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Novoroční slovo starosty Konstantina Navrátila
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravil v novém roce a popřál Vám hodně zdraví. Všechno ostatní přijde samo, zvláště pak,
kdyţ sami přidáme trochu snahy.
Je pravda, ţe někdo má více štěstí a někdo je zase větší smolař. Kdo chodí ještě do zaměstnání (pokud ho má), ten to můţe
alespoň trochu ovlivnit, kdo je v důchodu, můţe se více či méně uskrovňovat a čekat, co rozhodnou zákonodární poslanci. A to
bude hlavní téma pro letošní rok. Volby do parlamentu a volby do místní samosprávy. Koho si zvolíme, toho budeme mít. Tam i
tam. Horší je to v parlamentu, tam by jedni rozhazovali plnými náručemi a druzí by šetřili na těch chudších, protoţe těch je nejvíc.
V obci to bude značně jednodušší, protoţe těch finančních prostředků moc nebude, slibovat před volbami nebudeme a zadluţovat
se také nebudeme.
Jako poslední větší investiční stavba před koncem tohoto volebního období bude přivedení pitné vody a kanalizace do středu obce
s hlavním cílem napojení mateřské školy, školní jídelny a základní školy. S touto investiční akcí půjdou souběţně akce související.
Tato akce bude stát přibliţně 9 mil. Kč a z toho cca 30% bude vlastních prostředků. Spolufinancování jiných investičních akcí není
zatím moţné z důvodu omezených finančních prostředků přidělovaných státem. V loňském roce byl propad cca 900 tis. Kč. Jediné
na co se obec můţe zaměřit kromě běţné údrţby a oprav je promyšlené naplánování projektové připravenosti na nezbytné akce v
dalších letech.
Na závěr mého novoročního pozdravu bych chtěl Vás, občany poţádat o věnování co největší pozornosti přípravě komunálních
voleb, které se budou konat pravděpodobně v říjnu, na příští volební období 2010 aţ 2014.
Do té doby Vám ještě jednou přeji v nadcházejícím období mnoho štěstí a zdraví.

