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Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 1.6.2011. 

Informace o jednání rady a zastupitelstva obce 

Obecní rada zasedala od svého zvolení koncem loňského roku do uzávěrky tohoto vydání Přívozského 
čtvrtletníku celkem sedmkrát a to ve dnech 24.11., 7.12. a 14.12.2010, 17.1., 10.2., 17.2. a 7.3. 2011. 

Obecní rada jmenovala členy komisí – kulturní, odpadového hospodářství a poradního orgánu pro věci 
územního plánování a stavební činnosti. Obecní rada navrhla členy školské rady za zastupitele. 

Byly projednány různé žádosti občanů, týkající se např. - zřízení věcných břemen vedení potrubí vodovodu a 
kanalizace, přívodů nízkého napětí, přístupových cest na pozemek apod., - dále žádosti o trvalý pobyt 
převážně v rekreačních objektech, - žádosti odprodeje malých částí obecních pozemků, většinou již léta 
oplocených,- darování pozemků obci, - odkoupení pozemků obcí většinou z důvodů vedení místních 
komunikací po těchto pozemcích, - žádosti občanů o slevy na poplatcích za likvidaci komunálního odpadu,- 
finanční příspěvky obce školním dětem na plavání do výše 10.000,- Kč, Sdružení Posázaví na projekt Čistá 
řeka Sázava ve výši 4.000,- Kč a Sdružení postižených v Týnci nad Sázavou ve výši 2500,- Kč. 

Obecní rada projednávala stav obecních lesů a nabídky na nahodilou těžbu, které předložil odborný lesní 
hospodář Ing. Zdeněk Nergl, pověřený Státní správou lesů při MÚ Černošice. Rada spolupracovala na 
sestavení připomínek obce Kamenný Přívoz ke stavbě dálnice D3 – Posouzení vlivu na životní prostředí pro 
záměr dálnice D3 – EIA. Obecní rada byla seznámena s požadavkem stavebníků v lokalitě Úlehličky (od 
hřiště směrem ke Kamennému Újezdci ) ohledně zasíťování. Bylo schváleno vyhlášení amatérské 
fotografické soutěže s tématikou Kamenný Přívoz. 

Obecní rada projednávala problematiku rušení některých autobusových spojů vedených přes Kamenný 
Přívoz. 

Zastupitelstvo obce od svého zvolení dne 15.11.2010 zasedalo celkem dvakrát na veřejných zasedáních a to 
ve dnech 14.12.2010 a 14.3.2011, dále na dvou mimořádných pracovních schůzích ve dnech 10.1. a 26.1. 
2011. 

Usnesení zastupitelstva ze zasedání byla zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách obce 
www.kamennyprivoz.cz 

Např. byla projednána a schválena třetí změna rozpočtu obce na rok 2010, návrh rozpočtu na rok 2011,- 
schváleny odprodeje, koupě a darování pozemků, - byla schválena věcná břemena, - byly uloženy úkoly 
starostovi ohledně dopravního spojení v obci, - bylo schváleno navýšení poplatků za svoz komunálního 
odpadu, - byla projednána a schválena žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště, - bylo projednáváno 
zkvalitnění www stránek obce a ustanovena redakční rada Přívozského čtvrtletníku, - byl pověřen Ing. Arch. 
Ivo Bartoněk zastupováním obce v jednání ohledně třetí změny stávajícího územního plánu, - byla 
projednána příprava na nový územní plán, který musí být v souladu s novým stavebním zákonem do konce 
roku 2015, - byly stanoveny finanční limity výdajů, které smí schvalovat starosta, rada a zastupitelstvo obce, 
- byly odsouhlaseny cenové nabídky těžby dřeva v obecních lesích z důvodů zpracování kůrovcové 
kalamity. 

                                                                                                                     Pavel Pála 
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Dopravní obslužnost obce – současný stav 
 

V minulém Přívozském čtvrtletníku jsem se zmiňoval o připravovaných úpravách jízdních řádů 
provozovatelů autobusových spojů, které znamenají zhoršení dopravní obslužnosti obce v rámci hromadné 
autobusové dopravy. V našem případě se to týká jednak ROPIDu (Regionální organizátor Pražské 
integrované dopravy) - autobusová linka 332 a ČSAD Benešov, která zajišťuje spojení z Prahy resp. 
Jílového u Prahy přes naší obec na Benešovsko. Nechci se šíře zabývat vývojem situace, popisovat jednání 
globálně, protože toto je problematika celého Středočeského kraje, to by bylo na dlouhý článek. Zmíním se 
jen o tom, co se bezprostředně naší obce týká. 
 
K prvnímu omezení dopravního spojení došlo k 1.2.2011, kdy došlo k omezení spojení z Jílového do 
Prosečnice či Týnce, zajišťované ČSAD Benešov. Odůvodněním bylo zrušení či zkrácení nedostatečně 
využívaných spojů s vyjimkou těch, které využívají školáci. V případě naší obce bylo velice problematické 
zrušení spoje č.8 linky číslo 200054, tj. před 6 hodinou z Jílového do Týnce. Tím se zrušilo autobusové 
spojení do Benešova pro ty, kteří tam mají zaměstnání. Vedoucí oddělení veřejné dopravy Krajského výboru 
přislíbil, že nechá prověřit tento problém a podá zprávu, později jeho zaměstnankyní nám bylo sděleno, že 
spoj je nedostatečně využíván. Průměrná tržba na tento spoj činí 6,- Kč/km, je na něj tudíž velký doplatek a 
spoj není vůbec využíván k dopravě studentů do škol. Náklady na 1 km provozu autobusu jsou několikrát 
vyšší. 
Omezení spojení linkou 332 (ROPID) nebylo tak drastické, jedná se o zrušení jednoho spoje přes den mezi 
Jílovým a Prosečnicí. 
Největší problém v dopravní obslužnosti obce došlo od 7.3.2011, kdy byla vypuštěna linka číslo 200090 28  
z Jílového do Neveklova (odjezd z Jílového v 21,10), kterým se obyvatelé části Jílového (Borek, Kabáty) a 
obce Kamenný Přívoz jako posledního autobusového spoje mohli dostat domů ze zaměstnání, studenti ze 
školy apod. Po dotazu na odboru dopravy Středočeského kraje a ředitele ČSAD Benešov bylo sděleno, že na 
spoji č.27 (nájezdový spoj pro spoj.č.28) je ztráta 166 383,- Kč a na spoji č.28 je ztráta 153 783,- Kč. 
Průměrná tržba na 1 km činí 3,40 Kč. ČSAD Benešov se nebrání tento spoj znovu zavést, pokud ho někdo 
bude financovat. To by bylo pro obec finančně náročné.  
Názory našich zastupitelů na platbu hromadné autobusové dopravy obcí Kamenný Přívoz nejsou 
jednoznačné. Všem je ale zřejmé, že tak jako v rodině ani stát či obec by neměly utrácet více, než je možné, 
a když se utratí za jednu věc, musí se ušetřit jinde. 
Oslovil jsem proto starostku Jílového Mgr.Halanovou a starostu Krhanic Mgr.Papouška ohledně možnosti 
prodloužení jednoho večerního spoje autobusu 332 z Jílového do Prosečnice (odjezd kolem 20,00 hodin), 
čímž by se zlepšila večerní dopravní obslužnost Kabátů a Borku (obec Jílové), obce Kamenný Přívoz a 
Prosečnice (část obce Krhanice) s tím, aby se všechny 3 obce finančně podílely na úhradě. Oba starostové 
byly pro s tím, že by se tento spoj po 3 či 6 měsících vyhodnotil a případně se provedla jeho úprava či 
zrušení. Krhanice i Jílové toto projednají na radě. Dle informací ROPIDu je možná úprava jízdních řádů při 
plánovaných změnách 4 krát v roce. 
ROPID jsem poptal na cenu tohoto spoje s rozdělením na výše uvedené 3 obce dle pokrytí jejich území, 
možnosti prodloužení linky 332 s odjezdem z Jílového s ohledem na vytíženost jejich autobusů. Jako možný 
termín zavedení tohoto spoje se jeví 12.6.2011, kdy je plánované změna jízdních řádů v rámci ROPIDu.  
O dalším vývoji v této oblasti budou občané informováni na www stránkách obce. I Váš názor na tuto 
problematiku je důležitý. 

