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A je to tady – loučení
Myslím si, že tento svůj článek bych do příštího čtvrtletníku už nestihl a proto své rozloučení píši s
předstihem.
Po velice dlouhé době se tímto svým vyznáním chci rozloučit s Vámi občany coby uvolněný starosta obce
Kamenný Přívoz.
Do funkce předsedy MNV jsem nastoupil 1.7. 1986, když jsem před tím pracoval jako ekonom v METAZu
v Týnci n/Sáz. Tato práce mi nebyla úplně cizí, protože od r. 1976 jsem byl členem finanční komise při
MNV Kam. Přívoz.
Ovšem funkce uvolněného představitele obce předčila všechna moje očekávání. Jedná se o práci, která
zahrnuje veškerou činnost z oblastí práce s lidmi, personalistiky, činnosti finanční a ekonomické, stavební a
vodohospodářské, dopravní a ochrany životního prostředí.
Dále pak jednání se státními orgány dodavateli a různými organizacemi. V neposlední řadě potom problémy
vnitřní a to základní a mateřská škola, bytové hospodářství, hřbitovy, památky a spoustu dalších.
Hned v roce 1986 – 87 se prováděla rekonstrukce zdravotního střediska a bytů v druhostranném mlýně. Tato
akce se prováděla brigádně v tak zvané akci „Z“.
V roce 1988 se začala budovat gravitační kanalizace na Zastávce. Dodavatel bylo JZD Jílové za vydatné
spolupráce místních obyvatel. Tato akce byla dokončena v r. 1991. Další větší akce byla zahájena projektem
v r. 1988. Byl to tak zvaný dům služeb – dnešní pošta. Původně tam byl plánovaný nový MNV, pošta,
mandl. Porevoluční události postupně záměr změnily na dnešní stav. Pošta byla dokončena v r. 1991.
V letech 1991 – 1992 byl vybudován nový vodovodní řad v polovině Kamenného Újezdce. Ve stejném
období se v Hostěradicích vyčistila a rekonstruovala požární nádrž. Tato akce se zopakovala ještě v r. 2008.
V mezidobí se vybudovala navigace k potůčku tekoucímu do této nádrže.
V druhé polovině 90 let se vybudovaly chodníky s dešťovou kanalizací v Kamenném Přívoze a stejně tak v
r. 2005 chodník v Kamenném Újezdci.
V letech 2004 – 2006 se prováděly tři investiční akce najednou. Tlaková kanalizace s přečerpávací jímkou v
Kam. Újezdci, přivedení stř. plynového potrubí do obce od léčebny Prosečnice (napojen panelák, fabrika a
některé objekty). Tímto opatřením bylo zlikvidováno největší znečišťování v obci. Jako třetí akce bylo
zkapacitnění stávající čistírny odpadních vod v „Důle“ o 100%.
Další etapa v odkanalizování a rozvodu vody byla ukončena v polovině r. 2010. Jedná se o napojení na vodu
a kanalizaci Mateřské školy, obecního úřadu, školní jídelny, základní školy, rekonstrukce „U Vemenáče“ a
všechny obytné domy po trase.
V průběhu posledních 10 let byla provedena rekonstrukce obecního rozhlasu včetně ústředny a rekonstrukce
veřejného osvětlení.
Původní osvětlení mělo světelné body osazeny výbojkami 240W, kdežto dnes jsou výbojky pouze 70W.
Na obecním úřadě se podařilo změnit systém vytápění, takže dochází téměř k 2/3 úspoře.
Před dvěma lety jsme přebudovali jednu třídu v ZŠ na mateřskou školku vč. sociálního zařízení, takže dnes
je kapacita MŠ celkem 35 dětí.
Snad jsem ve výčtu investičních akcí na nic nezapomněl. Mimo těchto větších akcí bylo spousty akcí
rekonstrukčních a údržbářských. Pochopí to každý majitel svého rodinného domku kolik práce vynaloží,
aby neměl ze svého domku pastoušku.
Ale o práci již dosti.
V říjnu letošního roku se budou konat volby do samosprávy.
Nemohu říci, že mi je po čtvrtstoletí práce u obce úplně jedno jakým směrem se bude obec ubírat, jak bude
hospodařit a kdo obec povede. V současné době nejsou ani připraveny kandidátky. Je proto na všech
občanech, aby se začali zajímat o příští vedení obce. Buďto mohou založit vlastní aktivity nebo být vstřícní,
pokud budou osloveni.
Jsem si jist, že při předávání funkce starosty nebude mít obec žádné dluhy ani resty a naopak bude mít saldo
hospodaření vysoce aktivní (cca 4 mil. Kč).
Bude proto na vedení obce, jaké priority upřednostní v dalších letech. Po určitých jednáních je možné, že
bych pokračoval (pokud bych byl zvolen) jako neuvolněný člen obecního zastupitelstva.
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Každopádně, pokud bude zájem ze strany voličů a ze strany nového vedení obce, mohu předávat své nabyté
zkušenosti za poslední čtvrtstoletí ve prospěch obce.
Byl jsem nejdéle sloužící starosta v Kamenném Přívoze za celou historii.
Tuto práci jsem dělal rád, hlavně přízni a podpory většiny občanů a rekreantů této obce.
Za tuto podporu, bez které se neobejde žádný starosta Vám všem chci ještě jednou poděkovat.
Starosta Navrátil Konstantin

