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Milí spoluobčané, 
téměř v každém příspěvku do čtvrtlet-

níku se zmiňuji o nutnosti postupného zří-
zení připojení na vodovod a kanalizaci pro
všechny části obce. A jak je vidno, stává se
právě z této záležitosti úkol číslo jedna,
neboť několik posledních suchých let nám
ukázalo, jak náročné je bez vody fungovat.

Ještě před několika lety v naší obci prak-
ticky nebyl problém s pitnou vodou. Vět-
šina domů i chat měla svou studnu, či
poblíž studánku, a tak o připojení na místní
vodovod nebyl enormní zájem. V posled-
ních letech však není voda nejen v řece
(místní restaurace vzpomínají na turisty vo-
dáky a tržby před léty) a potocích, ale bo-
hužel ani ve studnách. Obec musí dělat –
a dělá – opatření ke zlepšení stávající si-
tuace. Řešení se v současném stavu musí
týkat všech částí obce, nikoliv připojit na
stávající rozvody pouze několik dalších od-
běratelů.

Současně s vodou se musí řešit též ka-
nalizace, i když to některé spoluobčany tak
nebolí, či si s tím nelámou hlavu. Odpadní

voda se někde ztrácí, jímky nejsou vždy ne-
propustné apod. A na kanalizaci se leckde
nepřipojují ani ti, kteří by se připojit mohli.
Je pravda, že připojení v podmínkách naší
obce je nákladné – probourat se kamenem
není jednoduché a něco též stojí vybavení,
protože se většinou jedná o tlakovou kana-
lizaci. To ovšem nikoho neomlouvá ze zod-
povědnosti za tento odpad, kterou nese
každý majitel domu. Tato zodpovědnost by
měla být samozřejmá, ale pro ty, kteří to tak
necítí, připomínám, že kontrolu, zda je
odpadní voda správně likvidována, může
vodoprávní orgán provádět několik let
dozadu. Každý majitel nemovitosti musí
uchovávat doklady o likvidaci tři roky
zpětně. 

Již jsem zmínil, že voda i kanalizace se
musí řešit komplexně, tzn. do projektu jsou
zahrnuty všechny části obce jak na pravém,
tak i na levém břehu řeky. Právě vzhledem
k polohopisným a geologickým poměrům
celé naší obce není výhled na realizaci ře-
šení v rámci měsíců, ale let. 
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Karnevalový den
V pondělí 4. března jsme do školy

mohli přijít v maskách, protože byl kar-
nevalový den. Už ráno v kroužku jsme
se sešli v maskách, někdo se převlékl za
kovboje, piráta, princeznu, smrtku, ko-
čičku a bylo i plno dalších převleků.

Odpoledne jsme měli v družině pro-
gram plný soutěží, pohybových her
a diskotéku. Bylo to fakt hustý a moc
jsme si celý den užili.



Informace o jednání rady a zastupitelstva obce
Obecní rada zasedala v období od 18.12.2018 do uzávěrky tohoto čtvrtletníku 
tj. 15.3.2019 celkem pětkrát.

Mimo jiné bylo projednáno:
- Příspěvek spolku zdravotně postižených v Týnci nad Sázavou ve výši 3000 Kč.
- Revitalizací webových stránek obce byl pověřen místostarosta obce.
- Projednána zpráva inventarizační komise a následně zpráva kontrolního výboru 

č. 1/2019.
- Ve smyslu § 166, odst.2 a odst.3 zákona č. 561/20147 Sb. (školský zákon) bylo 

odsouhlaseno vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitele ZŠ a MŠ 
K. Přívoz.

- Jmenování členů sportovní komise.
- Vyslovení pochvaly kronikářce obce. 
- Za přítomnosti předsedkyně ekologické komise projednány a odsouhlaseny úpravy 

v odpadovém hospodářství obce, které řeší: úpravy umístění kontejnerů odpadu, 
úpravu stanovišť kontejnerů odpadu, likvidaci stavebního odpadu, elektroodpad 
a bioodpad. Opatření jsou zahrnuta v Odpadovém bulletinu, který je dostupný všem 
obyvatelům, chatařům a podnikatelům v obci.

- Byly upraveny poplatky za zajištění svozu odpadu obchodu potravin a textilu 
v K. Přívoze, Restaurace „U Hastrmana“ a restaurace  „Rakouská stodola“ z důvodu
nákladovosti pro obec.

- Určen poplatek za využívání tělocvičny při MŠ Kamenný Přívoz na 50,- Kč/hod. 
Spolky obce jsou od poplatku osvobozeny.