starosta obce
Konstantin Navrátil

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25.11.2009 na Obecním úřadě v Kam. Přívoz
Obecní zastupitelstvo:
A) Schvaluje a souhlasí :
 Přednesenou zprávu o činnosti obecní rady od poslední veřejné schůze zastupitelstva.
 Třetí změnu rozpočtu na rok 2009.
 Návrh rozpočtu na rok 2010.
 Zrušující vyhlášku č. 2/2009 o dani z nemovitosti.
 Odprodej obecního pozemku kat.č. 68/46 o výměře 10 m2 v kat. úz. Kamenný Přívoz Mgr. Jitce Horňákové, trvale bytem
Kamenný Přívoz 276 za cenu 150,-Kč za m2 a úhradu nákladů na sepsání kupní smlouvy.
 Vloţení věcného břemene na poz. kat.č. 167/3 pro umístění studny a odběr vody z ní a na poz. kat.č. 167/3, 167/4 a
167/5 pro podzemní vedení a el. energie (k čerpadlu) ve prospěch chaty č.ev. 516 na poz. kat.č. 167/6 a to vše v kat.úz.
Kamenný Přívoz. Věcné břemeno se vkládá na výše uvedené obecní pozemky za jednorázovou úhradu 5.000,-Kč a
ostatní úhrady a poplatky spojené s vloţením do KN.
 Odprodej části stavebního pozemku č.kat. 161/1 v kat.úz. Kamenný Přívoz o výměře cca 1300 m2 za minimální cenu
450,-Kč/m2 a náklady na sepsání smlouvy. Pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu a bude odprodán nejvyšší
podané nabídce.
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 S bezúplatným převodem pozemku kat.č. 5/5 v kat.úz. Hostěradice o výměře 62 m2 od dárců Jiřího a Zdeňky
Novákových, trvale bytem Hostěradice 25, 252 82 Kamenný Přívoz na Obec Kamenný Přívoz. Příslušné náklady a
poplatky spojené s převodem nemovitostí jdou na vrub obce.
 S bezúplatným převodem pozemků slouţících jako místní komunikace na Obec Kamenný Přívoz pozemky dle KN – p.č.
40, p.č. 158/28, p.č. 176/1, p.č. 176/23 a to vše v k.úz. Hostěradice. Pozemky dle KN – p.č. 250/28, p.č. 250/30, p.č.
250/32, p.č. 258/3, p.č. 300, p.č. 302, p.č. 308/28, p.č. 421/1, p.č. 446/2 a to vše v k.ú. Kamenný Přívoz od České
republiky jako vlastníka a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 Podání ţádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na rok 2010 na akci: „Zateplení budovy Obecního
úřadu a mateřské školy v Kamenném Přívoze.“ Obec se zavazuje tento projekt spolufinancovat.
 Ţádosti do změny č.3 územního plánu Obce Kamenný Přívoz zařazené pod čísly:
1. - Miluše Svobodová
446/43
2. - Naděţda Šípková
529/14
3. - Eva Koutná
468/1- limit 1 rod. domek
4. - Miluše Rolcová
7/2- (poz. 4/2 jiţ zařazen )
5. - Josef Soukup
7/2, 6/1 – (poz. 4/2 jiţ zařazen)
6. - Jan Hricík
446/64
13. - ing. Josef Prokš a spol.
446/14
14. - Ján Horňák
153/1 zast. studie, 1 rod. dům
17. - Eva Pavlíková
535/2
24. - Václav Zita
475/18
Všechny parcely jsou v k.ú. Kamenný Přívoz. Všechny body viz. příloha se zdůvodněním.
Textová část územního plánu
3.2.1 Stavební podmínky pro objekty určené k bydlení.
Kromě limitujících faktorů uvedených v odstavci 3.1 pro jednotlivé funkční zóny jsou dány celkové podmínky platné pro
zástavbu ve všech zónách zahrnujících trvalé i přechodné bydlení (odst. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3.4): Velikost nově vytvářených
parcel musí být minimálně 800 m2, doporučená velikost je 1000 aţ 1600 m2. Stávající parcely označené v územním plánu
k výstavbě rodinných domů nejsou limitovány velikostí. Zastavěnost všech parcel nesmí překročit 30% velikosti pozemku
včetně vedlejších staveb a zpevněných nepropustných ploch. U nové zástavby je třeba řešit likvidaci sráţkových vod
vsakem, akumulací, vodními příkopy nebo trubním odvodem. Stávající rozptýlená zeleň s protierozní funkcí
bude
zachována, nebudou prováděny terénní úpravy strţí, výstavba by měla navazovat na stávající zástavbu. Objekty ve
všech zónách mohou být podsklepené, smějí mít maximálně 2 nadzemní podlaţí a podkroví. Střecha nesmí být rovná a
má být ve sklonu 35-45 stupňů. Stavby by měly mít venkovský charakter s pouţitím přírodních stavebních materiálů.
Nové objekty a bývalé chaty rekolaudované na rodinné domy musí být, pokud je to technicky moţné napojeny na veřejný
vodovod a veřejnou kanalizaci. V případě, ţe kanalizace, či její část nebude v době výstavby v provozu, můţe příslušný
stavební úřad povolit provizorní odvádění splaškových vod do DČOV a jímání vyčištěné vody a její vyuţití, či odvoz.
 V mapové části územního plánu změnit sportoviště na lesní pozemek na p.č.
475/1,475/6,464/1 v kat. úz. Kamenný Přívoz.
 Zrušit v mapové části územního plánu kruhový objezd v Kamenném Újezdci.
 Zrušit v mapové části územního plánu lokality určené k bytové zástavbě :
a) Lokalita Hostěradice vymezená pozemky nebo jejich částmi :
PK 149/1, 161, 158/39,158/1, 159
KN 151/1, 158/19, 178/1
b) Lokalita Kamenný Újezdec vymezená pozemky nebo jejich částmi :
PK 422/1, 422/3, 422/5, 422/4, 431/2, 431/3, 431/1
B) Neschvaluje
 Ţádosti do změny č.3 územního plánu obec Kamenný Přívoz zařazené pod čísly:
4. - Miluše Rolcová
7/1, 7/3, 109/1
5. - Josef Soukup
7/1, 7/3, 109/1,5
7. - Jan Pavlíček
65/1
8. - Stanislav Buňata
PK 83
9. - ing. Romana Pospíšilová 324/48, 324/49, 324/64
10.- ing. Roman Kačer
PK 631/3, 631/4
11.- Radim Kubica
303/6
12.- Jitka Bašatová
PK 345/9
13.- ing. Prokš a spol.
444/3, 441/1, 446/38
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15.- Karla Krausová
16.- Boţena Syrovátková
18.- Martina Bornhorstová
19.- Radka Vašáková
20.- Zdeněk Jangl
22.- Radmila Prokšová
23.- Jana Holubová