Kontrola čerpání rozpočtu
Rozpočet na rok 2010 není vyrovnaný z důvodu investiční akce „Voda a kanalizace v Důle“. Tato investiční
akce v hodnotě cca 8,5 mil. Kč je dotována cca 6,5 mil. Kč. Tuto dotaci jsme dostali již v r. 2009 a proto se
nepromítne v příjmech pro rok 2010. Ovšem objeví se ve výdajích.
Příjmy pro rok 2010 jsou plánované na 14 820 tis. Kč a výdaje na 20 175tis. Kč.
Procentuální podíl konce května k celému roku je 41,6%.
Vlivem proplacení faktur na investiční akci ve výši 5 367 tis. Kč je stav rozpočtu ke konci května
nepříznivý.
Příjmy jsou naplněny na 34% tj. 5 046 tis. Kč. Např. daň z přidané hodnoty se proti předpokladu naplňuje na
48,4%. Výpadek z příjmu je v podstatě ve dvou položkách a to daň z nemovitosti (výpadek 1 mil.Kč) a
prodej pozemku (výpadek cca 700 tis. Kč). Obě tyto položky budou ovšem během II.pol. vybrány podle
plánu.
Výdajová stránka rozpočtu se plní na 49,8% ve výši 10 063 tis. Kč.
V podstatě mírné překročení proti plánu (ne ovšem proti příjmům) je ve výdajích ovlivněno hlavně výše
uvedeným proplacením faktur.
Mimo toto je vykázáno překročení rozpočtu na požární ochranu na 159%, kde ovšem byla čerpána dotace
Středočeského kraje z roku 2009 nezapočítaná do plánu na r. 2010.
Mírné překročení na 47,9% jev paragrafu 6171-činnost místní správy, zvláště pak v položkách 5166-výdaje
na pořízení informací, kde bylo vyplaceno 320 tis. Kč za vyřízení dotace externistovi a pol. 5169-nákup
ostatních služeb 452 tis. (servis a programy pro PC, technické dozory, geometrické plány, audity apod.).
Jedná se většinou o práce a služby, které se v tomto roce nebudou opakovat.
Na druhé straně se ovšem proinvestuje min. 0,5 mil. Kč na zhotovení přípojek vody a kanalizace pro budovy
ZŠ,OÚ, MŠ a školní jídelny. Dále se v září začne pokládat asfaltový koberec na cestu v „Důle“. Tato akce se
nepředpokládá jako celek, jednak z finančních důvodů, jednak z důvodu návaznosti na budování domovních
přípojek tak, aby se nenarušila již upravená komunikace.
Ke dni 30.06.2010 je stav účtů:
Běžný účet: 3 591 754,- Kč
Spoření:
3 323 226,- Kč
Do konce roku by mělo přijít na BÚ ještě 9-10 mil. Kč a z toho na spořící účet 350 tis. Kč.

starosta Konstantin Navrátil
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 28. - 29.5. 2010 v obci
Kamenný Přívoz
Počet voličů v jednotlivých částech obce:
Kamenný Přívoz
529
Kamenný Újezdec
239
Hostěradice
203
Žampach
5
Celkem
977
K volbám se dostavilo
622 tj.
neplatný hlas
1
voliči na voličské průkazy
32
pořadové číslo
podle počtu hlasů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
12.