 
                                                          Prokop Mašek 
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JAK TO S ODPADY BYLO A NEBYLO 
 
V minulém čísle Přívozského čtvrtletníku jsem Vás informovala mimo jiné i o tom, že musíme každoročně 
doplácet velikou částku z našeho obecního rozpočtu na svoz komunálního odpadu. V loňském roce to 
bylo dokonce víc než půl milionu korun . Kdo tedy platí méně, než by měl? Jedni si myslí, že ti, druzí, že 
oni. Jak to tedy ve skutečnosti je? Částečně se na tuto otázku pokusím odpovědět v následujícím článku. 
 
 
 
TAK TEDY: kalkulace za rok 2010: 
Jelikož se bohužel není docela možné přesně zjistit, kdo používá jaký typ kontejnerů na odpady, nabízím 
několik možných pohledů na situaci. 
 

1. Předpokládejme, že malé popelnice (120 l) využívají výhradně trvale žijící obyvatelé. A zároveň 
zapomeňme, že někteří z nich popelnici vůbec nemají a vyhazují odpad do 1100 l kontejnerů. Pak by 
to vypadalo takto: 
Částka placená firmě AVE za svoz 110 l a 240 l popelnic: 860 677,- Kč 
Příjmy obce za odpad od trvale žijících obyvatel: 467 361,- Kč 
Doplatek obce na trvale žijící by pak činil: 393 316,- Kč 
 

2. Předpokládejme dále, že velkoobjemové kontejnery o velikosti 6m3 využívají výhradně chataři. Pak 
by to vypadalo takto: 
Částka placena firmě AVE za svoz 6m3 kontejnerů: 333 962,- Kč  
Příjmy obce za odpad od chatařů: 533 013,- Kč 
Doplatek obce na trvale na chataře: = - 199 051,- Kč 

 
3. Anebo předpokládejme, že kontejnery 1100 L (to jsou ty stejně veliké jako kontejnery na 

recyklovatelný odpad) a velkoobjemové kontejnery 6m3 nevyužívají výhradně chataři, ale i 
podnikatelé, popřípadě turisté náhodně projíždějící obcí. Pak by to vypadalo takto: 
Částka placena firmě AVE za svoz 1100 L a 6m3 kontejnerů: 565 797,- Kč 
Příjmy obce za odpad od chatařů a podnikatelů: 551 663,- Kč 
Doplatek obce na chataře a podnikatele by pak činil: 14 134,- Kč 
 

4. No a jak to vypadá s recyklovatelným odpadem? 
Výdaje za svoz tříděného odpadu: 138 459,- Kč 
Příjmy od Ekocomu: 56 000,- Kč 
Doplatek obce na tříděný odpad: 82 459,- Kč 

 
ZÁVĚR: 
 
Při pohledu na výše uvedené příklady se zdá, že oproti všeobecnému mínění, v chatařích chyba není. 
Domnívám se, že do budoucna je nutné, zaměřit se na systém plateb pro trvale žijící obyvatele a 
nezapomenout na podnikatele, kteří platí za svoz odpadu opravdu směšně málo. Mám na mysli zejména 
hospody v okolí řeky, které hlavně v létě produkují velké množství odpadů a přitom využívají  „obecní“ 
1100 l kontejnery. 
 
                                                             Přeji Vám všem hezké jaro - Kateřina Langley 
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PROBLEMATIKA OBECNÍCH  LESŮ 
 

Obec Kamenný Přívoz, několik kilometrů od hlavního města při romantické řece Sázavě se již v minulosti stala rájem 
turistů a později, hlavně v 2.polovině minulého století, chatařů. Z celkové výměry obce 627 hektarů obec vlastní přes 
30 hektarů lesních pozemků. Z hlediska lesního hospodaření se jedná jednoznačně o nelukrativní lesy většinou pro 
techniku v nepřístupných terénních podmínkách a kde náklady na udržování jsou většinou vyšší než zisky z lesů 
plynoucí. Dále na velké části těchto lesních pozemků jsou rekreační chaty. 
Zřejmě všichni víme, že hospodaření a užívání lesa se musí řídit nějakým zákonem a ani jeho název Lesní zákon 
(zákon č. 289/1995 Sb. Ze dne 3.listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů) nikoho nepřekvapí. 
Jsem však přesvědčen, že jen malá část populace tento zákon četla. Já donedávna také ne.  Proto touto cestou chci o 
některých ustanovení tohoto zákona informovat ve vztahu k naší obci. 
Vlastník lesa (v tomto případě obec Kamenný Přívoz) je povinen dle § 37 zákona zajišťovat hospodaření v součinnosti 
s odborným lesním hospodářem (OLH), který zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. Orgánem státní 
správy lesů (SSL) byl koncem minulého roku pověřen, jako OLH lesů obce Kamenný Přívoz Ing.Zdeněk Nergl.  
Tento osobně provedl fyzickou kontrolu lesů obce a bohužel zjistil vážné nedostatky v hospodaření.  Několik 
smrkových porostů starších 80 let je napadeno kůrovcem. Tyto lesní porosty označil. Zde je zapotřebí provést těžba. 
Rada obce rozhodla, že lokality napadené kůrovcem budou odtěženy neprodleně, protože je to zde ze zákona nutné. 
Vlastník lesa musí v zájmu lesa zamezit dalšímu šíření škůdce a pokud by tak neučinil, hrozila by mu dle § 55 Lesního 
zákona pokuta. Odtěžení označených lesních porostů starších 80 let  v našich lesích na Vávrovce, není tak akutní, 
proto o způsobu vytěžení rada a zastupitelstvo obce ještě rozhodne. 
Dle § 33 odst.3 Lesního zákona každou těžbu (včetně nahodilých) menší než 3 m3 na hektar za rok (i jednotlivý strom) 
musí odsouhlasit OLH. Větší těžba se navíc v předstihu oznamuje orgánu SSL, výjimkou může být  rozhodnutí o 
kácení nahodilých soušek, vývratů či jednoznačně nebezpečných případů. Pak o vykácení rozhoduje majitel lesa, 
v tomto případě obec a uvědomí o tom příslušný orgán. 
Kontrolou v terénu na místě samém s OLH a po konzultaci se zástupcem orgánu státní správy lesů a stavebním úřadem 
byly zjištěny následující závady, rozpory a nedorozumění s výkladem lesního a stavebního zákona (zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů). 
1) Oplocování pozemků kolem chat, někde postavené další objekty mimo pozemek k tomu určený a evidovaný na 
Katastrálním úřadě. Na území obce lze, dle postupů stanovených stavebním zákonem, umisťovat a povolovat stavby či 
terénní úpravy, vždy pouze v souladu  s platnou územně plánovací dokumentací a v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů, tedy i s lesním zákonem  (rozpor s § 20 lesního zákona, bod 1 b, který m.j zakazuje: provádět 
terénní úpravy, stavět oplocení a jiné objekty – citace zákona). 
2) Dle § 22 lesního zákona jsou „vlastníci nemovitostí, investoři staveb a zařízení povinni provést na svůj náklad 
nezbytně nutná opatření, kterými jsou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými 
zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a 
lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa „ – citace zákona. V našem případě to znamená, že obec nemá za 
povinnost bezplatně zasahovat, když větev či strom ohrožují či zastiňují rekreační chatu apod. Jednoduše řečeno, 
jestliže žádají majitelé nemovitosti v obecním lese o pokácení stromu,  musí ho nechat pokácet na své náklady. 
Je mi zřejmé, že tento článek se některým majitelům nemovitostí (rekreačních chat) na obecních lesních pozemcích 
nebude líbit. Mně se zase nelíbí nově vytvořená oplocení na obecním lesním pozemku, plechová garáž na lesním 
pozemku a to mlčím o různých drobných stavbách na lesních pozemcích.   
Za protiprávní stav na lesním pozemku odpovídá vlastník pozemku, a tak v případě, že by obec zavírala oči mohla 
nastat absurdní situace, kdy obec jako vlastník pozemku dostane pokutu za porušení lesního zákona, kterého se 
dopustil někdo, jehož chata je na obecním lesním pozemku. Apeluji proto na tyto chataře, aby s ohledem na ostatní 
obyvatele obce a na obecní rozpočet veškeré nepovolené stavby na lesních pozemcích odstranili.  
Na druhé straně slibuji chatařům, že obec bude nadále dle svých možností majitelům rekreačních objektů vycházet 
vstříc tak, aby pobyt v obci byl příjemný a neproblematický pro místní obyvatele, chataře i návštěvníky obce. 