17/2
252/1, 252/2 PK
274/16
274/21
529/1, PK 259
PK 204
521/4

Všechny parcely (mimo bod 8 – PK 83) jsou v kat. území Kamenný Přívoz .
Parcela PK 83 je v kat. úz. Hostěradice.
Všechny body viz. příloha se zdůvodněním.
 Ţádost MgA. Zdeňka Klumpára a Miroslava Maxanta Dis. Ze dne 19.4. 2009 o
odkoupení poz. kat.č. 634/3 v kat. úz. Kamenný Přívoz.
C) Konstatuje
 Pořízení změny č.3 územního plánu je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatelů, v souladu s § 45 odst. 4 stavebního
zákona a podmiňuje pořízení změny úplnou náhradou nákladů na její zpracování.
 Komplexně posoudilo ţádosti na změnu územního plánu – příloha č.1 usnesení – stanovisko podle § 46 odst.3, zák.č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
D) Ukládá
 Starostovi obce informovat o jednání zastupitelstva navrhovatele změn.
 Písemně seznámit dotčené majitele pozemků.

Život v oddílu stolního tenisu Tatran Kamenný Přívoz
Jiţ osm sezón reprezentujeme ve stolním tenise na okrese Benešov obec Kamenný Přívoz. Do naší skupiny SN1 je zařazeno
celkem 12 oddílů. Náš oddíl má 6 základních hráčů: Oldřich Jirka ml., Oldřich Jirka st., Radomír Volek, Václav Kapalín, František
Horák a Stanislav Varcaba.
Při zápase hrají vţdy 4 hráči z této sestavy. Zápasy probíhají dvoukolově, vţdy jednou doma a jednou v hrací místnosti soupeře, a
to obvykle v pátek od 18 hodin. Během jednoho zápasu se odehrají dvě čtyřhry, potom hraje kaţdý s kaţdým ze soupeřů dvojhry.
Celkem se hraje o 18 bodů. Za vítězství v zápase obdrţí vítězné muţstvo tři body, za remízu dva a za prohru jeden bod.
První kolo této sezóny, které právě skončilo, bylo pro náš oddíl velice úspěšné. Kamenný Přívoz je v čele tabulky skupiny SN1 s 30
body, kdy z 11 zápasů bylo 9 vítězných, 1 jsme remizovali a 1 prohráli s oddílem Vlašimi. Myslíme si, ţe k dobrým výsledkům
přispívá nejen pravidelný trénink, kaţdé úterý od 18 hodin v tělocvičně základní školy v Kamenném Přívoze, ale i příjemná
atmosféra v oddílu.Budeme se snaţit, aby oddíl stolního tenisu Tatran Kamenný Přívoz byl i nadále postrachem soupeřů. Stejně
jako v jiných sportech k tomu potřebujeme nové mladé hráče. Zájemce o stolní tenis proto zveme kaţdé úterý od 18 hodin do
školní tělocvičny.

Umístění týmů ve skupině SN1:

Umístění

Název týmu:

Zápasy

Výhry:

Remízy:

Prohry:

Skor
e

Body:

1.

Kamenný Přívoz

11

9

1

1

119:7
9

30

2.

Votice "B"

11

8

1

2

124:7

28

4

4
142:5
6
116:8
2

3.

Vlašim "C"

11

8

0

3

4.

Netvořice

11

8

0

3

5.

Louňovice "B"

11

7

0

4

6.

Heřmaničky "A"

11

5

2

4

7.

Smilkov

11

5

1

5

8.

Petroupim "B"

10

4

1

5

80:10
0

19

9.

Mrač "B"

11

3

0

8

80:11
8

17

10.

Pyšely

11

3

0

8

80:11
8

17

11.

Votice "C"

11

2

0

9

59:13
9

15

12.

Louňovice "A"

0

0

10

41:13
9

10

10

118:8
0
102:9
6
109:8
9

27
27
25
23
22

Procentuální úspěšnost jednotlivců hráčů s počtem odehraných zápasů větších než 50% (celkem evidováno 48 hráčů):
Pořadí:

Jméno hráče:

Název týmu:

Zápasy:

Výhry:

Prohry:

% úspěšnost:

8.

Jirka Oldřich ml.

Kamenný Přívoz

44

32

12

72.73%

13.

