam. Přívoz 7 : 0, / 2. Černošice – Kam. Přívoz 4 : 0, / 3. Pikovice
– K. P. 3 : 1, / 4. K. P. – Jílové „B“ 0 : 5.
Prosím diváky, aby nad námi ještě nelámali
hůl. Věřte, že se snažíme dělat vše v nejlepší
víře, ale ne vše se vždy podaří.
Děkujeme za pochopení.
Trenér V. Charvát

ROZLOSOVÁNÍ – 3. TŘÍDA SKUPINA „A“ OKRESU PRAHA-ZÁPAD – PODZIM 2019
1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

24.08.2019
Okrouhlo

SO
K. Přívoz

17.00 hod

-

31.08.2019
Černošice

SO
K. Přívoz

17.00 hod

-

08.09.2019
Pikovice

NE
K. Přívoz

17.00 hod

-

14.09.2019
K. Přívoz

SO
Jílové „B“

17.00 hod

-

21.09.2019
Hradišťko

SO
K. Přívoz

16.30 hod

-

28.09.2019
K. Přívoz

SO
Davle

16.30 hod

-

05.10.2019
Radlík

SO
K. Přívoz

16.00 hod

-

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

12.10.2019
K. Přívoz

-

SO
16.00 hod
Průhonice „B“

19.10.2019
Vrané

SO
K. Přívoz

15.30 hod

-

26.10.2019
K. Přívoz

SO
Všenory

14.30 hod

-

03.11.2019
Vestec „B“

NE
K. Přívoz

14.00 hod

-

14.00 hod

10.11.2019
Jesenice „B“

-

NE
K. Přívoz

16.11.2019
K. Přívoz

-

SO
13.30 hod
Jíloviště „B“
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společenská kronika

Jubilanti
ČERVENEC
Pašek Drahouš
Koželská Helena
Novotný Lubomír
Nováková Věra
SRPEN
Mošničková Eva
Buriánková Alena
Zemanová Alena
Poláčková Růžena
Štochlová Daria
Čechová Miluše

Přívozský adventní trh
V sobotu 7. 12. 2019 od 9:00 h. do 13:00 h.
na náplavce V Kamenném Přívoze
na levém břehu řeky Sázavy
proběhne Přívozský adventní trh.
Zve Náplavy Sázavy o.s.
náplava sázavy

ZÁŘÍ
Sládek Vladislav
Stavinohová Marie
Kramářová Jitka
Doudová Hana
Mašatová Naděžda
Skružný Miloš

Váš osobní místní makléř

ŘÍJEN
Bachtík Jaroslav
Herold Pavel
Komárková Růžena
Piskač Vladimír
Vítovcová Věra
Chochola František
Jiráková Blažena
Zavadil Antonín
Havel Zdeněk

Karla Krausová

Srdečně gratulujeme všem jubilantům!

Nově narození
Bartůněk Jiří
Myška Robin

Úmrtí
Danielová Květoslava

Carbochová Věra
Douda Ferdinand

Molík Petr

Zahradníková Zdeňka

     


Prodej:
• Stavební parcela s obyvatelnou a zařízenou chatkou, Krhanice
(kompletní stavební připravenost vč. všech IS, oploceno)
• Nemovitost vhodná na bytový dům, ubytovnu, domov důchodců
apod., (k rekonstrukci) v okr. Rakovník
• Stavební parcela s rozestavěným domem (hrubá stavba) Pohoří
• Velký stavební pozemek v Postupicích
• Chata na Kocábě (Štěchovice)
• Původní usedlost v Psárech
• Velká luxusní vila nedaleko zámku Štiřín
Hledám pro konkrétní rodinu:
• Zemědělskou usedlost (bývalý statek) s větším pozemkem,
s možností vybudovat rostlinnou farmu (co nejblíže k Praze)

Kopecký Lukáš
Polášková Viktorie



(právní servis zajištěn)
www.posazavi.info
725 878 041
karlakrausova@seznam.cz



  

Hledám (pro konkrétní klienty) nemovitosti v těchto lokalitách:
(Jílové u Prahy a okolí - Pohoří, Oleško, Luka pod Medníkem, až ke
Štěchovicím, dále Krhanice, Prosečnice, Chrást, Zbořený Kostelec,
Týnec a okolí, Lešany, Břežany, Netvořice, Maskovice, Krňany…)
• Chatu, chalupu, hájovnu nebo srub v lese (vše může být
v původním i špatném stavu, k rekonstrukci), i blízko u řeky
• Brownfield (např. bývalé JZD, kravíny, prasečáky apod.) jen lokalita
kolem K. Přívozu, Krhanic, Lešan, Krňan, Prosečnice, Neveklova,
Netvořic…) nebo pole, aspoň 2 ha, k rekultivaci
• Chatu, srub, karavan, co nejblíže k vodě, rovný přímý příjezd
(handicapované děcko na vozíku)
Děkuji i za upozornění a případné tipy. Odměním je ☺
(hledám ke spolupráci někoho, kdo to v okolí dobře zná,
má vlastní auto nebo motorku a má čas).
Po úspěšném zobchodování tipy odměním dle předchozí dohody…
Stávajícím klientům děkuji za důvěru.
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ZAPOJTE SE DO KOMUNITNÍHO
PLÁNU ORP ERNOICE
Pipravuje se 1.komunitní plán sociálních slueb ORP
ernoice.
Máte zájem a chu podílet se na píprav tohoto plánu?
Máte podnty, pipomínky i dotazy k mnoství, kvalit i
dostupnosti sociálních slueb na naem území?
Máte zájem na zlepení situace v této oblasti?
Tak potom neváhejte a napite nám na emailovou adresu
jana.blehova@mestocernosice.cz
jana.hybnerova@mestocernosice.cz
Telefon:Telefon
221 982 302