 
                            Prokop Mašek  starosta obce 
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Územní rozvoj a stavební činnost 
 
Vážení spoluobčané, 
v tomto čísle Přívozského čtvrtletníku bychom vás rádi vyzvali k zapojení do tvorby plánu obnovy vesnice, zároveň také seznámili 
s obecnými zásadami pro stavební činnost v obci a v neposlední řadě i k účasti na fotosoutěži s tématikou naší obce. 

 

  Vyhlášení ankety za účelem získání podnětů občanů pro  
  zadání plánu obnovy obce. 
 

Vážení spoluobčané, Obecní rada a její Poradní orgán pro územní činnost vás touto cestou oslovuje s výzvou na 
podání vašich podnětů pro zadání plánu obnovy obce. 
 
1. Co je to Plán obnovy a rozvoje obce 

Je to projektový dokument, věc,  která se již dříve v letech 1996 a 2004 dělala, nejedná se o nic nového, cca každé 
volební období je doporučeno tento dokument zaktualizovat. 

Předmětem dokumentu je vytipovat, zdokumentovat a popsat menší stavebně-investiční akce obce, kterými mohou 
být např. menší investice do realizací nových věcí či oprav stávajících hodnot - od pěších cest, dopravně 
bezpečnostních opatření, zpevněných ploch, zeleně, úpravy veřejných prostranství, sběrných míst odpadů, dětských 
hřišť až po větší akce typu sportovní, společenské prostory a plochy. Definuje celkovou koncepci využití a rozvoje 
obecních ploch a  způsobu ochrany hodnot životního prostředí obce jako celku. 

 
- u akcí do 500 tis. je to povinný dokument při žádosti o dotace  
- u ostatních dotací je to dokument někdy obdobně povinný, někdy výrazně zvyšující šanci s dotací uspět 
- přehledně, systematicky  a jednoznačně definuje potřeby obce nejen pro vnitřní potřebu činnost samosprávy, ale zejména 

vůči všem vnějším partnerům, od kterých bude obec potřebovat součinnost a podporu / finanční, konzultační … / 
ukazuje, že obec má celkovou koncepci a neřeší amatérsky jednotlivosti vytržené z kontextu 

- reaguje na podněty a potřeby občanů, prověřuje jejich reálnost a dává jim odborně zpracovanou formu 
- slouží jako jeden z podkladů pro vytvoření zadání nového územního plánu – prosazení zájmů obce do ÚPN 

 
2. Způsob podání podnětů občanů 

- písemnou formou - digitálně v textovém formátu txt. / word / na emailovou adresu obecního úřadu: 
podatelna@kamennyprivoz.cz / exelový formulář je na  webových stránkách obce www.kamennyprivoz.cz v rubrice 
Územní rozvoj / 

- ve vyjímečných případech / zejména u straších spoluobčanů / možno podat i formou vyplněného anketního lístku / 
k dostání na obecním úřadě / - předání podnětu rovněž na obecní úřad 

- akceptovány budou pouze neanonymní, autorem podepsané, písemnou formou podané podněty 
- popis podnětu bude co nejvíce odpovídat přiloženému vzoru; bude uvedeno zdůvodnění záměru a jeho potřebnosti 
- podnět bude obsahovat i fotodokumentaci dotčeného místa, lokality – ve formátu jpg. nebo pdf. , max. velikost fotografie 

1 MB 
 
Splnění všech výše uvedených požadavků výrazně usnadní zpracování všech podnětů, za což předem děkujeme. 
Pro vaši inspiraci, jsou vám k dispozici dosavadní zpracované plány obnovy obce volně k dispozici na Obecním úřadě a na 
webových stránkách obce www.kamennyprivoz.cz v rubrice Územní rozvoj.  
 

3. Termíny – podání podnětů nejpozději do 30.5.2011 
4. Vzor podání podnětu / k dispozici v digitální verzi na webových stránkách obce, vytištěný na OÚ /  
 
PLÁN OBNOVY A ROZVOJE OBCE - SÍDELNÍ ÚTVAR 
KAMENNÝ P ŘÍVOZ datum vydání podnětu:    

VĚCNÉ ZADÁNÍ -  podněty občanů                                                                                                                                                                autor podnětu: jméno, adresa podpis 

          

poř.č  název podnětu 

název místní části obce / 
např. KP - Zastávka … / vč. 
jiného místního názvu 
lokality popis + zdůvodnění podnětu 

parcelní číslo 
dotčených 
pozemků  

 1      

 2         
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Informační a metodický bulletin pro širokou veřejnost, stavebníky a investory 

Stavební činnost v katastru sídelního útvaru Kamenný Přívoz 
Platný pro všechny místní části sídelního útvaru – Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec,  
Kamenný Přívoz – Zastávka, Žampach, Hostěradice, Rakousy 
ZKRÁCENÁ VERZE PRO PŘÍVOZSKÝ ČTVRTLETNÍK 

 
Vydala Rada obce ve spolupráci s Poradním orgánem pro územní rozvoj a stavební činnost    _ první vydání: 03/2011 
             _ akt. vydání   : 03/2011 
Tento dokument je v plném znění volně k dispozici na Obecním úřadě, na webových stránkách obce www.kamennyprivoz.cz a ve zkrácené verzi v Přívozském 
čtvrtletníku č. 2/2011  
 
 
Úvod: 

Tento dokument je vydán za účelem přiblížení problematiky dotčené skupině občanů  - stavebníkům, zejména zajistit 
přiblížení a zjednodušení základních údajů z územního plánu obce, podat návod kam se obrátit a jak vyřizovat příslušná povolení a  
jakými pokyny se řídit aby stavební činnost nenarušila harmonický a doposud velmi kvalitní venkovský charakter obce. 