Jirka Oldřich st.

Kamenný Přívoz

44

30

14

68.18%

27.

Kapalín Václav

Kamenný Přívoz

28

15

13

53.57%

28.

Volek Radomír

Kamenný Přívoz

44

23

21

52.27%

Procentuální úspěšnost jednotlivců hráčů s počtem odehraných zápasů
menších než 50% (celkem evidováno 32 hráčů):
Pořadí:

Jméno hráče:

Název týmu:

Zápasy:

Výhry:

Prohry:

% úspěšnost:

12.

Horák František

Kamenný Přívoz

8

3

5

37.5%

19.

Varcaba Stanislav

Kamenný Přívoz

8

1

7

12.5%

autor: Oldřich Jirka st., Oldřich Jirka ml.
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Ohlédnutí za fotbalovým podzimem trenéra V.Charváta
Fotbalový podzim pokračoval dalšími utkáními.
V neděli 4.10.2009 jsme zajíţděli k sedmému mistrovskému utkání do Hradištka, kde na nás čekali fotbalisté místního Slovanu. Po
vyrovnaném průběhu celého zápasu se nám ale nepodařilo utkání dotáhnout do vítězného konce a prohráli jsme 2:1. Za nás
vstřelil branku v 87. minutě Doubrava Martin.
Další mistrovské utkání se hrálo 11.10.2009 na domácím hřišti od 16.00 hodin, kde jsme čekali na soupeře „A“ muţstva z SK
Olympie Dolní Břeţany. V tomto utkání se ukázalo, jak je třetí třída těţší soutěţ, neţ kterou jsme hráli v uplynulých letech. Prohráli
jsme s nimi 3:1. Jedinou branku za naše muţstvo vstřelil po krásném centru od Adama Kačera Jakub Vojáček ve 47. minutě.
V devátém mistrovském utkání nás přivítali fotbalisté sousedního FC Jílové na svém hřišti. Tady jsme podali dobrý výkon, ale také
jsme si z tohoto hřiště neodvezli ani bod, prohráli jsme 4:2. V 7. minutě soupeř prostřelil naší zeď, kterou jsme postavili před
zahrávaným trestným kopem těsně na hranici velkého vápna. Další branku jsme dostali v 17. minutě. Z následujícího útoku v 18.
minutě na 1:2 sníţil Mirek Hroník. Ve 23. minutě Jakub Vojáček krásnou střelou vyrovnal na 2:2. Do druhého poločasu soupeř
vystřídal a poslal do hry své dva nejlepší hráče a ti nám vstřelili ve 47. a 70. minutě dvě branky na konečných 4:2. K tomuto utkání
bych chtěl podotknout jen to, ţe toto muţstvo z Jílového hrálo v minulých letech vyšší soutěţ a i v této sezóně bojuje o návrat do
vyšší třídy; v současné době vede tabulku. Jak je vidět, i s takovými soupeři jsme schopni hrát vyrovnaná utkání.
Neděle 25.10.2009 byla dalším dnem, kdy jsme od 14.30 hodin čekali na našem hřišti fotbalisty ze Sokola Slapy. V tomto dost
vyhroceném utkání jsme opět prohráli, ale zase jen o jednu branku. Ve 22. minutě Mirek Hroník z trestného kopu prostřelil míč do
sítě soupeřovy branky a my vedli 1:0, ve 23. minutě soupeř vyrovnal na 1:1, v průběhu 32. a 35. minuty se podařilo soupeři vstřelit
dvě branky a rázem vedl 1:3. V 50. minutě opět Mirek Hroník z penalty sniţuje na 2:3. Kdyţ běţely 65. a 69. minuta soupeř zvýšil
vedení na 2:5. Podle výsledku by se zdálo ţe je rozhodnuto, ale nebylo. V 75. minutě zase Mirek Hroník, který jak se zdá, měl na
tento zápas opravdu ostře nabito, sníţil na 3:5. Na závěr v 78. minutě svou čtvrtou brankou v utkání Mirek Hroník upravil skóre na
konečných 4:5 pro Slapy. V utkání dost vyhroceném byl na kaţdé straně vyloučen jeden hráč. Od nás to byl Láďa Šulek. Na kaţdé
straně byla udělena řada ţlutých karet. Nám 7, soupeřovi 9 ţlutých, coţ je na jeden zápas opravdu dost. Jak sami můţete