63%

název politické strany
Občanská demokr. str.
TOP 09
Č. str. sociál. demokratická
KSČM
Věci veřejné
Str. práv občanů zemanovci
Strana zelených
Č. str. národně socialistická
Dělnická str. sociální spravedlnosti
Volte pravý blok
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
Občané CZ
Konzervativní strana

počet hlasů
143
131
102
80
73
20
19
19
7
5
5
4
2
1

%
23,1
21,2
16,5
13
12
3,3
3,1
3,1
1,2
1
1
0,7
0,5
0,3

za okrskovou volební komisi v Kam. Přívoze
Šípková Naďežda

Dětský den v Kamenném Přívoze
V sobotu dne 12.06. odpoledne byly zahájeny oslavy 700. let výročí první písemné zmínky o obci – dětským
dnem. Toto odpoledne začalo slavnostním zahájením starosty obce, který v hrubých obrysech přednesl
historii naší obce včetně současných aktivit v obci, hlavně pak dobrovolných spolků. V další části vystoupily
se svým překrásným pásmem děti z naší základní a mateřské školy pod vedením ředitelky školy paní Mgr.
Hany Šmídové a učitelek paní Martiny Šimkové a Lucie Kyptové.
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Poté vystoupil host Ing. Otakar Vorel, občan Petrova, bývalý ředitel Regionálního muzea Jílové u Prahy.
Zajímavým způsobem přednesl výtah z historie naší obce se spoustou perliček, které se udály u nás i
v našem okolí.
Po těchto vystoupeních následovala volná zábava a hry pod vedením dobrovolníků z TJ Tatran Kamenný
Přívoz v čele s Ing. Romanem Kačerem.

Při různých soutěžích bylo dětem rozdáno cca 50kg cukrovinek, které na svůj náklad zajistili provozovatelé
pohoštění „Na hřišti“ Zdeněk Novotný a Pavel Radonský. Těm při obsluze pomáhali Ruda Rajský, Jarka
Weisheitelová a Kamila Radonská.
V další části předvedli ukázky Policie ČR a hasiči z Jílového, kde se dětem nejvíce líbil nafoukaný sníh.
Hitem letošního dětského dne byly pouťové atrakce a to kolotoč „dráček“, houpačky a skákací hrad.
Protože nám přálo hezké počasí, jídla i pití bylo nadbytek, zúčastnilo se oslav cca 400 dospělých a dětí.
Zvláštní poděkování potom patří Jirkovi Paterovi, který jako moderátor provázel neúnavně a vtipně celé
odpoledne.