 
V návaznosti na výše uvedené priority tento dokument definuje konkrétní závazné podmínky pro získání kladného 

stanoviska obce k k veškeré výstavbě v katastru obce. 
Níže uvedené technické podmínky pro výstavbu podrobněji rozvádí obecné podmínky pro výstavbu stanovené Územním 

plánem obce a tím vytvářejí konkrétnější rámec pro uplatňování nástrojů ochrany zejména přírodního rámce a venkovského 
charakteru obce. Jsou vedeny snahou o maximální respektování podmínek okolí, místních zvyklostí a tradic, obnovení identity 
místa zejména z hlediska architektonického řešení, urbanistického uspořádání a umístění staveb. 

 
Informa ční bulletin je členěn do několika částí: 
 
A/ Projednávání stavebního záměru, vydání povolení 
 
Před zahájením jakýchkoliv zásahů do životního prostředí obce stavebník či osoba postupuje v zásadě ve třech krocích: 
 
krok 1. a 2  - Novou stavbu, přestavbu,dostavbu, rekonstrukci, demolici objektů, jakýkoliv zásah do vnějšího vzhledu objektů, 
vytvářené terénní úpravy, kácení zeleně, změnu funkce, využití pozemků, realizaci inženýrských sítí či jinou stavební a územní 
činnost / dále již jen stavba /  před zahájením projektové přípravy na obecním úřadě projednat a posléze získat na základě 
zákonem stanovené předložené projektové dokumentace k danému záměru kladné stanovisko obce. 

Díky takto získanému kladnému stanovisku obce stavebník předchází situacím, kdy mu bude obcí vydáno nesouhlasné 
stanovisko k výstavbě již v průběhu vlastního povolovacího řízení na stavebním úřadě, dojde k časovým průtahům a ev. zvýšeným 
výdajům za úpravu projektové dokumentace resp. i zamítnuté stavby jako takové.  

 
krok 3  - Současně, nejlépe již se získaným kladným stanoviskem obce,  se obrátí na příslušný stavební úřad v Jílovém, kde bude 
informován o postupu a náležitostech povolovacího procesu stavby. 
 
Podrobný soupis potřebných náležitostí, procesních úkonů a postupu je ve zjednodušené formě uveden -  Viz. Přívozský 
Čtvrtletník č. 02 / 2009. – příloha č. 1 tohoto dokumentu 
Stejně tak informace o postupu a náležitostech povolovacího procesu stavby vydává příslušný stavební úřad v Jílovém.  
 
S konkrétními dotazy ohledně povolovacího procesu se prosím vždy obracejte na SÚ v Jílovém, kde získáte vždy přesné, po 
odborné stránce vyčerpávající a aktuální informace, obec nepřejímá v tomto ohledu funkci stavebního úřadu.  
Děkujeme. 
 
B/ Výňatek z územního plánu / ÚPN / obce – obecné technické podmínky výstavby 
 
C/ Doplňující metodický pokyn k ÚPN – podrobné technické podmínky výstavby 
 
Za účelem ochrany přírodně-kulturního a krajinářského rámce a urbanisticko-architektonických hodnot obce Územní plán / ÚPn / 
ve znění změny č. 3 tento dokument doplňuje a vymezuje v souladu se zadáním změny č. 3 ÚPn další regulativy výstavby tím, že 
dále vymezuje v katastru obce Kamenný Přívoz jednotlivé lokality - zóny u nichž určuje míru jejich kulturní, přírodní a  
urbanisticko-architektonické hodnoty a způsob ochrany těchto hodnot za použití regulativů pro novou výstavbu i veškerou 
stavební činnost v území  a podmínky využití jednotlivých území či parcel. 
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Zóna č. 1 
Vymezení území :  

- území a veškeré plochy nacházející se ve stávající dochované urbanisticky ucelené historické předválečné zástavbě a 
nebo na ni přímo prostorově navazující /zejména se jedná o:  Kamenný Újezdec, Kamenný Přívoz – centrální část na 
obou březích řeky a svazích nad ní, Hostěradice - centrální část, Rakousy – centrální část podél hlavní cesty, Šejtovka, 
Žampach /  

- okolí významných kulturních nebo přírodních památek obce / kostel, hřbitov /  
- plochy přírodních svahů podél obou břehů řeky Sázavy 
- plochy v zastavěném i nezastavěném území obce viditelné v panaromatických pohledech z protilehlých břehů a strání, 

příjezdových silnic resp. přírodních dominant v okolí 
 
Zóna č. 2  
Vymezení území :  

- území a veškeré plochy nacházející na plochách volně navazujících na zónu č. 1 /zejména se jedná o:  Kamenný Újezdec 
– poválečná výstavba při hlavní silnici, Kamenný Přívoz –část kolem fotbalového hřistě, JZ za částí KP Zastávka – dále 
podél trati směrem na Prosečnici, Bílov, Hostěradice – okrajová část, Rakousy – okrajové části 

- chatové kolonie a oblasti 
 
Zóna č. 3  
Vymezení území :  

- území a veškeré plochy nacházející na ostatních částech katastru vyjma zón 1. a 2 / zejména se jedná o:  Kamenný 
Újezdec – Kamenný Přívoz – doposud nezastavěná část mezi hlavní silnicí II/106 - severně a lokalitou Zastávka,  

 
D/ Barevnost fasád 

Barevnost fasády objektu vč. jejích změn je dle stavebního zákona zásahem / změnou / do vnějšího vzhledu budovy a 
měla by být s obcí projednána.  
Respektováním vymezené přípustné barevnosti občan vyjadřuje svůj postoj k svému bezprostřednímu okolí a snahu aktivně 
přispět k zachování harmonického prostředí obce, prostého rušivých dopadů, jakým nevhodně zvolená barevnost bezpochyby je. 

Přípustné je pouze použití tradičních odstínů barevnosti fasád vč. všech z exteriéru viditelných ploch / střechy, sokl atd. / 
uvedených ve vzorníku, který je přílohou tohoto dokumentu. Barevný vzorník je volně k dispozici na webových stránkách obce 
v rubrice územní a stavební činnost – informační bulletin…  nebo jako součást- příloha č. 2 tohoto dokumentu v kanceláři starosty 
obce. 

 
Úplné znění tohoto dokumentu je volně k dispozici na Obecním úřadě a na webových 
stránkách obce www.kamennyprivoz.cz v rubrice Územní rozvoj.  
 

Fotosoutěž s tématikou naší obce 
 
V minulém čísle Přívozského čtvrtletníku jsme oslovili širokou veřejnost, zejména pak zapálené fotoamatéry k účasti ve 
fotosoutěží s tématikou naší obce.Nyní připojujeme bližší organizační pokyny. 
 
Své příspěvky zasílejte v digitálním formátu jpg. nebo pdf. - nejpozději do 15.11.2011  na adresu: 
podatelna@kamennyprivoz.cz  
 
Pokyny pro zasílání fotografických příspěvků: 

- od jedné osoby max. 5 fotografií 
- rozlišení fotografie resp. datová náročnost – max. 1 MB / fotografii 
- vždy označit autora, vč. adresy – u příspěvků do dětské kategorie, prosíme uvést věk dítěte / připomínáme, že se soutěží 

v dospělácké i dětské kategorii /  
- zaslané snímky se nevracejí, autor snímku souhlasí s použitím a zveřejňováním fotografií pro účely prezentace obce 

 
Všechny zaslané příspěvky budou zveřejněny na webových stránkách obce, následně proběhne na webových stránkách veřejná 
anketa a budou vybrány v každé kategorii 3 nejlepší snímky, tyto budou doplněny o 3 nejlepší snímky vybrané organizačním 
týmem akce. 
 
