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Předvánoční čas
Je to období někdy plné shonu, aby bylo všechno
připravené, aby se na nic nezapomnělo, všechno
se stihlo. Říkám si, ale proč? Vždyť Vánoce jsou
časem klidu, pohody, kdy si máme navzájem rozdávat radost.
Tuto pohodu a radost máme v naší MŠ. V klidu,
s radostí si v předvánočním čase připravujeme
třídy, zdobíme stromeček. A to nejen ve třídě, ale
i na našem dvorečku. Zpíváme si koledy.
Prvního prosince jsme se všichni z mateřské
školy i základní školy sešli u divadélka Okap,
zazpívali si koledy a potom jsme přešli k obecnímu úřadu, kde se rozsvítil krásný vánoční
strom.
6. prosince nás navštívili kamarádi ze základní
školy (Mikuláš, čertíci a andílci). Děti jim zazpívaly koledu, byly trošku bázlivé, ale nakonec to
všechny zvládly a dostaly od Mikuláše nadílku.
Ve třídě Soviček se některé děti připravují na
setkání se seniory, připravují krátké představení,
aby také věděli, že je máme rádi, že na ně nezapomínáme, myslíme.
S letošním rokem se rozloučíme společným setkáním ve školce, kde si vytvoříme příjemnou
předvánoční atmosféru s dětmi a jejich rodiči.
Je toho plno, ale opravdu není kam spěchat.
Vždyť je to předvánoční čas,
ČAS KLIDU, POHODY, RADOSTI A LÁSKY.
Daniela Červenková, učitelka MŠ

Vážení spoluobčané!
Čas nám utíká stále rychleji a připadá mi
jako včera, kdy jsem psal článek do loňského prosincového čísla „Přívozského
čtvrtletníku“, a je to tu zase.
Rád zde zrekapituluji druhé pololetí
roku 2019, které přineslo další várku akcí
a projektů, které jsme zrealizovali.
V době letních prázdnin byla úspěšně
provedena náročná rekonstrukce zastaralého sociálního zařízení ve starší části
mateřské školy v Kamenném Přívoze,
bylo také postaveno nové oplocení u základní školy a terénní úpravy, které dodaly nedávno zrenovované podobě této
budovy ještě hezčí tvář.
Podstatným způsobem byly opraveny
povrchy místních komunikací v Kamen-

ném Přívoze na Zastávce podél železniční
trati, v Kamenném Újezdci Na Drahách
od krajské komunikace, v Hostěradicích
směrem k „Trávníkům“ a ještě v Hostěradicích - Rakousích od krajské komunikace na Ovčín a od zvoničky k potoku.
Počítali jsme, že na opravu těchto místních komunikací obec obdrží dotaci.
I když všechny předpoklady k získání dotace byly splněny, obec bohužel dotaci neobdržela, žadatelů bylo mnoho. Obec však
každoročně vyčleňuje na stavbu a opravu
obecních komunikací 2 až 4 miliony Kč.
Další velmi zásadní akcí bylo vybudování nového stání odpadových kontejnerů v Kamenném Přívoze pod školním
parkovištěm v Důle. Dlouho mě trápila
nešťastná poloha stání kontejnerů uprostřed vesnice všem lidem na očích. Odpadiště, jak všichni víte, bylo přímo
u krajské silnice před restaurací „U Vemenáče“ a kontejnery byly využívány
všemi projíždějícími auty, jak místními,
tak převážně cizími, tudíž stále přeplněné
a velmi nevzhledné. Jejich přemístěním
a zkvalitněním zázemí kontejnerů tak
zmizela dlouholetá ostuda obce.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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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:
- Souhlas zřizovatele s uzavřením MŠ a školní družiny v době podzimních prázdnin. tj. 29.10.
a 30.10. 2019.
- Odsouhlasen příspěvek 1000 Kč na zakoupení
sportovních překážek pro potřeby Okresního sdružení hasičů Praha-západ.
- Odsouhlasen příspěvek spolku Bajan (Spolek na
ochranu koní a přírody spolupracující s místní ZŠ
a MŠ) ve výši 5000 Kč plus 2 uschlé stromy pro
potřebu spolku.
- Schválena Smlouva o spolupráci mezi obcí Pohoří
a obcí Kamenný Přívoz.
Obec Pohoří se smlouvou zavazuje podílet na hrazení svozu a likvidace odpadů z rekreačních objektů Na Losích, které jsou na katastrálním území
Pohoří, ale příjezd na krajskou komunikaci je
možný pouze po místních a účelových komunikacích K. Přívozu. Obec Pohoří bude přispívat částkou 25 850 Kč/rok.
- Odsouhlasena žádost ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz
o pořízení klimatizace do kanceláře školy. Předpokládaný náklad nepřekročí 100 000 Kč.
- Rada obce projednala a odsouhlasila žádost ZŠ
a MŠ o nákupu zařízení na výrobu pamětních „placek“ za 10 000 Kč.
- Na úpravu ploch nového shromaždiště odpadových kontejnerů pod parkovištěm pod ZŠ byly
osloveny 4 firmy s tím, že práce mají být provedeny v letošním roce. Dvě předložily své nabídky,
dvě sdělily, že v letošním roce z kapacitních důvodů o tyto práce nemají zájem. Byla vybrána
firma s nižší nabídkovou cenou, STAFIMA s.r.o.
– 229 890 Kč.
- Doporučení zastupitelům navýšení rozpočtu školy
o 150 000 Kč. Jedná se prakticky o finanční odčerpání za vyrovnání s bývalou ředitelkou, která
do konce října 2019 pobírala náhradu platu.
- Rada obce se seznámila se studií zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce mezi ZŠ a MŠ v Kamenném Přívoze. Navržené řešení schvaluje
a pověřuje místostarostu obce zajištěním projektové dokumentace a stavebního povolení pro realizaci úpravy.
- Rada obce byla seznámena s projektem Hlášenírozhlasu.cz a souhlasí se zkušebním 3měsíčním
provozem, který bude poskytnut obci Kamenný
Přívoz zdarma. Po jeho vyhodnocení bude rozhodnuto, zda obec bude, či nebude službu využívat.
- RO schválila opatření obecné povahy o stavební
uzávěře a pověřuje místostarostu jeho realizací.
- Ředitelka ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz informovala,
že když vyhlásily Školské odbory na den 6.11.
2019 celodenní stávku, s jejichž důvody souhlasí,
v době stávky provoz Základní školy a mateřské
školy Kamenný Přívoz probíhal jako každý jiný
den.
- Bezúplatný pronájem levého břehu Sázavy v Kamenném Přívoze Posázaví o.s. pro uspořádání adventního trhu, který se bude konat v sobotu 7.12.
2019 od 9.00 do 13.00 hodin.
- V návaznosti na bod 5 zápisu rady obce Kamenný
Přívoz ze dne 9.9.2019 informoval místostarosta
obce radní o skutečnosti, že byly osloveny 4 subjekty zabývající se těžbou dřevin a lesnictví, kdy
jedna společnost zakázku odmítla, dvě společnosti
obci na nabídku neodpověděly a jediný subjekt,
který se o zakázku přihlásil, je OSVČ Simona