Ať mi prominou všichni ostatní, které nejmenuji, ale i jim patří poděkování za obětavou pomoc při přípravě
a posléze úklidu celého prostranství hřiště TJ Tatran.
Byla velká škoda, že se oslav nemohli zúčastnit hasiči z Kamenného Újezdce, kteří byli na oslavách
hasičstva v Litoměřicích. 10. července budou hasiči pořádat samostatné „dětské odpoledne s hasiči“.
Stejně tak, ač byli pozvaní, se nezúčastnili ani jeden ze starostů okolních obcí.
Celkově však můžeme hodnotit celé odpoledne jako akci velmi zdařilou a zároveň jako povedené vykročení
do dalších oslav v tomto roce k významnému výročí naší obce.
Konstantin Navrátil
starosta obce
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Střípky od hasičů z Kamenného Újezdce
Co bylo:
 17.4.2010 jsme provedli sběr železného šrotu ve všech částech obce
 23.4.2010 bylo přivezeno auto VW po přestavbě
 23.4.2010 se zúčastnili naši zástupci okrskové schůze v Jílovém
 24.4.2010 velitel a starosta SDH p.Hrdlička byl přítomen na krajské konferenci
 25.4.2010 se zúčastnili vedoucí mládeže školení pro vedoucí mládeže a rozhodčí
 28.5.2010 p.Hrdlička,Ursta a Chroust přítomni na setkání zasloužilých hasičů
 30.4.2010 proběhli přípravy „Čarodějnic“
 31.4.2010 se uskutečnilo tradiční pálení „Čarodějnic“
 1.5. 2010 práce schopní hasiči provedli úklid po pálení „Čarodějnic“
 3.5. 2010 byli jmenováni p.Hrdlička a p. Charvát do komise obecního úřadu, která připravovala
oslavy 700. let založení naší obce a tento den komise též zasedala
 14.5.2010 se uskutečnily zkoušky v odbornostech ml.hasičů a také byl proveden nácvik na soutěž
 15.5.2010 se zúčastnily dvě družstva mužů okrskové soutěže v Libni. (7.+8. místo)
 22.5.2010 byli mladí hasiči na soutěži v Masečíně. Zúčastnili se i naši dva rozhodčí
 22.5.2010 jsme provedli plnění vody do parní lokomotivy v Týnci n.S.
 28.5.2010 byli přítomna naše dvě děvčata (V.Voláková a Žáková J.) na vyhodnocení prací ml.hasičů
v Řevnicích
 5.6.2010 byli přítomni naši tři rozhodčí (pp.Hrdlička, Myslivec st.a Chroust) na okresní soutěži
v Letech
 7.6. a 17.6. navštívili zástupci SDH naše dlouhodobé členy a předali jim dárkové balíčky
k významnému životnímu jubileu – p.Bernardovi Josefovi 60 let a Urstovi Jiřímu 70 let
 12.6.2010 SDH uspořádal zájezd na Hasičské slavnosti do Litoměřic.( 36 spokojených účastníků )
 26.6.2010 SDH udělilo družstvu mladých hasičů, za letošní úspěšné působení v soutěžích, zájezd do
pražské zoologické zahrady
Co bude:
 čekají nás technické prohlídky vozového parku
 probíhají přípravy na 10.7.2010, kdy se uskuteční „Dětské odpoledne s hasiči“, které bude v letošním
roce přiřazeno do oslav 700. let založení naší obce
 10.7.02010 se uskuteční na fotbalovém hřišti v Kamenném Přívoze od 14,00 hodin „Dětské
odpoledne s hasiči“
 14.8.2010 bude SDH jako každý rok pořádat letos už 14.ročník turnaje v malá kopané O putovní
pohár SDH, letos ještě rozšířený o pohár starosty obce, věnovaný k výročí 700. let založení naší obce
 4.9.2010 se zúčastní naše družstva soutěže „O pohár starosty okresního sdružení hasičů“, která se
bude konat v Davli.

Zpracoval.V.Charvát.
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Preventivní okénko
Preventivním okénkem se dnes podíváme na to, co radí hasiči, aby se zabránilo zbytečnému požáru.
Hodně sucha, málo vody – ideální poměr namíchaný na vznik požáru lesa, pole či rodinného domu. Lidé
sice o hrozícím nebezpečí vědí, přesto si nedávají pozor a požár je na světě. Proto také my zveřejňujeme
zásady, kterými by se lidé měli řídit
Nekouřit na polích a v lesích.
I deset zákazů kouření v lese nic nezmůže proti jednomu neukázněnému kuřákovi. Proto je dobré zvážit, kde
si lidé zapálí dýmku či cigaretu.
I když takto způsobený požár nemusí ohrozit přímo lidské životy, rozhodně ohrozí život lesních zvířat a
může způsobit nesmírné škody.
Nenechávat zapalovač za sklem automobilů.
Běžným nešvarem se stává, že kuřáci ponechávají plynové zapalovače volně odložené za čelním sklem
svého vozidla. Pokud stojí takové vozidlo nějakou dobu na přímém slunci, může dojít k přehřátí plynové
náplně a k destrukci zapalovače.V malém prostoru motorového vozidla pak tento výbuch doprovází i požár.
V lese a ve volné přírodě je zakázáno rozdělávat ohně.
Pokud si jej chce přece jen někdo rozdělat, měl by ho zapálit na bezpečném ohništi. Pokud fouká vítr,
nemělo by se to raději riskovat vůbec. Jiskry totiž mohou zaletět do obrovské vzdálenosti a zapálit oheň i po
několika hodinách. Ohniště i jeho okolí je vždy nutné nakonec řádně prolít vodou. Pořád platí přísný zákaz
vypalování trávy. Přestože hasiči nevěří, že by se našel někdo, kdo by v současné době vypaloval trávu nebo
pálil jiný odpad, upozorňují na přísný zákaz této činnost.
Pozor při manipulaci s hořlavými kapalinami.
Velké obezřetnosti by měli rovněž dbát lidé, kteří musí manipulovat s hořlavými kapalinami.Vlivem
vysokých teplot totiž dochází k enormnímu odpařování a tudíž k velkému vzniku těkavých par. Potom
skutečně stačí jen úplně malá jiskra. Z těchto příčin zaznamenávají hasiči největší množství úrazů
popálením.Výpary se totiž vzněcují většinou formou výbuchu.
Základem je poučit děti o bezpečnosti.
Hasiči apelují na rodiče, prarodiče a všechny, kteří se přes prázdniny starají o děti, aby je poučili o
nebezpečí, které v sobě oheň skrývá a o tom, aby nemanipulovali se zápalkami ani zapalovači.