Autoři vybraných snímků budou dále informováni o způsobu zveřejnění, prezentace a event. uspořádání mikrovýstavy 
v prostorách OÚ nebo při jiných společenských událostech pořádaných obcí. 

 
Za poradní orgán: Ing. Arch. Ivo Bartoněk 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
 
Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi školy v lednu až dubnu :  
 

• 20. ledna SCHŮZKA PRO RODI ČE budoucích prvňáčků  
dostavila se většina rodičů dětí, které jsme očekávali k zápisu. Takže ji můžeme považovat za 
smysluplnou a podle reakcí rodičů věřím, že splnila svůj účel. Probíhala v uvolněné náladě a dotazy 
rodičů byly věcné. Snad i odpovědi byly dostatečně věcné, aby ulehčily rodinám překlenout 
náročnější období, kterým bezesporu začátek povinné školní docházky bývá. 

 
• 21. ledna DOD - Očekávali jsme někoho z místních, kdo by se rád podíval do výuky.  K našemu 

překvapení přijela návštěva z Karlových Varů, rodiče, kteří se sem chystají se svými dětmi 
přistěhovat. Dle výrazu a komentářů maminky – cizinky ( hovořila výborně česky) byli prostředím i 
tím, co viděli z výuky a slyšeli o práci s dětmi, nadšení a už se těší, že budou moci výhledově využít 
služeb školy pro své potomky. Ostatní rodiče možnost nevyužili. 

 
• 31. ledna PRVNÍ VYSVĚDČENÍ PRVŇÁČKŮ  
• Všichni prvňáci se moc snažili, aby byly výsledky co nejlepší a tak jsme se mohli s nimi všichni 

radovat.  
 

• 8. února ZÁPIS DO ZŠ  
Proběhl v duchu pohádky O perníkové chaloupce a tak se rozdávalo i plno perníčků.   
K zápisu se z deseti místních dětí dostavilo k zápisu na místní škole 7 a tak můžeme být v klidu.Tak 
to má být. – Školička „neumře“ na nedostatek žáků a děti, které přijdou do školy 1. září, budou mít 
mezi místními dostatek kamarádů-spolužáků…. A vesnice bude mít život zase o pár dětských hlásků 
veselejší. 

 
• ZPRÁVA  ZE  ZÁPISU: 

K zápisu se dostavilo 7 dětí. Pro jedno dítě zákonní zástupci žádají školní odklad. Jedno dítě 
z loňského zápisu nastupuje po odkladu  školní docházku. Na základě těchto výsledků očekáváme ve 
šk.roce 2011-12 sedm žáků první třídy. 
V měsíci červnu budou jejich rodiče pozváni na informativní schůzku, na kterou si mohou připravit 
další dotazy k začátku a průběhu dalšího školního roku. 

 
• 22. února ŠKOLNÍ KARNEVAL   

V duchu tradic masopustu se i škola přidala svým vlastním interním karnevalem s programem her, 
písniček a tanců, které připravily p.učitelky 

 
• 28. února PLAVÁNÍ  

V letošním roce opět funguje nově zrekonstruovaný plavecký bazén v Benešově a tak jsme se 
rozhodli využít nabídky p. ředitele na uskutečnění plaveckého výcviku právě tam. 1. a 2. ročník má 
dle pokynů MŠMT plavání v rámci tělesné výchovy povinně.  A přidaly se děti z mateřské školy a 
někteří starší spolužáci. Jejich rodiče, nejen že chtějí pro své děti to nejlepší, ale navíc nepodceňují 
jistotu, kterou jim dává vědomí, že jejich dítě umí kvalitně plavat. Pochopitelně záleží také, zda jim 
to jejich rodinný rozpočet umožnil. 
Plaveme až do května! 
Pro příští šk.r. 2011/2012 navržen ředitelem Plaveckého bazénu Benešov podzimní termín začínající 
již v září, tak uvidíme, jak se uchytí u rodičů. 
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• Poslední uskutečněná DIVADELNÍ P ŘEDSTAVENÍ   v MŠ : 
24.1. - Šašek a čert 
1.2. - Živá zvířátka a kouzelník  

 
• 31.března v 9.30 - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - „O t řech kůzlátkách“    

 
•  1.dubna v 8.00 - FOTOGRAFOVÁNÍ MŠ  

 
• 10.dubna - O „Smrtné neděli“ TOPENÍ SMRTKY  – akce pro obyvatele obce, navržená                                                   

kulturní komisí obce 
 
• 11. dubna 16.00 –   Velikonoční TVOŘIVÉ ODPOLEDNE   

společné tvoření pro rodiny s dětmi a přátele školy 
 
• 14. dubna – Zápis do MŠ a „Den otevřených dveří“ v MŠ  
• 20. dubna - Oslava DNE ZEMĚ (22.4.)  

Úklid kolem budovy školy a blízkého okolí ve spolupráci s odpadovou komisí obce.  
 

• 21. – 22.dubna - Velikonoční prázdniny   
 

• 26.dubna 8.15 - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ v MŠ „V malovaném vajíčku přinášíme     
písničku“  

 
• 29. dubna - Školní PÁLENÍ ČARODĚJNIC dopoledne v MŠ – čarodějné hry 

 
 Připravované akce 
 

• 5. května - celoškolní  jednodenní projekt  ZKOUMÁNÍ LESA  zaměřený na téma 
           enviromentální výchovy     

• 30. května - FOTOGRAFOVÁNÍ  ZŠ 
 

Připravili: Mgr. Hana Šmídová, ředitelka a kolektiv školy 
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PREVENTIVNÍ OKÉNKO 
 

  Dnešním preventivním okénkem se podíváme na nadcházející svátek s příchodem jara. 
 
Pálení čarodějnic  
Jak prožít pálení čarodějnic bez úhony? 
Květen je za dveřmi, a tak na mnoha místech celé země, stejně jako každý rok, vzplanou menší či větší ohně 
a vypuknou lidové veselice, známé jako pálení čarodějnic. Neopatrnost při těchto oslavách bohužel 
každoročně způsobuje požáry a také zranění. 
Obecná pravidla pro spalování hořlavin venku:  
Pečlivě vyberte bezpečné místo na pálení. Např. v lese lze rozdělávat oheň jen na k tomu vyhrazených 
místech, podle mělo být místo pálení vzdáleno od okraje lesa minimálně 50 metrů. Zcela zakázáno je 
rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi apod. Oheň nezakládejte 
ani pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí a na lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo 
rašelině, ani v blízkosti stohů (odstup minimálně 100 metrů), seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv 
větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky 
požárů. Pro rozdělání ohně je naopak ideální hliněný podklad. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od 
budov, neboť díky odlétajícím jiskrám či žhavým uhlíkům z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy. Pro 
zajímavost lze připomenout nařízení platné z doby Josefa II., kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště 
za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení. 
1. Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včetně kořenů a kořínků) a bezpečně 
odděleno od okolí (např. kameny, pískem). V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí 
pruhem širokým až 1mert. 
2. Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby 
byly polena poskládány do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání 
dovnitř a zabrání případnému zhroucení hranice do okolí – jinak může dojít k popálení přítomných či ke 
vzniku požáru. 
3. Při rozdělávání nebo při udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzin, 
naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle 
zákona o ochraně o ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné 
chemické látky. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektní je např. použit Pe Po – což je pevný 
podpalovač, který má stabilní výhřevnost a při jeho použití vf okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny 
4. Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, hlídejte ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo 
k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popřípadě písek nebo 
hlínu), kdyby se oheň vymkl kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové 
cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.  
5. Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve 
zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které vítr může znovu rozdýmat a oheň 
roznést do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, které byly ponechány svému osudu.   
6. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte. 
7. Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor!!! I rodiče 
mohou být podle § 78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, z hlediska požární ochrany 
zanedbají dohled nad svými ratolestmi. 
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Oslava čarodějnic je již tradičně spojena s konzumací alkoholu popř. jiných drog. Ovšem zde více než jindy 
platí – všeho s mírou. Kombinace ohně s alkoholem (popř. jinými drogami) je velice nebezpečná, člověk pod 
vlivem drog ztrácí schopnost jasného úsudku a s ohněm může vyvádět kousky, které velmi snadno skončí 
tragédií – viz zábava s hořícími poleny apod. 
Dalším tradičním obyčejem spojeným s pálením čarodějnic je přeskakování ohně. Tato riskantní zábava 
může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, nebo 
jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „ Zastav se, lehni si a kutálej se.!!!“Pokud se na vás vznítí 
oděv, neutíkej – tím jen podpoříš hoření. Okamžitě si lehni na zem a chraň si obličej. Válej se, dokud 
plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná 
vhodná textilie (nesmí to být umělá látka), lze ji použít k uhašení hořícího oděvu. Když se popálíte, 
postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody, a 
vyhledejte odbornou pomoc. 
Rizikem spojeným s pálením čarodějnic je zábavní pyrotechnika, která se pro tuto příležitost využívá stále 
častěji a s větší oblibou. Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnické výrobky však mohou být při 
nesprávném použití velice nebezpečné a mohou snadno způsobit nejen požár a majetkové škody, ale i vážná 
zranění. Vrcholem neopatrnosti je např. házeni pyrotechniky do ohně. 
 