Šplíchalová, IČ 06614558, kdy uvedla, že těžební
práce a úklid prostoru provede za možnost ponechat si vytěžené dřevo.
Podmínkou zhotovitele na převzetí zakázky je roční
pronájem obecního pozemku p.č. 259/4, k.ú. Kamenný Přívoz o výměře 818 m2 zahrada Losy.
Rada obce s pronájmem souhlasí od 1.11. 2019 do
31.10. 2020 za cenu 12 000 Kč.
Rada obce odsouhlasila uzavření smlouvy se subjektem shora uvedeným za uvedených podmínek.
- Vzhledem k tomu, že k 14.1. 2020 končí podpora
operačnímu sytému Windows 7, dojde na počítačích OÚ k výměně za OS Windows 10.
- RO doporučuje ZO schválit odprodej části dlouhodobě připloceného obecního pozemku p.č. 459/2,
k.ú. Hostěradice, o výměře cca 10 m2 manželům
Dvořákovým, majitelům RD čp. 33 Hostěradice.
- RO doporučuje ZO schválit příspěvek obce ve výši
25 000 Kč HZS Středočeského kraje na nákup vysokotlakového kompresoru pro chemickou službu
stanice Jílové u Prahy.
- Na podnět pana Hanuše bylo starostovi a místostarostovi obce uloženo projednat se zpracovatelem vodohospodářské analýzy obce možnost
a vhodnost využití vodovodního a kanalizačního
řadu majitele pana Jaroslava Racka (končí u objektu čp. 16 Kamenný Přívoz).
Zastupitelstvo obce – veřejné zasedání se uskutečnilo 21.11. 2019
Mimo jiné bylo projednáno, schváleno a uloženo:
Schváleno:
- Změna č. 4 rozpočtu obce.
- Vnitřní směrnice č. 01/2019 o veřejných zakázkách malého rozsahu.
- Podpora aktivit v oblasti regionu Posázaví v roce
2020 formou neinvestiční dotace neziskové
organizace Posázaví o.p.s. podle § 10a zákona
č. 250/2000 Sb.
- Cena vody na rok 2020 od společnosti Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. ve výši 43,69
Kč/m3 bez DPH.
- Obecně platná vyhláška obce Kamenný Přívoz
č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu.
- Obecně platná vyhláška obce Kamenný Přívoz
č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
- Oslovit Svatovítskou metropolitní kapitulu s tím,
že smění část obecního pozemku p.č. 460/1 o výměře cca 380 m2, za pozemky Kapituly p.č. 375/2
o výměře 240 m2 (cesta na Ovčín) a cca 78 m2 pozemku p.č. 40 (pod požární nádrží), vše k.ú. Hostěradice.
- Jednání o bezúplatném převodu starého hřbitova
v Kamenném Přívoze s kaplí a márnicí. Dlouhodobý pronájem zastupitelstvo obce odmítá.
Uloženo.
- Starostovi a místostarostovi obce jednání o uzavření smlouvy na analýzu možnosti odkanalizování obce a zásobení pitnou vodou, případně
zjištění dotačních titulů, cena realizace analýzy
maximálně 500 000 Kč, poptána musí být nejméně
u 3 subjektů zabývajících se projekcí vodních staveb. Studie se bude týkat celé obce. Termín vypracování do 06/2020.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou zveřejněna v odkazu úřední deska na webových stránkách obce www.kamennyprivoz.cz.
Prokop Mašek
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Další investicí byla v roce 2019 též závlaha fotbalového hřiště s vybudováním jímací nádrže dešťových vod. Zde je třeba se
zmínit o tom, že TJ Tatran Kamenný Přívoz
na závlahu přispěl částkou 140 tisíc Kč, cca
300 tisíc Kč uhradila obec. Na fotbalovém
hřišti byla též provedena oprava střechy poničené vichřicí v roce 2018 a hrazena byla
z pojistného plnění této události.
Příjemnou informací je také to, že obec
zajišťuje a finančně přispívá na obědy pro
seniory a jejich rozvoz. Další dosti podstatnou novinkou je Obecně závazná vyhláška
č. 02/2019, která mj. zakazuje konzumaci
alkoholu a návykových látek v některých
částech obce. Např. v okolí školy a školky,
kdy žáci byli svědky nedůstojného jednání
některých jedinců.
Do konce tohoto roku bohužel obec
nestihla vybudovat odpadovou stoku D–1
v Kamenném Újezdci, kde nastal problém se
zajištěním stavebního povolení, a to z důvodu změny majitelů pozemků, po kterých
stoka vede. Tato kanalizace bude z dotace
realizována v 1. pololetí 2020.
V roce 2020 proběhne revitalizace čistírny
odpadních vod. Projektová dokumentace je
již dokončena a realizaci nic nestojí v cestě,
protože zastupitelstvem bylo rozhodnuto, že
tato oprava (rekonstrukce) proběhne, i kdyby
obec na tuto akci neobdržela dotaci, o kterou
žádá.
V novém roce, na což se těšíme, proběhne
výstavba dětského a workoutového hřiště při
fotbalovém hřišti v Kamenném Přívoze, to
vše bude financováno z dotačního titulu.
Dalšími prioritami do budoucna je vybudování chodníků, další zkulturňování veřejných ploch, využití objektu Šíbalova statku,
zlepšení místních komunikací apod.
O kanalizaci a vodovodu jsem se zmínil již
mnohokrát. Zde je ovšem podmínkou získání
dotace z důvodu vysoké finanční náročnosti.
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Bezpečnost
chodců u ZŠ

O jejich získání vynakládáme maximální úsilí
a já věřím, že se co nejdříve dočkáme kladného vyřízení.
Koncem starého roku obvykle bilancujeme,
někdy je to zamyšlení příjemné, jindy méně.
Já jsem ale momentálně v optimistickém rozpoložení díky zážitkům z nedávných akcí,
které se u nás v Kamenném Přívoze udály.
První adventní neděli jsme rozsvítili vánoční stromek před obecním úřadem, v sobotu 7. prosince si všichni zúčastnění užili
adventní trh. Vánoční atmosféra, přátelské

úsměvy, vůně skořice i smažených řízků, to
všechno ve mně zanechalo tak příjemný
pocit, že vám nemohu popřát nic jiného, než
šťastné a veselé prožití nejkrásnějších svátků
v roce. A do nového roku 2020 mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti. Těším se na
další příjemná setkání a děkuji všem, kteří
se spolu se mnou a ostatními zastupiteli, zaměstnanci obce i ostatními snaží udělat
z Kamenného Přívozu co nejlepší místo
k životu.
Prokop Mašek – starosta obce