Zpracoval člen SDH: V.Charvát

Ohlédnutí trenéra V.Charváta za uplynulou jarní částí fotbalové sezóny 2009 – 2010.
Právě zakončená sezóna pro nás nebyla tak příznivá, jako ty předešlé. Bylo to zapříčiněné tím, že mužstvo
opustili někteří klíčový hráči, které se nepodařilo nahradit. I když do mužstva byli zařazeni nový hráči,
mužstvu se nedařilo střílet branky a proto jsme velkou část mistrovských zápasů prohráli o jednu maximálně
o dvě branky. Takovýchto mistrovských zápasů bylo devět ze třinácti. Co nám bylo platné, že zápasy se
líbily divákům, když konečný výsledek byl pro nás nepříznivý. V mužstvu se nenašel žádný hráč, který by
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na sebe vzal tu zodpovědnost a vytvořené šance zakončil brankou v soupeřově síti. Na výkonech mužstva se
také podepsala dlouhodobá zranění některých hráčů. Hráči poznali že 3. třída, do které jsme loni postoupili,
je trochu odlišná od té, co jsme hráli v minulosti a že se nedá hrát bez tréninků. Někteří hráči měli s účastí na
trénincích velké problémy, ať už byli zapříčiněny pracovními povinnostmi, nemocemi nebo tím, že se jim
nechtělo. Co naplat, skutečnost je taková, že jsme skončili v tabulce na posledním místě a po roce ve 3. třídě
se vracíme zpět do 4. třídy okresního přeboru. Jsem rád, že v posledním mistrovském utkání, které jsme hráli
před domácími fanoušky 20.6. jsme se rozloučili dobrým výkonem a fotbalisty z Hvozdnice jsme porazili
výsledkem 5:2. S novou skutečností se musíme smířit a v následující době se musíme snažit mužstvo
doplnit, aby dosahovalo kvality, na kterou jsme byli zvyklí. Věřím, že společně s výborem oddílu se nám to
podaří a že v Kamenném Přívoze se bude zase hrát pěkný fotbal, na který se budou znova chodit dívat
zástupy diváků.
A právě těm věrným fanoušků našeho mužstva, kteří nás nenechali, jak se říká ve štychu, a i ve chvílích, kdy
se nám nedařilo tak, jak bychom chtěli, nás chodili v hojném počtu podpořit, patří za podporu velký dík od
mužstva i od vedení oddílu Tatranu Kamenný Přívoz.
K jednotlivý zápasům se nebudu podrobněji vracet, jen uvedu jejich výsledky a střelce našich branek.
28.3.2010 - doma s SK Čechoslovanem Dolní Jirčany jsme vyhráli 2:0 ( branky: K.Hanzálius 2x)
3.4.2010 - v Krňanech jsme prohráli 2:1 (branka: P Svoboda)
11.4.2010 - doma s Rapidem Psáry jsme prohráli 2:0.
18.4.2010 - ve Zvoli s místním Sokolem jsme prohráli 3:2 (branky: K.Hanzálius 1x ,M. Hroník 1x)
25.4.2010 - doma s SK Meteor Libeř jsme prohráli 3:2 (branky: V.Kumpošt 1x,M.Antoš 1x )
1.5.2010 - ve Vraném s SK Vrané n. Vltavou jsme prohráli 1:0.
19.5.2010 - doma se Sokolem Hradištko jsme hráli nerozhodně 2:2 (branky: K.Hanzálius 1x,T.Dalibába 1x )
16.5.2010 - v Dolních Břežanech s místním SK Olympie jsme prohráli 3:1 (branka: V.Kumpošt)
23.5.2010 - doma s FC Jílové jsme prohráli 4:2 (branky: T.Dalibába1x,M.Hroník 1x)
29.5.2010 - ve Slapech se Sokolem Slapy jsme prohráli 2:1 (branka: M.Hroník 1x)
6.6.2010 - doma se Sokolem Bojanovice jsme hráli nerozhodně 1:1 (branka:V.Kumpošt)
12.6.2010 - ve Vestci s SK Sokolem Jesenice jsme prohráli 6: 0.
20.6.2010 - doma s SK Hvozdnice jsme vyhráli 5:2 (branky: J.Vojáček 3x, Hroník 2x)
Následující program mužstva pro letní měsíce:
17.7.2010 od 8,30 hodin se účastníme jako každý rok turnaje v malé kopané v Bukovanech.
31.7.2010 od 17,30 hodin sehrajeme přípravné přátelské utkání s mužstvem z Trhového Štěpánova.
8.8.2010 od 9,00 hodin budeme účastníky turnaje v malé kopané O putovní pohár SDH v Kamenném
Újezdci a o pohár starosty obce u příležitosti 700. výročí první zmínky o Kamenném Přívoze, který se bude
hrát na hřišti v Kam.Přívoze.
Zpracoval: V.Charvát