                                                                              Zpracoval: člen zásahového družstva V. Charvát 
 
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH KAMENNÝ ÚJEZDEC 
 
Dne 12. 2. 2011 od 15.00 hodin se konala v restauraci u „Vemenáče“ v Kamenném Přívoze Valná Hromada 
SDH Kamenný Újezdec.  Na začátku jednání byli přivítáni hosté: starosta obce ing. p. Prokop Mašek, 
zástupce VV OSH pí. Řezníčková, velitel 12. okrsku p. Pavel Pešek a zástupci SDH Jílové, SDH Psáry, 
SDH Dolní Jirčany, SDH Luka pod Medníkem, SDH Krhanice, SDH Libeř, SDH Dolní Břežany. Za TJ. 
Tatran Kam. Přívoz předseda p. František Novotný. Bylo přítomno 33 členů SDH a 20 hostů. Valná 
hromada schválila program navržený výborem. 
1) Zahájení a schválení programu Val. Hromady. 
2) Volba návrhové komise                                                                                                                                                        
3) Volba volební komise                                                                                                                                                            
4) Zpráva o činnosti – p. Navrátil 
5) Zpráva o činnosti zásahové jednotky – p. Hrdlička 
6) Zpráva o činnosti MH – pí. J. Kadeřábková 
7) Zpráva pokladní za rok 2010 – p.Hartman 
8) Zpráva o čerpání rozpočtu  
9) Zpráva revizní za rok 2010 – pí. J. Kadeřábková 
10) Diskuse 
11) Volba výboru a revizní komise 
12) Volba delegáta na okrskovou konferenci 
13) Volba delegáta na okresní konferenci 
14) Schválení rozpočtu na rok 2011 
15) Schválení plánu práce na rok 2011 
16) Schválení usnesení 
17) Závěr Val. Hromady 
 
Po volbách návrhové a volební komise, následovala zpráva o činnosti, kterou přednesl p. Navrátil. 
Ve zprávě seznámil přítomné se stavem členské základny k 31. 12. 2010 tj. 97 členů (64 mužů, 16 žen, 9 
dívek – MH, 8 chlapců – MH:= mladí hasiči). 
Průměrný věk členů je 42,2 let. 
Dále seznámil přítomné o členech sboru, kteří se nejvíce podíleli na brigádnické činnosti v roce 2010. Byli 
to: Hrdlička Jiří, Charvát Václav, Ondrák Jaroslav, Chroust Jindřich, Myslivec Zdeněk, Skružný Miloš, 
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Zdobnický Karel, Hartman Jiří ml., Hartman Jiří st., Cirman Vlasta, Kadeřábek Bohouš. Poděkoval však i 
těm, kteří přišli v rámci svého volného času i ojediněle. 
Zpráva obsahovala i přehled schůzovní činnosti: konalo se 9 členských a 21 výborových schůzí. Byly 
zmíněny i kulturní a sportovní akce v roce 2010. Bylo jich celkem 13.  Kromě těchto akcí se členové SDH i 
mladí hasiči účastnily pravidelných soutěží. Starší čl. absolvovalo 3 soutěže a mladí hasiči také 3 soutěže. 
Oblast prevence byla ve zprávě zmíněna tím, že je škoda, že už se nesmí chodit po domácnostech a tam 
kontrolovat to, co být po požární stránce v pořádku. A tak se činnost soustředila na 2 vývěsky, také se 
využívají Hasičské noviny, Alarm revue a náš dopisovatel p. Václav Charvát pravidelně píše o naší činnosti 
do Přívozského čtvrtletníku. V průběhu roku mělo i několik členů významná životní jubilea. Byli to: Žák 
Zdeněk 80 let, Ursta Jiří a Bielik Vilda 70 let, Cirman Vlasta, Prekšl Jan a Bernard Josef 60 let. V důsledku 
úmrtí v roce 2010 opustili naše řady pí. Smržová a p. Souček Jaroslav. 
Zásahovou činnost velmi podrobně zhodnotil velitel p. Hrdlička. Po dalších zprávách jako byla zpráva o 
činnosti Mladých hasičů, pokladní a zpráva revizní, následovala diskuse. V ní vystoupili: starost obce p. ing. 
Prokop Mašek, zástupce VV OSH, jednotlivý zástupci hostujících SDH ale i naši členové.  
Pak následovala volba výboru SDH a revizní komise. Výbor bude pracovat v tomto složení: starost p. 
Konstantin Navrátil, velitel a zástupce starosty P. Jiří Hrdlička, jednatel pí. Eva Mošničková, strojník a řidič 
pp. Jar. Ondrák, Jiří Hartman ml., zbrojmistr Jindřich Chroust, sportovní a kulturní referent p. Václav 
Charvát a vedoucí mládeže p. Petr Kadeřábek. Revizní komise bude ve složení: předseda p. Josef Veselý, 
členové: pp. Miroslav Žák a Miloslav Zahrádka. 
Následovalo schválení rozpočtu na rok 2011, schválení plánu práce na rok 2011 a schválení usnesení 
z Valné hromady. Jelikož byl vyčerpán program val.hromady následoval závěr, pohoštění a volná zábava. 
 