posoudit, nebyla to ţádná procházka růţovým sadem.
K jedenáctému mistrovskému zápasu jsme jeli 31.10.2009 na hřiště Sokola Bojanovice. Na tomto utkání se podepsala velká
marodka v muţstvu a my jsme museli nastoupit v devíti hráčích. To se samozřejmě projevilo na konečném skóre, které hovořilo
jasně ve prospěch domácích 8:2. Za naše barvy branky vstřelili Mirek Hroník a Michal Broţ.
Dvanácté mistrovské utkání jsme sehráli doma s muţstvem SK Slavia Jesenice „A“. I v tomto duelu jsme prohráli o jeden gól,
jako uţ po několikáté. Konečný stav byl 4:3 pro hosty. Ve 28. minutě Adam Kačer pěknou střelou otevřel skóre a my vedli 1:0. V
50. minutě si dal nešťastný vlastní gól Michal Broţ. Tato nenadálá událost nás srazila na kolena a my dostali během šesti minut tři
góly (v 51.,53. a 56. minutě). Pak se muţstvo postavilo na nohy a v 56. minutě sníţil na 2:4 Jakub Vojáček, v 86. minutě Adam
Kačer upravil na konečných 4:3 pro Jesenici. I v tomto utkání jsme podali dobrý výkon, ale štěstí se k nám otočilo zády.
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Poslední mistrovské utkání podzimu jsme sehráli na hřišti SK Hvozdnice.Tady jsme se chtěli důstojně rozloučit s podzimem. Ale ani
odtud jsme si body nepřivezli. Prohráli jsme opět o gól 3:2. V 5.minutě otevřel Mirek Hroník skóre na 1:0 pro nás. Následovala 30. a
48. minuta, kdy soupeř vstřelil dva góly; stav 2:1 pro soupeře. V průběhu 49. minuty vyrovnal Martin Havelka na 2:2. Soupeři se
podařilo v 70. minutě prostřelit našeho brankáře na 3:2. Tento stav se do konce utkání nezměnil a tak ani v tomto utkání jsme ani
nebodovali.
K uplynulé části musím říct, ţe na muţstvu se projevil respekt k vyšší soutěţi. Také je vidět větší kvalita muţstev, které tuto soutěţ
hrají, hlavně těch, která bojují o čelní místa tabulce, kterých je asi pět. V zimní přestávce se musíme zaměřit na větší odolnost
v psychice hráčů a na vypilování některých situací. Také budeme pracovat na zvýšení fyzické kondice muţstva. Připravujeme
přátelská utkání s novými hráči. V průběhu února plánujeme krátké soustředění na domácím hřišti. Musíme udělat vše, abychom
udrţeli 3 třídu okresního přeboru v naší obci. Věříme, ţe se nám to povede a na konci června toto udrţení oslavíme.
Naše příznivce a fanoušky chci poţádat, ať s námi mají trpělivost. Věřte nám, ţe vţdy chceme vyhrávat jako v předešlých
ročnících, ale ono to opravdu někdy nejde tak, jak bychom chtěli. Kaţdá prohra nás mrzí celý následující týden po zápase,
nemůţeme ji strávit a proţívají to s námi i naše rodiny, protoţe jsme celý týden naštvaní.
Drţte nám nadále palce a choďte nás podpořit svými hlasivkami. ONO TO ZASE PŮJDE! Akce, které se uskuteční v zimní
přestávce a jak bude probíhat zimní příprava budou zveřejněny na vývěsné tabuli na hřišti.
První mistrovské utkání jara 2010 by se mělo hrát v neděli 28.3.2010 od 15.00 hodin, na domácím hřišti s muţstvem SK
Čechoslovan Dolní Jirčany, ale záleţí to na počasí a na terénu.
Rozlosování jarní části sezóny 2009 - 10 najdete v příštím čísle.
Závěrem mi dovolte, abych jménem svým, muţstva, výboru a celé TJ Tatranu Kamenný Přívoz, popřál Vám všem do nového roku
hodně zdraví, štěstí, lásky a v rodině jen samou pohodu. A nám fotbalistům hodně gólů v soupeřových sítích.
Zpracoval:trenér V.Charvát
I