Máme kamenné divadlo !!!
Abych to tak trochu upřesnila a uvedla na správnou míru, máme malé divadýlko, sice ne v kamenném, nýbrž
v cihlovém domě, ale je naše. Kdo nenavštívil premiéru 19.6. 2010 Limonádového Joa v nových prostorách
divadla, tak se ptá: „ Kde je a jaké je?“. Tak já vám stručně popíšu, jak to začalo i jak skončilo.
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Již před dvěma roky majitel hospody Kameňák v Kamenném Újezdci zavřel hospodu a my, Ochotníci
Kamenného Přívozu /pro ty, kteří neví jak vznikl OKAP/ jsme přišli o prostory, kde jsme částečně zkoušeli
a hlavně hráli představení. Bohužel jiné místo se zázemím pro hraní divadla v naší obci nebylo. „Vemenáč“
na zimu hospodu zavírá a jiné hospody s velkým sálem zde nejsou. Ochotníci se pomalu, ale jistě přestali
scházet, divadlo začalo usínat. To přeci takhle nejde, nemůžeme dopustit, aby se již tak známý spolek
rozpadl. A tak jsem loni v létě začala pátrat a vzpomněla si na prostory v bývalé hasičárně v Kamenném
Přívoze, které byly do té doby jedno velké skladiště. Mohla by zde vzniknout docela pěkná zkušebna pro
ochotníky, na divadlo jsem si netroufala ani pomyslet. Na radě obce jsem požádala jménem divadelního
spolku OKAP zda můžeme v této místnosti zkoušet a zda půda může sloužit jako sklad na rekvizity
potřebné pro divadlo.
Bylo řečeno ano, povoleno!
Mezi ochotníky nastala optimističtější nálada a výhled na vlastní stálé zázemí způsobil, že se členové spolku
častěji scházeli a po výběru nové divadelní hry „Limonádový Joe“, se spolek rozšířil o další členy. Zima
byla tuhá, bohužel v nové zkušebně, kde se netopí, se nedalo pobývat, a tak zkušebnu nahradila tělocvična.
Pořád to není ono, pořád to není kvalitní….stále nám vrtalo hlavou, jak nejlépe využít tyto prostory. Až
jednou, někdy v únoru, jsem vypustila z pusy nahlas smělou myšlenku: „ Co kdybychom z toho udělali
malou divadelní scénu, se vším všudy, jevištěm, hledištěm, teplem a podobně..“
Reakce byla náramná, většina byla pro, ale nikdo netušil jaká práce při výstavbě divadla nás a hlavně obec
čeká, kolik peněz to bude stát a zda bude obec souhlasit.
Obec souhlasila !
A nikdo také netušil, že navrhnu šibeniční termín premiéry Limonádového Joe. Když premiéra, tak v červnu
a v novém divadle k 700. výročí založení obce.
Tak jo, řekli všichni!
A teď to začalo, objednat tesaře na jeviště, elektrikáře, podlaháře, truhláře, malíře.Objednávání, vyřizování,
přeměřování, skoro každý den až do večera. Padala spousta otázek, jaké bude jeviště, světlé či černé. No
přeci černé, v každém divadle mají tmavé pozadí. Volba byla dobrá, opravdu na černém pozadí se kulisy
pěkně vyjímají. No a jedeme dále,.. koupit látku na oponu a nechat ji ušít, objednat lišty a pojezd na oponu,
které vyrábí a dodává pouze italská firma, na českém trhu nejsou k dostání. A samozřejmě nic nejde
jednoduše! Lišta na oponu přišla z Itálie ohnutá, museli jsme ji reklamovat a i když jsme v objednávce byli
hodně v předstihu, novou-rovnou lištu dodala italská firma tři dny před premiérou. A do toho se zkoušelo,
zpívalo, tancovalo, malovaly se kulisy, šily kostýmy, ozvučovalo se a vše dolaďovalo ke zdárnému konci, tj.
k premiéře na nové scéně divadelního spolku v Kamenném Přívoze. Díky práci všech ochotníků, díky obci a
její nemalé finanční i pracovní podpoře a díky všem, kteří bezplatně i finančně pomohli k dalšímu zpestření
života v naší obci, můžeme říci, že se dílo podařilo. No a jak dopadla premiéra Limonádového Joa v novém
divadle OKAP? Zeptejte se těch, kteří ji viděli a vy, kteří jste tam ještě nebyli, přijďte, hrajeme dále !!!
P.S. Nejbližší plánovaná repríza bude ve 2. polovině srpna, termín a čas upřesníme na
www.kamennyprivoz.cz-novinky a na plakátech.
Blanka Mašková-OKAP