Je tomu již skoro rok, co se obec intenzivně
snaží zvýšit bezpečnost chodců na přechodu pro chodce mezi základní a mateřskou školou v Kamenném Přívoze.
Hlavní problém tkví ve skutečnosti, že
silnice, kterou přechod přetíná, patří Středočeskému kraji, který ji považuje za natolik podstatnou komunikaci ve své silniční
síti, že není ochoten snížit průjezdní kapacitu, ke které by došlo při realizaci dopravně stavebních opatření navržených
obcí. Stejný názor jako vlastník komunikace zaujal i dopravní inženýr Policie ČR.
Z uvedeného důvodu jsme u autorizovaného dopravního projektanta zadali studii
na zvýšení bezpečnosti chodců bez provádění stavebních prací. V současné době je
studie hotová, rada obce schválila zpracování stavební dokumentace k provedení
těchto opatření a i ta již byla ze strany obce
zadána. Doufám, že v září roku 2020 již
bude plánované zvýšení bezpečnosti přechodu hotovo, ale jelikož nezáleží pouze na
orgánech naší obce, ale převážně na institucích, jejichž činnost nejsme schopni
aktivně ovlivnit, termín nemohu slíbit.
Co slíbit mohu, že obec udělá pro zvýšení
bezpečnosti na problematickém přechodu,
co bude moci.
Co ale můžeme ovlivnit všichni už nyní,
je dodržování dopravních předpisů v okolí
školy. Nejde pouze o rychlost, ale o nešvar
spočívající v tom, že zejména v ranních hodinách dochází zhusta k tomu, že vozidla
parkují na přechodu pro chodce, na chodnících, nebo tak, že tvoří překážku silničního provozu. Způsobem shora popsaným
neparkují cizí, ale naši… Než obec bude
nucena přijmout ve věci opatření, zejména
předáním zadokumentovaných přestupků
Policii ČR, apeluji na rodiče či prarodiče,
aby se při parkování u školy chovali dle
platných právních norem a ohleduplně
k ostatním. I to značně zvýší bezpečnost
dětských chodců.
Radek Vokál – místostarosta

SDĚLENÍ
Obecní úřad Kamenný Přívoz
přijímá platby
platební kartou.
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Škola v Jílovém je
na hraně kapacity
Dne 12.11. 2019 proběhlo jednání na radnici
v Jílovém u Prahy se starostou Jílového
Pavlem Peškem, ředitelkou ZŠ Jílové u Prahy
Dr. Květou Trčkovou a starosty obcí, jejichž
děti chodí do ZŠ v Jílovém.
Starosta Jílového pan Pavel Pešek informoval starosty o skutečnosti, že kapacita školy
v Jílovém činí 680 žáků a je prakticky naplněna. Vzhledem k uvedenému a s přihlédnutím k demografické situaci v Jílovém nebude
škola v Jílovém nadále přijímat žáky, kteří nemají v Jílovém trvalý pobyt.
Pro děti z naší obce, které jsou na prvním
stupni, tato situace neznamená nic významného. Pro první stupeň máme naši školu, do
které obec investuje nemalé prostředky a která
má kvalitní vedení i pedagogický sbor. Pro
žáky vstupující na druhý stupeň se opět neděje
nic dramatického, spádovou školou pro Kamenný Přívoz je v tomto případě ZŠ Krhanice
a žáci tedy mají zajištěno další vzdělání zde.
Ptáte se, proč tedy tento článek vlastně píšu?
Důvodem je včasné informování, zejména rodičů, jejichž děti půjdou ve školním roce
2020/2021 na druhý stupeň, tak aby vzali uvedené na vědomí a mohli upravit své plány stran
vzdělávání svých ratolestí.
Radek Vokál – místostarosta

Opět nástupiště ČD
Bezprostředně poté, co jsem před
rokem nastoupil do funkce místostarosty obce, oslovil jsem SŽDC s žádostí o rekonstrukci nástupiště ČD
v Kamenném Přívoze. O výsledku
jsem již ve Čtvrtletníku informoval
a jistě jsem tím cestující veřejnost nepotěšil.
Nástupiště je stále ve stejném žalostném stavu, v měsíci říjnu došlo
k havarijnímu stavu, který bezprostředně ohrožoval zdraví cestujících.
Odeslal jsem tedy na SŽDC řečeno

slovy Járy Cimrmana „ostrou prosbu“ o zajištění nápravy. Více ze
strany obce dělat nelze, nástupiště
je majetkem SŽDC a z hlediska legislativního je jako drážní stavba ve
zvláštním stavebním režimu. Na moji
žádost jsem dostal obratem odpověď, že nástupiště by mělo být opraveno v roce 2020, a to tak, že součástí
úprav bude i zavedení dopravně bezpečnostních opatření, která zamezí
vjezdu vozidel na těleso nástupiště.
Radek Vokál – místostarosta

REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
– KÚ KAMENNÝ PŘÍVOZ
V listopadu 2019 proběhla revize katastrálního území Hostěradice, v lednu 2020
proběhne revize katastrálního území
Kamenný Přívoz. Katastrální úřad reviduje
za součinnosti obce, popřípadě též orgánů
veřejné moci (zejména stavebních úřadů,
orgánů ochrany zemědělského půdního
fondu, orgánu státní správy lesů), za účasti
přizvaných vlastníků a jiných oprávněných
obsah katastru nemovitostí se skutečným
stavem v terénu.
Vy majitelé nemovitostí k.ú. Kamenný
Přívoz, kteří jste byli či budete vyzváni,
abyste se dostavili na jednání, 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
4 (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 proběhne dle pozvánek
v zasedací místnosti OÚ nad tělocvičnou
u mateřské školy v Kamenném Přívoze, případně na Katastrálním pracovišti Prahazápad v úředních hodinách po předchozí
dohodě na tel. č. 284 044 140.
Prokop Mašek – starosta obce

Informační
aplikace hlášení
rozhlasu
Naše obec se dlouhodobě snaží informovat objektivně občany o dění v obci, vedle obecního rozhlasu, který leckde nemá příliš kvalitní výstupy,
jsme upravili webové stránky obce tak, aby zde byl
umístěn kalendář akcí a aktuální zprávy.
Další informační nástavbou je nově zaváděná
aplikace "hlasenirozhlasu.cz", kterou si mohou bez
větších obtíží obstarat zdarma všichni občané
obce, rekreanti a příznivci Kamenného Přívozu
a získávat tak nejaktuálnější informace o dění
v obci. Provoz je zatím ve fázi testování, rada obce
si určila regulativ nejméně 250 přihlášených osob
do systému do konce měsíce ledna 2020, aby byla
objednána ostrá verze systému.
Informace jsou zasílány e-mailem, popřípadě
přímo do aplikace v telefonu. Informace o krizových stavech pak navíc formou SMS zpráv. Přihlásit se můžete pomocí přiloženého letáku, nejlépe
elektronicky, pro ty, co nemají dálkový přístup
k internetu, je dána možnost vyplněný leták
a GDPR odevzdat přímo na obecním úřadě.
Radek Vokál – místostarosta
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Bezpečnostní
situace v obci
Jelikož vedení obce není lhostejná
otázka bezpečnosti v obci, proběhla pravidelná schůzka s vedením Policie ČR v Jílovém u Prahy.
Byly diskutovány aktuální bezpečnostní otázky, Policie ČR byla
informována o přijetí nové obecně
závazné vyhlášky k zajištění veřejného pořádku v obci a dále
byla informována o snaze obce
zvýšit bezpečnost na přechodu pro
chodce u Základní školy v Kamenném Přívoze.
Trestná činnost v obci se mírně
zvýšila. Od června roku 2019
došlo 2x k vloupání do rekreačních objektů, 1x k vloupání do
osobního vozidla, vše s dosud nezjištěným pachatelem. Na straně
druhé se policistům z Jílového jed-