Střípky od hasičů z Kamenného Újezdce
Co bylo:
24.10.09 se naši členové účastnili školení a praktického výcviku v Pikovicích.
24.10.90 byli naši zástupci v Libři na pohřbu dlouholetého člena SDH p.Pechara.
28.10.09 jsme poloţili kytici k pomníku padlých v první světové válce v Kam.Újezdci.
7.11.09 se konala ve výzbrojně P4-Michle schůze starostů SDH okresu Praha - západ.
11.11.09 proběhla na HZS v Jílovém kontrola dýchacích přístrojů.
19.11.09 byli naši zástupci přítomni v Jílovém, kde se konala schůze hasičů 12. okrsku.
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23.11.90 v 17.30 hodin vyrazilo naše zásahové druţstvo k poţáru stohu do Jílového, kde likvidovali poţár do 00.30 hodin.
27.11.09 několik našich členů prošlo jednu z tras na vánoční vycházku - podél řeky Sázavy do Luk n/Sázavou.
29.11.09 se procházela další trasa vycházky - Kamenice, Vlková, Čakovice, Těptín, Gribla (nejvyšší kopec v hornopoţárských
lesích 521m), Prosečnice.
Byla vybrána tato trasa a termín vycházky byl stanoven na 27.12.09.
V listopadu se ještě provádělo zazimování garáţí a příprava techniky na zimní období.
12.12.09 navštívili naši zástupci valnou hromadu hasičů v Pyšelích, na kterou jsme byli pozváni.
18.12.09 jsme se sešli v naší hasičské zbrojnici na přátelském posezení, kde jsme se rozloučili ze starým rokem 2009.
27.12.09 se uskutečnila vánoční vycházka, které se zúčastnilo na 80 spokojených nejen hasičů.

Co bude:
V lednu se uskuteční valné hromady všech SDH na okrese Praha - západ. Také naše SDH plánuje na konec ledna valnou
hromadu, kde bude schválen plán práce na rok 2010. Proto si o programu SDH na tento rok přečtete aţ v příštím čísle Přívozského
čtvrtletníku.
V únoru se bude konat valná hromada 12. okrsku, do kterého spadá i SDH v Kamenném Újezdci.
Zpracoval: V. Charvát
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Preventivní okénko
Dnešním preventivním okénkem se podíváme na řidiče, kteří jezdí v zimním období a připomeneme jim základní desatero:
 před a během jízdy nepít alkoholické nápoje a neuţívat návykové látky
 jezdit na zimních pneumatikách
 mít v perfektním stavu autobaterii
 během jízdy nepouţívat mobilní telefon
 při jízdě mít zapnuté bezpečnostní pásy i na zadních sedačkách
 jízdu přizpůsobit stavu vozovky
 počítat s tím, ţe vozovka se můţe změnit i během krátké chvíle
 mít ve vozidle taţné lano
 mít v ostřikovači oken nemrznoucí kapalinu
 mít po ruce škrabku na okna
Zpracoval: V. Charvát

Vítáme mezi námi občánky, narozené od 01.09.2009 do 17.12.2009, rodičům blahopřejeme a všem přejeme do života zdraví
a jen samé štěstí.

Cristancho Justina
Jirka Kryštof
Piskáčková Ema
Stárek Radim
Tošovský Tomáš

Dne 11.12.2009 byli v budově našeho obecního úřadu na vítání občánků mezi nás přivítáni:
Stárek Radim
Bartoňková Alţběta
Fišer Antonín
Ctibor Václav
Balák David
Holomý Denis
Bartoš Matyáš
Chodor Jiří Matyáš
Šmíd Jakub

Brychta Jan
Piskáčková Ema
Jirka Kryštof
Hřebíková Kateřina
Pergl Oskar
Valenta Šimon
Martincová Lucie
Holubová Kristýna
Krejcarová Veronika
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K významnému životnímu jubileu gratulujeme těmto jubilantům:
říjen 2009
Vrbovcová Věra, Kamenný Újezdec 35
Chochola František, Hostěradice 41
Stojanov Kolev Ganja, Kamenný Přívoz 186
Jiráková Blaţena, Kamenný Přívoz 162
Šíbalová Vlasta, Kamenný Přívoz 9
Havel Zdeněk, Kamenný Přívoz 3
Štický Otakar, Kamenný Újezdec 40

listopad
Gurlichová Marie, Kamenný Přívoz 206
Klabíková Anna, Kamenný Újezdec 381 E
Soprová Otýlie, Kamenný Újezdec 61
Chocholová Vlasta, Hostěradice 41
Líznerová Vlasta, Kamenný Přívoz 20
Svobodová Marie, Kamenný Přívoz 170

měsíc prosice 2009 :
Dastychová Marie, Kamenný Přívoz 111
Musilová Vlasta, Kamenný Přívoz 5
Hňupová Zdeňka, Kamenný Přívoz 37
Broţek Josef, Hostěradice 13
Ţáková Pavla, Kamenný Újezdec 132
Jirsa Bohumil, Hostěradice 124
Hofmanová Boţena, Kamenný Přívoz 92