Zastupitelstvo obce – veřejná zasedání zastupitelstva obce se uskutečnila 18.12.2018
a 17.1.2019. Mimo jiné bylo projednáno a schváleno:

- Změna rozpočtu obce na rok 2018
- 1. rozpočet obce roku 2019
- Realizace investičních a neinvestičních akcí v roce 2019 
- Cena vodného dodavateli vody VHS Benešov na rok 2019
- Bezplatné přijetí pozemků obcí: p.č. 548/11 (paní Hana Koudelová), p.č.. 621/12 

a p.č.621/15 (pan Vladimír Čáslava) vše k.ú. Kamenný Přívoz
- Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Kamenný Přívoz a Posázavím o.p.s. o poskytnutí 

neinvestiční dotace na poskytování obecně prospěšných služeb na území obce 
Kamenný Přívoz

- Plánovací smlouvu „Výstavba nových RD lokalita Kamenný Přívoz – komunikace a IS“
- Složení likvidační a inventarizační komise
- Příspěvky obce na činnost místním spolkům
- Odměny od 1.1.2019 neuvolněným zastupitelům v souladu s § 72 odst.2 a § 84 odst.2,

písm. n) zákona o obcích ve výši 60 % maximální možné odměny dle Nařízení vlády
č.202/2018 Sb.

- Jmenování zastupitele pro spolupráci s odborem územního plánování MěÚ Černošice
(pořizovatel ÚP Kamenný Přívoz)

- Jmenování výběrové komise na vyhodnocení dodavatelů veřejných zakázek
- Podání žádostí o dotace na následující akce:

· Obnova místních komunikací
· Rekonstrukce sociálního zařízení mateřské školy v K. Přívoze
· Územní plán Kamenný Přívoz
· Kanalizace Kamenný Přívoz – stoka „C-1“
· Revitalizace ČOV Kamenný Přívoz

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou zveřejněna v odkazu úřední deska na
webových stránkách  obce www.kamennyprivoz.cz.
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Ohlédneme-li se na finanční stránku věci,
jen projekční práce odhaduji v řádech mi-
lionů, celkovou sumu odkanalizování a za-
vedení zajištění zdrojů pitné vody pro celou
obec si odhadnout netroufám. Pracujeme
však na tom, aby se celá situace vyřešila co
nejdříve. Jisté je, že bez dotací takovou akci
obec samotná nezvládne. Aktivně proto ře-
šíme projekční práce a připravujeme pod-
klady pro žádost o dotace a doufáme, že
jedním z rozhodujících ukazatelů pro zís-
kání dotace nebude finanční částka na od-
běrné místo, neboť ta je v našem skalnatém
terénu samozřejmě naprosto odlišná od
např. Polabí, či v obci, kde je čistička na
potoce pod obcí (např. Jílové), či se jedná
pouze o jednu vesnici (a ne vesnic několik).
Získání této dotace je pro nás prioritou,
před kterou budeme bohužel muset upoza-
dit i plánování chodníků, veřejného pro-
stranství apod.

Pro osvětlení situace ještě uvádím, že
každá vodovodní trubka má jistý možný
počet odběratelů. Bylo-li by jich více, než
je možné, je třeba budovat vodojem. Svůj
vodojem má například 35 v současné době
budovaných domků při místní komunikaci
od krajské komunikace k Zastávce.
Ještě před cca 15 lety nešlo protáhnout
vodu do části obce Na Skalici, protože se
jedná o skálu, na které jsou postaveny
domy, a při střílení by mohlo dojít k jejich
poškození. Ale dnes jsou i jiné technologie.

Nebudu zde dále uvádět, proč něco
nejde, budeme se snažit, aby se situace
s vodou a kanalizací v obci vylepšovala
a věřím tomu, že se to postupně podaří. Na
druhou stranu pro udržení vody v přírodě
může udělat mnoho každý občan! Lidé se
všeobecně musí naučit hospodařit s touto
životadárnou tekutinou, zachytávat co nej-
více vodu dešťovou a snažit se zadržovat
vodu přirozenou cestou v přírodě. K tomu
nejlépe slouží správně vybrané a sazené
stromy a jejich kořenové systémy. Naši
předci moc dobře věděli, proč nechávali
mezi poli meze, remízky a proč sázeli
kolem cest aleje stromů. Snažme se tedy
nejen o to, jak přírodu přizpůsobit sobě, ale
jak se přizpůsobit přírodě a pomoci jí –
když ne sázením stromů, tak alespoň tím,
že je v přírodě ponecháme.

Krásné jaro všem přeje 
Prokop Mašek, starosta obce

SDĚLENÍ

Obecní úřad Kamenný Přívoz 

přijímá platby 

platební kartou.
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Vyhlášen konkurz na
místo ředitele ZŠ a MŠ

Rada obce, v souladu se školským zákonem,
vyhlásila konkurz na pozici ředitele ZŠ
a MŠ v Přívoze na období od 1. 7. 2019. Zři-
zovatel se vždy jednou za 6 let rozhoduje,
zda prodlouží mandát stávajícímu řediteli,
nebo vypíše výběrové řízení, do kterého se
může přihlásit každý, kdo splňuje potřebná
kritéria.