noho pachatele trestného činu
krádeže na osobě podařilo vypátrat, usvědčit a předat s návrhem
na potrestání státnímu zastupitelství.
Policie ČR neustále hledá, a to
i pro služebnu v Jílovém u Prahy,
nové příslušníky. Máte-li zájem,
vedení oddělení vám poskytne podrobnější informace, co udělat pro
to, abyste mohli dělat tuto tak
důležitou, náročnou, ale velmi zajímavou práci. Informace o možnosti zaměstnání u Policie ČR
můžete nalézt i na webových
stránkách:
https://www.policie.cz/clanek/pridej-se-k-nam.aspx.
Radek Vokál – místostarosta
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Vážení čtenáři,
přeji Vám za všechny zaměstnance naší školky i školy to nejlepší vykročení do nového roku
2020. Ať Vás celým rokem provází pohoda, zdraví, štěstí a ať se
Vám každý den podaří prožít naplno. Máme za sebou pomalu
první pololetí školního roku,
z prvňáčků už jsou pomalu zkušení žáci, obohatili jsme se
o spoustu společných zážitků a už
vymýšlíme nové plány na další
pololetí. Děkujeme rodičům, přátelům naší školy a hlavně našemu
zřizovateli, všem zastupitelům za
podporu. Díky této podpoře se
nám podařilo dětem do školky pořídit interaktivní panel SchoolBoard. Panel nabízí mnoho možností,
od nahrávání mluveného projevu
dětí (logopedickou péči), interaktivní programy pro předškolní
vzdělání i podporu vlastního tvoření. Velkou výhodou oproti interaktivní tabuli je, že umožňuje až
dvacet dotyků. V současné vzdělávací politice se klade důraz nejen
na předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, ale objevuje
se nově termín předinformatické
myšlení. Naší snahou je naučit
žáky využívat digitální technologie nejen na hraní, ale i jako smysluplný nástroj pro tvorbu obsahu
a učení. I letos jsme se zapojili do
tzv. Šablon II (dotace EU), díky
této pomoci máme na škole 10
iPadů, žáci mohou zdarma navštěvovat doučování, klub zábavné logiky, badatelský a čtenářský klub.
Ve školní družině proběhlo první
projektové odpoledne – čeká nás
toho mnoho, taky mnoho papírů,
které musíme vykázat, odevzdat,
potvrdit... V současné chvíli už
víme, že budou vyhlášeny i Šablony III. Bylo by toho hodně,
o čem psát. Každý den ve škole
i školce je plný zážitků. Všichni se
snažíme dělat vše nejlépe, s láskou. Jsem ráda, že máme ve škole
i školce tak báječný tým lidí, kteří
se navzájem doplňují, inspirují,
podporují. Za jejich práci patří
velký DÍK. Veškeré informace
o škole najdete na našich webových stránkách www.zsmskp.cz.
Jana Kozlová – ředitelka školy



Setkání u lípy
Ve čtvrtek jsme se společně celá škola
a školka sešli u lípy. Po chvilce, co jsme se
řadili do půlkruhu, tak nás paní ředitelka přivítala. Potom přišla naše učitelka Olga Lišková a zavolala nás na vystoupení pejska
a kočičky. Každá třída si udělala svůj plakát.
Prvňáci měli T. G. Masaryka, druháci měli
E. Beneše, třetí třída měla Štefánika, čtvrtá
třída měla Rašína. A my páťáci jsme měli
K. Kramáře. Každá třída to odprezentovala
a hned potom jsme začali zpívat Ach synku
a nakonec českou hymnu. Potom jsme šli
do školy a ve škole jsme všem rozdali fixy
a oni na listy papíru napsali, co se jim líbí na
tom, že jsou Češi, a nalepili to na papírový
strom.
Veronika Krejzarová



Dne 24. 10. se celá škola sešla u lípy v Kamenném Přívoze, aby oslavili vznik samostatného československého státu. Všechny
třídy vypracovaly projekt o nějaké významné osobnosti, a když přišel čas, každá
třída svůj projekt představila. První třída

měla T. G. Masaryka, pátá třída měla Karla
Kramáře. Zpívali jsme oblíbenou písničku
prezidenta T. G. Masaryka „Ach synku“,
a také českou hymnu.
Bylo to moc pěkné a moc jsem si to užil
z pozice vlajkonoše.
Matěj Čadek


Ve čtvrtek 24. 10. bylo setkání u lípy. Škola
a školka se sešla na parkovišti u školy a seřadili se po třídách. Školka si stoupla vedle
5. třídy. Začala mluvit paní ředitelka a pak
mluvila paní učitelka. Vyprávěli jsme pejska
a kočičku. Každá třída měla zjistit nějakou
osobu, která byla důležitá k založení Československa. První třída měla T. G. Masaryka,
druhá třída měla E. Beneše, 3. třída měla Štefánika, 4. třída měla Rašína a pátá třída měla
K. Kramáře. Zpívali jsme písničky a pak šli
do školy, kde jsme měli napsat, co se nám líbí
na tom, být Čechy. Myslím si, že se nám to
povedlo.
Alžběta Bartoňková
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Na začátku bylo přání
Přání mít v naší jídelně poličku. Poličku,
do které by se vešly skleničky naplněné
luštěninami rozmanitých tvarů, různých
velikostí a barev. A pak přišel nápad.
Nápad, jak přesně takovou poličku získat.
Nešlo by, aby poličku vyrobili naši žáci?
A vidíte, šlo by to. Kryštof a Honza, naši
žáci ze čtvrté a páté třídy, se uvolili, že to
zkusí. A pak to šlo ráz na ráz. Nejdříve domluvit velikost, tvar a barvu, všechno pečlivě zakreslit a zapsat. Rozměřit a nařezat
prkna, jen si nic neuříznout. Jejda, tady
nám to kousek ujelo. Obrousit, vyměřit
a navrtat díry pro šrouby. Slepit a sešroubovat tak, aby to bylo rovné. Natřít, obrousit a znovu natřít. Teď už jenom pověsit na
zeď a nic neprovrtat. Huráááá, visí a vypadá dobře :-)
Ὰ propos, víte, jak vypadá beluga černá?
My už to díky jednomu splněnému přání
víme.
Jiřina Borecká,
asistentka v ŠD