Zemřelí občané v obci
Marie Fottová
13.11.2009
Zdeněk Vršník
07.11.2009
Jan Pleticha
25.10.2009

Důležitá telefonní čísla
Obvodní lékař v Kam. Přívoze MUDr. Růţička
Obvodní lékař v Jílovém Mudr. Prouza
Obvodní lékař v Jílovém Mudr. Peleta
Zubní lékař v Kam. Přívoze Mudr. Klofáč
Dětský lékař v Jílovém Mudr. Šauer
Gynekolog Jílové Mudr. Pařízková
Rychlá záchranná sluţba
Zdravotní středisko Týnec n/Sáz.
-oční lékař Mudr. Fuchs
Veterinář v Jílové Mvdr. Erenberger
Lékárna Jílové
Lékárna Týnec n/Sáz.
Rozvodné závody Benešov-poruchy-bezpl. l.
Oční lékařka Jílové-optika
Pošta Kam. Přívoz
Pošta Jílové

728327621
241040704
241040701
224282444
241040707
24195 0883
155
317 701688
317 701240
24195 0362
24195 0360
317 701335
840850860
24195 2316
22428 2452
24195 0416

Spořitelna Jílové
Fekál Psáry
ZŠ K.Přívoz
MŠ K.Přívoz
Obecní úřad K.Přívoz
Police Jílové
MěÚ Jílové-ústředna
Hasiči v Jílovém
Okresní správa soc.zabezpečení
Sokolovská 855/225, 3.patro, P-9
MěÚ Černošce se sídl. P-2, Podskalská 19
VZP P-Z, Kutvirtova 339/5,P-5 – Radlice
Silnice Jílové
Katastr.úřad P-Z, P 8,Pod Sídlištěm 1800/9
Katastr. Úřad Benešov
Finanční úřad – daň z nemovitosti

10

241950761
602504174
241951462
241951450
241951443
241950476
241021901
241950825
284005111
221982111
233006111
241950500
28404 1111
317725621
261373618

Oznámení občanům !!!
S platností od 1.10.2009 převzala provozování kanalizace firma AQUABOX spol. s.r.o., kterou zastupuje ing. Jan Haesing. Sídlo
společnosti je Nad Královskou Oborou 43, 170 00 Praha 7. Telefonické spojení v případě havárie je 233 377 064, 604 648 314
nebo e-mail: jan.haesing@aquabox.cu.
Firma převzala veškeré závazky uzavřené ve smlouvě s bývalým provozovatelem p. Bechyněm.
Obvodní lékař v Kamenném Přívoze MUDr. Ján Růţička zavedl objednávání pacientů na konkrétní hodinu. Objednat se můţete emailem:ordinace.stechovice@seznam.cz nebo v ordinačních hodinách na tel.č. 728 327 621.
Ordinační hodiny:
úterý a pátek od 9.00 hod. odběry krve, 9.30 - 10.00 hod. preventivní prohlídky, 10.00 - 10.30 hod. nemocní pacienti, 10.30 - 12.00
hod. předem objednaní pacienti a pozvaní.
Středy zůstávají beze změny; tj. ve večerních hodinách od 18.00 do 19.30 hodin.
Je samozřejmé, ţe pacienti mohou vyuţívat celou ordinační dobu. Budou ošetřeni i pokud se dostaví bez objednání v době určené
objednaným pacientům. Přednost budou mít ale pacienti, kteří jsou objednáni.

Obec Kamenný Přívoz nabízí občanům novu sluţbu - Czechpoint. Tato nová sluţba pro občany Vám umoţní si na obecním úřadě
nechat udělat výpis z katastru nemovitostí, výpis z bodového systému řidiče, výpis z rejstříku trestů a výpis z obchodního rejstříku.
Úřední hodiny na OÚ K. Přívoz: pondělí 8.00 - 11.30, 12.30 – 16.00, středa 8.00 - 11.30, 12.30 -17.00 hod.
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Pozvánky Regionálního muzea v Jílovém u Prahy
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