                                                           
PRAVIDELNÉ OHLÉDNUTÍ  TRENERA V.CHARVÁTA 
 
Přípravu na jarní část sezony 2010 -2011, jsme začali prvním tréninkem 8. 1. 2011 v místní tělocvičně. Další 
tréninky následovaly každou v sobotu. Od 19. 2. 2011 sehrálo naše mužstvo, 4 přípravná utkání. Všechna se 
hrála na hřišti s umělým povrchem v Jílovém.  
V prvním utkání 19. 2. 2011 jsme se střeli s mužstvem z Krhanic. Zde bylo vidět, že naši hráči nastoupili k 
prvnímu zápasu v novém roce a také to, že mužstvo nebylo kompletní, protože několik hráčů bylo 
nemocných. Utkání jsme prohráli 5 : 2 (3 : 0). Branky za naše mužstvo vstřelili: v 52. minutě Miroslav 
Hroník a v 70. minutě Adam Kačer. 
Ke druhému utkání, které jsme hráli 26. 2. 2011, jsme pozvali fotbalisty z Pecerad. Zde bylo vidět, že hráči 
už hrají s větší zodpovědností a větší chutí vyhrát. Hlavně ve druhém poločase si hráči více rozuměli, 
přihrávky byly přesnější a zakončování akcí bylo zodpovědnější.  Obraz hry se projevil i v konečném 
výsledku. Vyhráli jsme 9 : 4 (1 : 2). Postupně se do soupeřovy branky trefil Václav Kumpošt 3x, Michal 
Brož 2x, Miroslav Hroník 2x a Tomáš Dalibába 2x. 
Na třetím utkání hraném 5. 3. 2011 jsme se dohodli s Netvořicemi. Tento soupeř byl těžší už v tom, že 
v jejich brance nastoupil Miroslav Kalina, který kdysi také hájil naší branku a naší hru dost dobře znal. Ale 
naší výhře zabránit nedokázal. Vyhráli jsme 5 : 3 (3 : 2). Do branky soupeře dostal míč ve 3.,28.,75. a v 82. 
minutě Miroslav Hroník a ve 29. minutě Adam Kačer. Naše hra se zlepšila, hráči si více rozuměli s míčem a 
při zakončování akcí byli jistější. To se projevuje v proměňování šancí, které si mužstvo vytvoří. 
V posledním přípravném utkání jsme se utkali 13. 3. 2011 s „B“ mužstvem s Týnce n/S.   V tomto utkání 
jsme obdrželi už první branku v 10. Minutě. Ve 12. minutě se podařilo krásnou střelou vyrovnat Adamovi 
Kačerovi. Hra byla vyrovnaná, nahoru dolu. Avšak závěr zápasu patřil našemu mužstvu a my jsme vyhráli 7 
: 5. Adam Kačer měl na toto utkání opravdu nabito. Postupně nasázel do jejich sítě 4 branky (ve 12., 20., 57. 
a v 84. minutě), v 74. minutě ještě přidal branku Mirek Hroník. 
Jak je vidět zimní přípravná utkání jsme zvládli opravdu dobře, ale jak jsme se připravili na následující jaro, 
to se ukáže, až v mistrovských zápasech. 
                                                                                                   Zpracoval: Trenér V. Charvát                                                                              
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    ROZLOSOVÁNÍ  JARO  2011    
                                                                                                      
       
 
                                        4.třída oddělení A okres Praha - západ   
       

                                      
19.kolo        1. 5.    2011                      neděle                     od       17,00 hod. 

      KP                -             Psáry "B"    

20.kolo        8. 5.    2011                      neděle                     od       17,00 hod. 

      Okrouhlo    -             KP     

21.kolo        15. 5. 2011                      neděle                      od       17,00 hod. 

      KP                -             Průhonice "B"    

22.kolo        22. 5. 2011                      neděle                      od       10,15 hod. 

      Libeř "B"     -             KP     

23.kolo        29. 5. 2011                      neděle                      od       17,00 hod. 

      KP                -             D.Břežany "B"    

24.kolo        5. 6. 2011                       neděle                       od       17,00 hod. 

      Jílové "B"      -             KP     

25.kolo        12. 6. 2011                      neděle                      od       17,00 hod. 

      KP                  -             Radlík    

26.kolo        18. 6. 2011                      sobota                      od      17,00 hod. 
      Štěchovice "B" -        KP 
     



www.kamennyprivoz.cz                                                                                                                               

Stránka 15 
 

Masopust 2011 
 
Mrazivý prosinec i leden a spousta sněhu k tomu, zkrátka zima, jakou si mohou děcka jen a jen 
přát. A k takové zimě pochopitelně patří i Masopust. U nás na vsi má již svou tradici a v okolních 
obcích zažívá úspěšnou renesanci.  
Masopustní období jsme si již popsali v minulých letech, ale kde se vlastně vzalo slovo masopust 
? Ti, kdo tuší, že na nějaký čas by měli  ze svého jídelníčku vynechat maso, tuší správně. A pokud 
tak udělali po Popeleční středě na čtyřicet dní, udělali správně a mají můj obdiv.. Slovo „masopust“ 
se dá nahradit synonymem  „karneval“, pocházejícího z italského carne vale…a máme původ 
masopustu na světě. Jenže to se to dává Italovi masu vale, když jej brilantně nahradí pizzou nebo 
těstovinami…. 
Letošní Masopust byl opět něčím jiný, než ty předchozí. Už ranní mráz kolem mínus dvanácti 
stupňů byl zatím největší, jaký na Masopust pamatujeme. I masek bylo více a pokud jsem dobře 
počítal, bylo jich na čtyřicet. Jako každý rok vedl průvod Laufr, strakatý, pestrý 
„hastroš“, symbol veselí a dobré nálady. Za ním potom další – vodník, tři mušketýři, mexičani a 
také trestanec a loupežník, zvířata živá, jako poníci i neživá, jako kravka, vůl a kůň, prostě vše, co 
k Masopustu patří. Na to hlavní ale nesmím zapomenout. Tím je živá muzika, bez té si neumíme 
tuto taškařici představit. A klobouk dolů před tou partou Pepíka Roubíčka, která s námi projde 
Přívozem po obou březích řeky, Důlem na Zastávku a pak dolů do Újezdce a zpět do Přívoza, do 
Hospůdky U Hastrmana. Je to bratru nějakých sedm kilometrů chůze, doplněných spoustou 
krásných písní, hraných na přání a s láskou. Nádhernou atmosféru prosluněného dne dokreslila i 
vůně buchet, koláčů, koblih a spousty dalších dobrot, které na nás cestou čekaly. A k chuti v tom 
mraze přišlo i něco na zahřátí, konzumovaných  pochopitelně s mírou. 
Ještě za světla dorazil průvod k Hastrmanovi. Nimrodem roku se stal Vlasta Cirman a tak si opět 
vysloužil to výsostné právo – zastřelit Medvěda. Tím skončilo masopustní veselí a následovala 
večerní zábava. 
Co říci závěrem? Na místě je poděkování všem, kdo si dali tu práci s výrobou masek, zahodili 
ostych a přišli mezi nás. Samozřejmě musím poděkovat všem, kteří se postarali o naše hladová 
volátka, či přispěli do našich kasiček. A zvláštní dík patří ještě jednou muzikantům, kteří nás po 
celou dobu doprovázeli. Bez nich to prostě nemůže být ono a já můžu už teď můžu za obě strany 
slíbit, že příští rok do toho jdeme znovu. 
 
                                                                                             Masopustu zdar ☺  
                                                                                                              Jiří Patera 
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Dívčí válka v Konírně 
 

Od podzimu pořádaná divadla v novém sále jílovského muzea si velmi brzy našla své příznivce. Po 
velkém úspěchu uváděných her Limonádový Joe a Saturnin si málokdo nechal ujít hru F.Ringo Čecha - 
Dívčí válku v nastudování souboru OKAP z Kamenného Přívozu. Sál doslova praskal ve švech a ke 
stávajícím řadám sedadel muselo být do uliček nakvap doneseno několik desítek dřevěných židlí, aby se na 
všechny zájemce dostalo. 