Jsem laskavec
aneb Světový
den laskavosti
I tento rok se naše škola zapojila do
happeningu „Jsem laskavec“. Jedním
z dobrých skutků byla akce, kterou
připravili žáci prvního ročníku ZŠ
pro místní seniory. Ve středu 13. 11.
2019 se prvňáčci nesešli ve své třídě,
ale v jídelně ZŠ, kterou společně vyzdobili a upekli pro „babičky a dědečky“ koláč. V půl desáté začali
přicházet první hosté. Po krátkém
úvodu v podobě básně a písně v doprovodu fléten došlo na to hlavní, což
byl společně strávený čas při hraní
deskových her. Dopoledne proběhlo
v klidné, milé a spolupracující atmosféře.
Na závěr bych ráda poděkovala
paní Splavcové a paní Jírů za spolupráci při přípravě této akce.
Martina Šimsová,
učitelka 1. třídy
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Převozníček
zase jede!
Před téměř osmi lety jsme poprvé odstartovaly činnost mateřského spolku
Převozníček, fungoval šest let a po
mém návratu do pracovního procesu
jeho činnost lehce zpomalila. Dnes
jsem ale moc ráda, že se do nového
roku jeho pravidelná činnost zase
rozjede. Jedna z maminek – Milena
Baráková – se rozhodla nabídnout místním rodičům na rodičovské dovolené pravidelné schůzky s cvičením
a říkankami pro děti a s popovídáním
pro maminky i tatínky.
Převozníčka jsem založila, protože
jsem chtěla, aby se díky němu seznámili místní mladí rodiče a pomohli
obci s kulturním, sportovním a společenským životem. To se mi také
podařilo, stále se můžete setkat s původními členkami při akcích pořádaných v rámci obce, samy si stále
organizujeme své pravidelné jednorázové akce.
Přesto mě velmi těší, že se našla
další maminka, rozhodla se vystoupit
ze svého pohodlí a organizovat tak
hezkou, ale i nevděčnou aktivitu –
zabavit jednou týdně další rodiče
a děti. A stojí to za to!
Jste-li rodič na mateřské a chcete se
setkávat s dalšími dětmi a rodiči, podívejte se na web:
www.prevoznicek.webnode.cz
a kontaktujte nás!
Těšíme se na nové příchozí a všem
přejeme krásné Vánoce a vše nejlepší
v roce 2020.
Za Převozníčka Linda Mašková

Strašidelná
noc
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Sešli jsme se u školy, a když jsme byli
všichni, tak jsme šli připravovat osvětlení.
Potom jsme šli do školky a dali jim krabici, ale nevím, co v tom bylo. Šli jsme na
procházku, ale neprocházeli jsme se, protože začalo pršet a šli jsme rovnou na bojovku strašit. Když jsme dostrašili, tak jsme
se koukali na Matildu. A my s Radkem
jsme do 3.00 nespali.
Václav Ctibor

Mikulášská
nadílka MŠ

V pátek 1. listopadu jsme se my páťáci
sešli v pět hodin, ostatní až v půl šesté. Nachystali jsme bojovku. Ostatní šli na procházku. My jsme se rozmístili na svá
místa. Původní plán se ale zrušil, protože
lilo. Děti bojovku jenom prošly a mohly
mít baterky. Vystrašit se nám povedlo
skoro jenom prvňáky. Potom se šlo koukat
na film, který se jmenoval Matilda.
Nakonec se šlo spát. Ráno byla snídaně
a pak už přišli rodiče.
Anna Janovská

☻
1. a 2. listopadu jsme spali ve škole.
V 5 odpoledne jsme se setkali před školou

a šli jsme připravit bojovku. Pak jsme šli
ke školce a mávali jsme na ně. Potom strašidelný pošťák jim dal balíček před dveře.
A začalo pršet. Došli jsme asi k parkovišti
a rozpršelo se, tak jsme vynechali strašidelný průvod a šlo se rovnou na bojovku.
Bojovka se povedla až na to, že měli
v rukou baterky. Když došli poslední, sebrali jsme svíčky a šli do školy. Když jsme
přišli do školy, šli jsme na večeři a potom
se pustil film Matilda. A po filmu jsme šli
spát.
Ráno jsme se probudili a šli jsme se nasnídat a po snídani domů.
Jan Brychta
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První
adventní neděli
jsme rozsvítili
vánoční stromek
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Z činnosti
Kulturní komise /KK/
– podzim, zima 2019
DIVADLO
Kulturní komise /KK/ se snaží každý rok pro naše občany zajistit mimo jiné kulturní akce i návštěvu divadla. V květnu jsme
zhlédli v divadle Pyramida na Výstavišti, pro starší ročníky Park
Julia Fučíka, tzv. Juldafulda, muzikál Fantom opery. Zájem byl
veliký, lístky prodané a autobus, který nás vždy odveze na místo
k divadlu a z divadla domů, byl zaplněný. Na podzim jsme se
rozhodly /ženy/ pro činohru a na listopad jsme vybraly komedii
„Víš přece, že neslyším, když teče voda“. Předpokládaly jsme,
že v podzimním období, kdy lidé rádi navštěvují divadlo, bude
o tento kousek u našich občanů zájem, ale bohužel nebylo tomu
tak. Autobus byl poloprázdný a za neprodané lístky a doplatek
za autobus musela KK ze svého rozpočtu doplatit 10 tisíc. Je
mi líto, že ze 1400 občanů naší obce se nenajde 45 lidí, kteří se
v klidu a pohodě autobusem nechají dopravit do divadla a z divadla, bez stresu, kde v Praze zaparkují, a ještě si popovídají se
sousedy, které nevidí třeba celý rok. Bohužel po tomto nezájmu
se musí KK zamyslet, zda takovéto akce bude pořádat, či ne.
Mrzí nás to, ale řešit to musíme!

OSLAVA 17. LISTOPADU
V listopadu se KK zapojila do oslav pořádaných k 17. listopadu – výročí „30 let Sametové revoluce“, kterou pořádali žáci
a všechny učitelky ze ZŠ a MŠ v Kamenném Přívoze. V klubu
u fotbalového hřiště, kde bylo zakončení celé slavnostní akce,
KK nainstalovala výstavku z fotek, tiskovin a kronik, připomínající listopad před 30 lety. Též jsme zajistily /ženy/ skromné
pohoštění z buřtů a co k tomu patří, které si mohli všichni opéci
na ohni, který nás zahříval v chladném počasí. Bylo to fajn.

ADVENT 2019
Jako každoročně KK společně s obcí, ZŠ a MŠ pro naše občany
připravuje na první adventní neděli rozsvěcení vánočního
stromu. Letos jsme se v hojném počtu sešli v 16.30 v Kamenném
Přívoze v areálu Druhostranského mlýna, kde byl ve stánku pro
děti připraven čaj a cukroví, pro dospěláky punč a svařáček.
Po tomto dopingovém zvýšení hladiny cukru v krvi jsme vyslechli slovo starosty a ředitelky ZŠ a MŠ, potom děti zazpívaly koledy a následně jsme v příjemné náladě a s blikajícími
světýlky-prstýnky v rukách, přešli před obecní úřad, kde po společném odpočítávání od 10 do 0 jsme rozsvítili vánoční strom.
Příjemná atmosféra přetrvala i u stromečku, kde jsme dopili
a dojedli zbylé dobroty a v dobré náladě se rozešli domů. Myslím, že se advent podařil.