Městský úřad Černošice, obecní živnostenský úřad,
pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2
Jednotné kontaktní místo – poradenství pro podnikatele
MěÚ Černošce, odbor obecní živnostenský úřad, vykonává od 1.1.2010 funkci jednotného kontaktního
místa. Poskytujeme poradenství či zprostředkování kontaktů v mnoha oblastech, zejména:
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 informace nezbytné pro získání oprávnění k podnikání, náležitosti žádosti a kontaktní údaje
správních orgánů
 obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU
 obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů
 obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech EU
 kontaktní údaje sdružení nebo jiných právnických osob, které mohou poskytnout praktickou
pomoc jak poskytovatelům, tak příjemcům služeb
 zprostředkujeme předání oznámení a hlášení příslušným orgánům-přihlášky k registraci,
oznámení v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, vzniku volných pracovních
míst
Jednotné kontaktní místo je možno navštívit osobně v úředních hodinách (po, st 8-17 hodin,út, čt, pá 8-12
hodin) na pracovišti Podskalská 19, Praha 2, přízemí, kancelář č. 020 nebo dotaz zaslat elektronicky,
případně konzultovat telefonicky.
Kontakty: PhDr. Ivana Jiroutková, tel. 221 982 210, ivana.jiroutova@mestocernosice.cz, Zuzana Suchá, tel.
221 982 272, zuzana.sucha@mestocernosice.cz nebo zivnostensky@mestocernosice.cz.
Mnoho užitečných informací naleznete též na portálu BusinessInfo-www.businessinfo.cz.

K významnému životnímu jubileu gratulujeme těmto jubilantům:
Duben:
Papírníková Miloslava, Hostěradice 7
Kadeřábková Zuzana, Kamenný Újezdec 106
Smržová Miroslava, kamenný Újezdec 21
Erbenová Anna, Hostěradice 130
Květen:
Strnadová Marie, Kamenný Přívoz 175
Papírníková Marie, Hostěradice 72
Povolná Marie, Kamenný Přívoz 131

Červen:
Padevětová Zdeňka, Kamenný Újezdec 105
Mikešová Eva, Kamenný Přívoz 257
Kuka Jan, kamenný Přívoz 267
Bernard František, Hostěradice 33
Palečková Květa, Kamenný Újezdec 52
Čech Miroslav, Kamennný Přívoz 31
Papírník František, Hostěradice 7
Ursta Jiří, Kamenný Újezdec 145
Ficková Věra, Kamenný Přívoz 199
Husáková Vlasta, Hostěradice 66

Nový občánek naší obce:
David Pindus, Kamenný Újezdec 50

Zemřelí spoluobčané v naší obci
Jiřina Štická, Kamenný Újezdec 40
Josef Pitel, Kamenný Újezdec 108
Dana Ditrichová, Kamenný Újezdec 355E
Antonín Kupíček, Kamenný Přívoz 171
Igor Odjožnyj, Kamenný Přívoz 119
Marie Hájková, Kamenný Přívoz 16
Otakar Štický, Kamenný Újezdec 40
Všem pozůstalým upřímnou soustrast.
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