Hra na motivy Starých pověstí českých vtipně reflektovala postavení muže a ženy jak ve společnosti, 
tak i v domácnosti. Jedna vtipná replika stíhala druhou, představení bylo často doprovázeno bouřlivým 
potleskem i hurónským smíchem. Ostatně výkony hlavních i vedlejších postav, například Jany Pálové v roli 
Vlasty či Tomáše Ptáčka jako Lumíra, by se jistě uplatnily i na prknech profesionálních scén.  

Regionálnímu muzeu se v krátké době podařilo vyplnit mezeru v nabídce programu v našem městě, 
programu, který jistě pobaví, potěší a zpestří zdejší kulturní scénu. 
 

 
                                                                    Pavel Borský 
                            
Program akcí v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, květen- červen 2011  
 
Do 1.5. - ČESKÉ MINERÁLY VE FOTOGRAFII PAVLA ŠKÁCHY - Makrofotografie odhalují 
podmanivou krásu, kterou okem neuvidíte. 
Do 29.5. - SPOLEK ČESKÝCH BIBLIOFIL Ů - Výstava vzácných ojedinělých bibliofilií a grafik v 
Konírně jílovského muzea. 
Do 1.9. - KOVÁŘSKÉ ŘEMESLO - Minulost a současnost jílovských uměleckých kovářů. 
Do 1.5. - VELIKONOCE V MUZEU - Výstava ve vestibulu připomene nejkrásnější svátky jara. 
Od 23.4. do 12.6. - PTÁCI JÍLOVSKA -  Výstava  M.Vogla, Petra Homolky, Otakara Vorla a Františka 
Boučka seznámí ve fotografiích a trojrozměrných exponátech s téměř stovkou druhů ptáků žijících v našem 
regionu. 
Od 7.5. do 19.6. - DŮLNÍ LAMPY  - Výstava ve vestibulu muzea z cyklu Ad Hoc představí sběratelskou 
činnost Pavla Malého. 
Od 14.5. do 14.8. - SNÍDANĚ V TRÁVĚ - Jak jsme jedli pod širým nebem v minulém století. Výstava Jana 
Pohunka. 
20.5. MUZEJNÍ NOC -  Netradiční celovečerní a noční program v prostorách muzea a ve štolách, noční 
divadelní představení. 
Od 4.6. do 4.9. - STŘEDOČESKÉ SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ  - Výstava 
Od 18.6. do 18.9. - PÁNI KLUCI   - Výstava 
Od 25.6. do 4.9.  - TURISTICKÉ SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY  - Výstava 
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Vážení spoluobčané! 
 

Máte rádi trhy a jarmarky?  
A také Vás někdy napadá proč by je nešlo pořádat i u nás? 

 
Pojďme společně zavést hezkou staronovou tradici  

a přijměte pozvání na 
 

1. PŘÍVOZSKÝ TRH, 
 

který se uskuteční dne 11. 6. 2011 od 08:00 do 12:00 hodin 
na cestě podél levého břehu řeky Sázavy  

            (směrem k hostinci "U Hastrmana" – Druhostranný mlýn)  
v Kamenném Přívoze  

 
Trhy jsou nejen skvělou příležitostí prodat a nakoupit kvalitní rostlinné, živočišné 

a jiné produkty z blízkého okolí, 
ale také šancí na jinak vzácná setkání a vzájemné kontakty!  

Přijďte strávit příjemné dopoledne u vody! 
 

Urodilo se Vám hodně jahod, třešní…? Máte přebytky domácích vajec, medu, či 
zahrádku plnou voňavých bylinek? Vyrábíte skvělé domácí paštiky, ovocné 

šťávy nebo pečete poctivé domácí koláče? 
 

Nabídněte své produkty! Vítané jsou i originální rukodělné výrobky nebo čerstvě 
řezané květiny. K dnešnímu dni již přislíbili účast výrobci košíků, dřevěných 

hraček, biomléka a pravých domácích buchet! 
 

Věříme, že do budoucna by se náš trh mohl stát lákadlem i pro zákazníky  
z širokého okolí.  

 
Těšíme se na sebe - těšíme se na Vás! 

Dotazy a registrace zájemců o stánkový prodej na tel. č. 728 921 151 
Pronájem prodejní plochy za symbolických 50,-Kč 

Náplava Sázavy,o.s., www.naplava.com 
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Zemřelí spoluobčané: 
Zdeněk Žák, Kamenný Újezdec 132 
Marie Prekšlová, Kamenný Přívoz 164 
Zdeňka Padevětová, Kamenný Újezdec 105 
Všem pozůstalým tímto vyjadřujeme hlubokou soustrast. 
 
K životnímu jubileu gratulujeme našim spoluobčanům: 
Leden:                                                                                 
Korotvičková Marie, Kamenný Přívoz 165      
Brožková  Libuše, Hostěradice 13 
Dlouhá Olga, Kamenný Přívoz 173 
Povolný Karel, Kamenný Přívoz  24 
Stibůrek Karel, Hostěradice 11 
Landová Marie, Kamenný Přívoz 193 
Váňová Zdeňka, Kamenný Přívoz 198 
 

Únor: 
Kužel Vladimír, Kamenný Přívoz 180 
Dolejšová Jiřina, Kamenný Přívoz 209 
Štolová Marie, Hostěradice 59 
Krajánek Vladimír, Kamenný Újezdec 128 
Štěpánová Hana, Kamenný Přívoz 188 
Šindelářová Věra, Hostěradice 86 
Kukačka Jiří, Hostěradice 126 
Čížkovská  Hana, Kamenný Přívoz 46

Březen: 
Šindelář Miloslav, Hostěradice 86 
Fraňková Jiřinka, Kamenný Újezdec 139 
Řeháková Bohumila, Hostěradice 65 
Zvelebilová Květa, Hostěradice 56 
Zimová Albína, Kamenný Přívoz 116 
Takácsová Marcela, Kamenný Újezdec 48 
 
Vítáme naše nově narozené spoluobčánky: 
Ema Hrubá 
Jakub Hanuš 
Tomáš Janoušek 
Josef Brychta 
 
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Ve dnech od 25.5. do 28.5.2011 proběhne v obci  Kamenný přívoz sběr nebezpečného 
odpadu.Nebezpečný odpad v těchto dnech odevzdávejte do obecního dvora v Kamenném Přívoze /u 
zdravotního střediska/ od 15,00 do 19,00 hodin. V sobotu 28.5.2011 můžete ještě sběr odevzdat v době od 
7.00 – 9,00 hod. Odpady následně odveze firma AVE. 

Využijte této možnosti a nezanášejte nebezpečným odpadem černé skládky a kontejnery, které 
k tomu nejsou určeny !!! 
 
INZERCE 
 
� Hledám v lokalitě Jesenice, Zlatníky, Dolní Břežany, Zvole, Okrouhlo, Točná, Libeř, Psáry, Radlík, 

Jílové, Borek, Luka pod Medníkem, Chotouň, Třebsín, Kamenný Přívoz, Prosečnice, event.. 
Čerčany, Davle, Štěchovice…a okolí těchto vesnic…..rodinný dům, chatu, chalupu, pozemek. 

            Pro konkrétní klienty. Jen od přímých majitelů. 
            Platí stále. 
            Děkuji i za kontakt, v případě uskutečnění obchodu jej odměním…. 
            Karla Krausová, e-mail: karlakrausova@seznam.cz, tel. 602 323 823. 
� Kominické služby, kontrola komínů dle zákona, vydávání potvrzení o provedené kontrole. 

Miloš Hodinka  - tel. 723 773 509 
Každý čtvrtek a pátek v Jílovém u Prahy a okolí.  