PŘEDVÁNOĆNÍ POSEZENÍ SENIORŮ
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Musím se opakovat, ale jako již tradičně každoročně pořádá
KK před vánocemi setkání s našimi milými staršími občany,
pro které připraví vždy dobré pohoštění, milou zábavu i příjemné prostředí. Tentokrát jsme se sešli 10.12. v hospodě U Vemenáče, bohužel v současné době nemáme na výběr, ale i tam
jsme se pokusily vytvořit příjemnou předvánoční atmosféru.
K tanci a poslechu našim seniorům zahrál pan Roubíček se

svými parťáky, kteří již dlouhodobě vyhrávají na našich společenských akcích, děkujeme… Na závěr musím říci, že takovýchto akcí, kdy se lidé setkávají, by mělo být více, ale pár
ženských z KK to samy nezvládnou, proto máte-li zájem pomáhat, ozvěte se a pomozte. Čekáme na vás na OÚ.
Krásné Vánoce a hodně zdraví
za kulturní komisi přeje Blanka Mašková

PŘÍVOZSKÝ ČTVRTLETNÍK / číslo 4 / 2019
Vydává obecní rada v Kamenném Přívoze

Přívozský
adventní trh 7. 12. 2019

Vážení sousedé a milí přátelé,
bylo nám potěšením se s Vámi
setkávat na Přívozských trzích,
při červnové akci v Šíbalově
statku, při rozsvěcení vánočního
stromu v Kamenném Újezdci
nebo jen tak.
Těšíme se na sebe, těšíme se
na Vás v příštím roce!
Za Náplavu Sázavy Věra Weinerová

náplava sázavy
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hasiči

MLADÍ HASIČI
z Kamenného Újezdce

Štědrý den se pomalu blíží a jako každý rok i letos nás čeká
hasičský Ježíšek, který nám vždy něco malého nadělí.
Všichni se sejdeme, ochutnáváme cukroví, které jsme
pomáhali s maminkami péct, a zazpíváme si i nějakou tu
koledu.
A co se u nás dělo minulé měsíce? Jak jsme již zmiňovali, zúčastnili jsme se podzimního kola hry Plamen.
Odvezli jsme si krásné sedmé místo, zatím naše nejlepší
umístění v kategorii mladší. Družstvo se skládalo z Elišky
Kadeřábkové, Malvínky a Aničky Janovských, Andrejky
Maškové a Sáry Filipové.
Trénink nám tímto skončil a budeme pokračovat zase
v dalším roce.
Vedoucí mladých hasičů Veronika Voláková

Pohádková cesta
V sobotu 21. 9. 2019 od 17 hodin uspořádali hasiči z Kamenného Újezdce pro děti každého věku jako každý rok
„Pohádkovou cestu“. Děti se převlékly za pohádkové bytostí. Na určené trase pak plnily různé úkoly, za které dostávaly různé odměny (sladkosti atd.). Dnes už populární
akce se zúčastnilo asi 82 velice spokojených dětí. Na zakončení krásného odpoledne si děti s rodiči, prarodiči
a přáteli opekli buřty a vzájemně se všichni shodli na tom,
že se už nyní těší na příští Pohádkovou cestu.
Zpracoval V. Charvát

Hasiči z Kamenného Újezdce přejí všem dobrým
lidem k vánočním svátkům jen pohodu, lásku,
štěstí a hodně zdraví. A v novém roce 2020 ať se jen
radují.
SDH Kamenný Újezdec.

Preventivní okénko od hasičů
V dnešním preventivním okénku připomenu občanům, že začala topná sezóna.
Topnou sezónu provází i nebezpečí
vzniku požárů sazí a dehtových usazenin
ve špatně udržovaných komínech. Nezapomínejte proto na pravidelné čištění
a vybírání sazí. Stejně tak nezapomínejte
na kontrolu komínu odborníky – kominíky!!!
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Povinné kontroly komínů
Každý komín, který je připojený
k funkčnímu kotli na vytápění, musí

alespoň jednou za rok zkontrolovat kominík. Říká to předpis o požární bezpečnosti – toto se týká rodinných a bytových
domů, ale i chalup a chat.
„…hasiči si od toho slibují zvýšení bezpečnosti, říká Radek Kisiger, mluvčí
generálního ředitelství hasičů. Kvůli
špatným komínům totiž ročně vyhoří
více než tři sta domácností. Nový předpis
však také znamená úlevu – kdo vytápí
dřevem nebo uhlím, doteď si musel na
čištění šestkrát ročně zvát kominíka.
Ted´ bude moci čistit sám, a to jen třikrát
za rok. Zda to udělá dobře, potvrdí roční

kontrola. Kontrolu potvrdí kominík na
speciální formulář.
Kolik je požárů kvůli špatným komínům (za rok):
Špatná konstrukce komínů
81
Zazděný trám v komíně
60
Spáry v komíně
33
Jiskry, vznícení sazí
140
Celkem za rok kvůli problémům s komínem vyhoří přes 300 objektů!!!
Zpracoval člen zásahové jednotky
V. Charvát

VŠUDE DOBŘE...
Nespokojenost je přirozená vlastnost lidstva. O Češích se navíc říká, že jsou nespokojení vždy a za každých okolností. Mohu
potvrdit, že toto klišé existuje i u jiných národů, např. Francouzi o sobě říkají naprosto
totéž. Nespokojenost je svým způsobem
věc velmi pozitivní. Je hnacím motorem,
který nás nutí jít stále dál a dál. Škoda jen,
že se velmi často jedná o honbu za přeludem. Budu šťastný, až budu mít lepší pozici
v práci, až budu mít víc peněz, zcela určitě
budu šťastný, až budu mít dům atd. atd.
O to horší je potom rozčarování, když se
očekávaná spokojenost nedostaví. Proč? No
zkrátka proto, že pocit permanentního štěstí
neexistuje a že opravdové štěstí a spokojenost jsou uvnitř nás a ne v okolnostech,
které nás obklopují, a už vůbec ne ve věcech materiálních. Najít svůj vnitřní klid
a pocit pohody je asi ta nejtěžší věc, kterou
si dokážeme představit. Zdaleka ne každému se to podaří. Nechci tady ale filozofovat, rozhodla jsem se pouze napsat něco
málo o své vlastní životní zkušenosti
a o tom, jak se některé věci zdají být úplně
jiné, než ve skutečnosti jsou. Životní zkušenosti, problémy a výzvy nám často ukáží
něco, co jsme do té doby nevnímali, co jsme
si nikdy ani neuvědomovali a brali to vždy
jako samozřejmost.
Už je tomu 9 let, co jsem sbalila kufry, mé
dvě děti a mého francouzského manžela
a odjela do zahraničí. Přiznávám, že ze
začátku velmi vzrušená, zvědavá a hladová
po novém objevování, nových zážitcích
a novém životě. Neuvěřitelné množství nových věcí, které jsou samozřejmě úplně
jiné, než když jste někde 14 dní na dovolené. Přijedete do jiné země, navíc s nejistotou, zda se někdy znovu definitivně vrátíte
do své rodné země. Samozřejmě se jedná
úplně o jinou zkušenost, než byla emigrace
za komunistického režimu. Já mohu vždy,
když se mi zachce, na pár dní přijet, vidět
svou širší rodinu, přátele, nebo oni na
oplátku mohou přijet za mnou. Jenže...
Věci se odvíjely docela hladce, začala
jsem si shánět práci, učit se intenzivně francouzsky (doma jsme do té doby mluvili anglicky a česky). Začala jsem žít v zemi, kde
je zastoupená snad každá národnost, v zemi
kde je asi 50 % cizinců, v Lucembursku.
V jazykových kurzech v počtu 22 lidí
bylo například zastoupeno 18 národností.
Bavit se s lidmi ze všech koutů světa bylo
velmi obohacující. Každý z nás pocházel
odjinud, a přesto jsme ve své nové zemi
měli všichni úplně stejné problémy. – Jak si
najít své místo? Všichni jsme byli donuceni
okolnostmi své místo v naší rodné zemi
opustit. Důvodem bylo většinou to, že náš
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partner byl pracovně přemístěn do Lucemburska.
Naším komunikačním jazykem byla angličtina, i když jsme se setkávali na kurzech
francouzštiny. Což se samozřejmě postupem času měnilo, později jsme komunikovali už i ve francouzštině. Zjistila jsem, že
iluze, která v Čechách panuje o tzv. Západě,
je naprosto chybná. Je to opravdu vykonstruovaná představa, protože v klišé „chleba
je všude o dvou kůrkách“ je pravda hlubší,
než si dovedete vůbec představit.
Každá země má své specifické problémy,
své výhody a nevýhody. V Lucembursku
mají lidé vyšší platy než v okolních zemích,
ale je potřeba se podívat i na druhý aspekt,
všechno je tak strašně drahé, že život je podobný jako v Čechách nebo kdekoliv jinde.
Existují velké sociální rozdíly, a také lidé,
kteří mají existenční problémy. Někdo vydělává 1800 Eu za měsíc a za svůj maličký
byt zaplatí 1200 Eu za měsíc. Za 1200 Eu
měsíčně máte možná garsonku nebo maximálně byt s jednou malou ložničkou, kde se
můžete tak sotva otočit. Dále s cenami,
které musí zaplatit za jídlo a za ostatní věci,
mu zbývá opravdu pouze na přežití. Myslím
dokonce, že s platem 1800 Eu už mu ani na
to přežití nezbývá.
Myslela jsem si, na jaké úrovni budou
služby ve srovnání s Čechami, následovalo
však velké rozčarování, všechno trvalo
mnohem déle než v Čechách. Nikdo není
ochoten vám podat pomocnou ruku a udělat
pro vás nějakou maličkost jen tak, všichni
žádají okamžitě za vše zaplacení. Začalo se
mi stýskat po lidech na tzv. Východě. Zdravotnictví, další velký problém, objednací
lhůty skoro rok. Otevřete dveře ordinace

praktického lékaře a už se vám tiskne faktura na 48 Eu, a to jste ještě ani o nic nepožádali. Nikde se mi nedostalo takové
zdravotní péče jako v Čechách, navíc bez
toho, že bych musela platit za každý úkon
ze své kapsy. Vždycky, když přijedu do
Čech, všem říkám: „Nevíte, co máte, nemáte si na co stěžovat. Važte si toho a pořád
si nestěžujte.“ Jenže aby si člověk uvědomil, co má, potřebuje právě tu vlastní životní zkušenost.
Moc se mi stýskalo, uvědomila jsem si,
že mám kořeny v mé rodné zemi mnohem
hlubší, než jsem si myslela. Narodíme se,
jsme spojeni s místem, odkud jsme vzešli,
máme však touhu poznávat nové a neznámé
věci, učit se a vyrazit do světa, abychom se
na konci vrátili zase tam, odkud jsme vzešli.
Ne každému je to dopřáno, někdo se vrátit
nemůže, věřím však, že každý tuto touhu
v sobě má.
Nakonec jsem si své místo našla, i když
to trvalo déle, než jsem předpokládala.
Postupem času se vytvořil okruh kolegů
z práce, přátel, a to, co se říká „všude jsou
lidé dobří a zlí“ – je hluboká pravda. I když
už se tady cítím doma a asi jsem i trochu
adoptovala region, kde žiji, za svůj, stále
mám ve svém srdci hlubokou touhu vrátit
se do mé rodné země, a taky vím, že se jednou vrátím zpět. Bohužel ještě nevím kdy,
ale vím, že se vrátím.
Uvnitř mne rezonuje melodie písničky
od Zdeňka Svěráka „Chválím tě, země má...
tvůj žár i mráz...“.
Jen s malým rozdílem, že on mluví o celé
naší planetě a já přitom myslím na své
Čechy.
Šárka Moulet (Splavcová)
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sport

Konečná tabulka - PODZIM 2019
Rk.

14

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Všenory

13

12

1

0

60:13

37

2

Vestec B

13

9

2

2

63:33

29

3

Vrané

12

9

0

3

47:18

27

4

Jíloviště B

13

8

0

5

61:54

24

5

Okrouhlo

13

7

2

4

49:37

23

6

Davle

13

6

3

4

37:22

21

7

Průhonice B

13

6

1

6

29:30

19

8

Černošice

13

6

0

7

29:42

18

9

Hradištko

13

5

1

7

34:30

16

10

Radlík

13

5

1

7

25:39

16

11

Jílové B

13

4

2

7

38:37

14

12

Pikovice

12

4

1

7

27:46

13

13

Jesenice B

13

2

0

11

24:64

6

14

Kamenný Přívoz

13

0

0

13

13:71

0

Pravidelné ohlédnutí
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FOTBALOVÉHO TRENÉRA V. CHARVÁTA
Již v minulém čísle jsem naznačil, že situace v našem mužstvu není záviděníhodná. Důvodů bylo několik a ty důvody
přetrvávají (odchody klíčových hráčů).
Je pravdou, že kádr mužstva postupně upravujeme. Sháníme nové hráče a postupně je
zařazujeme do kádru. Ale ne všichni plní
naše představy. Někteří (3) se na začátku
poranili a museli podstoupit operaci na dolních končetinách. A tak pořád trávím čas
vyhledáváním vhodných hráčů, kteří by
chtěli hájit naše barvy a kteří by přicházeli
v úvahu. Něco je ve stadiu vyjednávání
s mateřskými oddíly o jejich uvolnění a někteří už s námi chodí i trénovat.
Tahle situace se pochopitelně odráží i na
výsledcích.
5. utkání jsme hráli na Hradištku
– K. P. 5 : 0.
6. utkání K. P. – Davle 5 : 1
Branka:1x M. Brož /
7. Radlík – K. P. 5 : 0. /
8. K. P. – Průhonice „B“ 1 : 3
Branka: M. Brož /
9. Vrané – K. P. 8 : 0 /
10. K. P. – Všenory 4 : 9
Branky: 1x M. Brož, 2x M. Moravec,
1x Jambousek. /

11. Vestec „B“ – K. P. 6 : 3
Branky: 1x M. Vízner, 1x T. Girl,
1x M. Korbel. /
12. Jesenice „B“ – K. P. 7 : 2
Branky: 1x T. Girl, 1x M. Korbel /
13. K. P. - Jíloviště „B“ 1 : 4
Branka: 1x J. Dupal.
Na závěrečném posezení, které se konalo
po posledním mistrovském zápase a kde
jsme zhodnotili podzimní část sezóny
2019–2020, jsme si, jak se říká, nalili čistého vína, a domluvili se, jak budeme dál
pokračovat v jarní části sezóny a co
všechno musíme během zimní přestávky
udělat. Hráči se k problémům postavili
čelem a hned od následujícího týdne (vždy
ve čtvrtek od 18 hodin) chodí na hřiště
s umělkou trénovat a nakonec si dávají fotbálek. Tak budou chodit až do vánočních
svátků. Zimní přípravu zahájíme začátkem
ledna. To je zatím vše, co můžu říci k uplynulé podzimní části sezóny.
Prosím naše věrné diváky, aby nad námi
ještě nelámali hůl. Věřte, že se snažíme
dělat vše v nejlepší víře, ale ne vždy se vše
podaří podle našich představ.
Zpracoval trenér V. Charvát

Všichni sportovci patřící do TJ Tatran Kamenný Přívoz přejí
spoluobčanům a svým fanouškům krásné prožití vánočních svátků
a jen veselou náladu v novém roce.
TJ TATRAN KAMENNÝ PŘÍVOZ

Stolní tenis
v současnosti
v Kamenném
Přívoze
Stolní tenis, jednoduše „ping-pong“, má
v Kamenném Přívoze dlouhou historii. Lze
ji vystopovat například v obecní kronice
a vyprávění pamětníků, kterých ubývá.
Rád bych se ale ve svém příspěvku věnoval současné situaci.
Posledních asi 6 let se situace stabilizovala, a to počtem hráčů, hrací místností
a podmínkami.
Hrací místností je tělocvična ZŠ u školky.
Je po rekonstrukci vyhovující, umožňuje
hrát na dvou stolech a má dobré osvětlení.
Chybí zde možnost se osprchovat, což je
běžné i jinde.
K dnešnímu dni je registrováno pod
Tatranem K. Přívoz, oddíl stolního tenisu,
celkem 12 hráčů. Z toho je 5 přímo
z K. Přívozu a Hostěradic.
Vzhledem k tomuto počtu jsme před
3 lety přistoupili k založení i „béčka“. „A“
i „B“ mužstvo hrajeme okresní soutěž
okresu Benešov.
„A“ mužstvo hraje ve 3. skupině a zde se
drží do třetího místa.
Nejlepším hráčem „áčka“ je Olda Jirka
mladší, který nás drží a je na předních místech okresního žebříčku. Administrativu
oddílu stolního tenisu zajišťuje Radek
Volek. Věkový průměr „áčka“ je nad 55 let.
„B“ mužstvo je v 5. skupině a nyní tuto
skupinu vede. Nejlepšími hráči, a tím i zálohou pro „áčko“, jsou zde Robert Kovač,
Pepa Bernard a Kuba Kukla. Věkový průměr „béčka“ je pod 30 let. Mladí hráči jsou
pro nás příslibem pokračování „pingpongu“ v Kamenném Přívoze.
Soutěže ve stolním tenisu se hrají systémem „podzim – jaro“. Hracím dnem je
pátek, pokud se soupeři nedohodnou jinak.
To bývá ale výjimečné.
Tréninky, v soutěžním období, jsou každou středu, a to od 17 hodin. Účastní se pravidelně 8 až 11 hráčů. To je tak maximum,
co lze na dvou stolech realizovat. V létě se
soutěž nehraje a tréninky jsou po dohodě
hráčů, hlavně pokud není moc horko.
My dříve narození jsme rádi, že ping-pong
nám umožňuje sportovat i v pokročilém
věku a mladší motivuje ve snaze se poměřovat a nás starší „taky občas“ porážet.
Olda Jirka starší
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společenská kronika

Jubilanti
PROSINEC
Valach Emil
Dastychová Marie
Radonský Josef
Hňupová Zdenka
Novotná Jarmila
Veselý Karel
Girl Pavel

LISTOPAD
Klabíková Anna
Chocholová Vlasta
Slepička Karel
Padevět Bohuslav
Novotná Miroslava
Mrázek Miroslav

Srdečně gratulujeme všem jubilantům!

Nově narození
Jáchym Cimický a Amálie Hoštová

Úmrtí

Landa Vladimír

Projekt „Stedndob plán rozvoje sociálních slueb pro ORP ernoice“ je spolufinancována Evropskou unií.
Registraní íslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552

ZAPOJTE SE DO KOMUNITNÍHO
PLÁNU ORP ERNOICE
Pipravuje se 1.komunitní plán sociálních slueb ORP
ernoice.

Pozvánka na adventní výlet
Je to již rok, kdy jsme slavnostně představili sousedům
z Rakous a okolí nový betlém. Jeho autorkou je Jindra Šmídová
z Netvořic. Postavy betlému jsou vyřezané ze dřeva a namalované olejovými barvami. Ke svaté rodině, oslíkovi a volkovi letos
přibyli též Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar. To, že připomínají některé z vašich sousedů, je podobnost čistě náhodná –
nebo že by to byl záměr výtvarnice? Betlém jsme letos instalovali
1. prosince, tedy první adventní neděli, tentokrát neokázale.
Máte-li zájem si betlém prohlédnout, udělejte si malou procházku do Rakous. Na rozcestí pod zvoničkou je ozdobený vánoční strom a vedle něj stříška Rakouského betlému s postavami.
Po setmění se betlém rozsvěcí. Čas máte do Tří králů.
Pokud vás zpodobnění Ježíšova zrození v postavách betlému
osloví, doporučuji udělat si ještě další výlet, tentokrát do nedalekých Netvořic. V ulici naproti kostelu naleznete statek U kočky za
komínem, kde autorka bydlí. Před domem je více než 40 postav
Netvořického betlému v životní velikosti, které společně se svými
blízkými Jindra za posledních 10 let vytvořila podle svých přátel
a sousedů. Možná že za pár let tam budou mít všichni netvořičtí
občané svého malovaného dvojníka a Ježíškovi přibudou další darovníci.
Pavel a Jana Pálovi z Rakous.

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
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Mám zájem o dlouhodobý pronájem chaty v této lokalitě.
Pokud možno celoročně obyvatelnou s přívodem vody
nebo studnou a vytápěním.
Volejte tel.: 603 591 555, 602 648 643
Nebo se ozvěte na: Strnady 66
petra.tva@seznam.cz