Stávající ředitelka paní Mgr. Hana Šmí-
dová se rozhodla, že již kandidovat nebude,
ač má za sebou 2 období, během kterých
došlo k rekonstrukci budovy ZŠ, navýšení
kapacity MŠ (přestěhováním obecního
úřadu) a hlavně k vedení celého kolektivu
a desítek dětí naší malotřídky. 

Z pozice předsedy školské rady touto ces-
tou stávající paní ředitelce děkuji za odve-
denou, práci a pokud by se rozhodla přece
jen znovu do konkurzu přihlásit, zamě-
stnanci školy, kteří zaslali na obec podpůr-
nou petici za zachování současného stavu,
to přivítají.

Do konkurzu je nutné podat přihlášku nej-
později do 30. 4. 2019, následně pak komise
složená ze zástupců obce, školské rady, škol-
ské inspekce a dalšího ředitele z jiné školy
rozhodne o výběru kandidáta. Podmínky
jsou dostupné na www stránkách obce.

Pokud víte o někom, kdo se chce do kon-
kurzu na místo ředitele přihlásit, předejte
mu/jí prosím tyto informace nebo můj kon-
takt.

Ondřej Hanuš
předseda školské rady

+420 731 157 340
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Rada obce Kamenný Přívoz ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 

konkurs
na pracovní místo ředitele/ředitelky 

Základní školy a mateřské školy Kamenný Přívoz, IČ 70988064, RED-IZO 600053202

Požadavky:
- předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zaří zení

podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte rých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů;

- znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných před-
pisů;

- organizační a řídící schopnosti.

Náležitosti písemné přihlášky:
- označení konkursního řízení; 
- jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
- datum narození uchazeče;
- trvalé bydliště uchazeče;
- korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy trvalého bydliště).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie 
následujících dokumentů:

- doklady o požadované odborné kvalifikaci (di plom a vysvědčení o státní zkoušce nebo
diplom a dodatek k diplomu; poznámka: u mateřské školy popřípadě vysvědčení
o maturitní zkoušce);

- doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pra covního za-
řazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);

- strukturovaný profesní životopis;
- koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředi tele/ředitelky

organizace (ne starší 2 měsíců).  

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.7.2019
Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do 30.4.2019 na adresu:
Obec Kamenný Přívoz, Kamenný Přívoz 285, PSČ 252 82
Obálku označte heslem KONKURS.

Ing. Prokop Mašek
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.3.2019
Sejmuto z úřední desky dne: 25.4.2019    

DODRŽOVÁNÍ NOČNÍHO
A NEDĚLNÍHO KLIDU
Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás
tímto, že v naší obci platí obecně závazná
vyhláška č. 1/2016 o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností v obci.
V této vyhlášce je uvedeno, že noční klid
je od 22.00 do 06.00 hodin a v této době
je každý povinen zachovat klid a omezit
hlučné projevy.  O nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu jsou
veškeré činnosti spojené s používáním
strojů, přístrojů a zařízení způsobují-
cích hluk (např. sekaček na trávu, cir-
kulárek, motorových pil, křovinořezů
apod.) ZAKÁZÁNY. Žádáme tímto
všechny o dodržování této vyhlášky
a ohleduplnost vůči ostatním, kteří
tuto vyhlášku dodržují!!!
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

o dotacích, 
tentokrát 
„kotlíkových“
Po uskutečněném semináři, věnovaném no-
vinkám v programu „Nová zelená úsporám“
a dotacím na podporu zachytávání dešťové
vody „Dešťovka“, pro vás chystáme další se-
tkání, zaměřené tentokrát na kotlíkové dotace.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
pondělí 6. května 2019 od 17 hodin 

sál divadla OKAP

Převážná část v současnosti používaných
kotlů spadá do 1. a 2. emisní třídy. Pro-
voz těchto kotlů bude od 1. září 2022
zcela zakázán, jejich používání bude pře-
stupkem s pokutou až 50 tis. Kč, obdobně
jako používání zakázaných paliv (odpadky,
kaly apod.). Jak takové kotle poznáte? Zpra-
vidla se jedná o kotle s rokem výroby do
r. 2000. Emisní třída kotle je uvedena na
jeho výrobním štítku; pokud tam není, lze
předpokládat, že se jedná o kotel 1. třídy.
Protože Středočeský kraj zahájí 3. června
2019 třetí a poslední vlnu takzvaných
kotlíkových dotací, máte poslední šanci,
jak na výměnu starého kotle získat až
80 % prostředků z evropských fondů!

Oproti minulým letům patří Kamenný
Přívoz do tzv. prioritních obcí, takže vaše
dotace může v případě automatického kotle
na biomasu nebo tepelného čerpadla dosáh-
nout až 127 500 Kč, u kotle na biomasu
s ruční dodávkou paliva až 107 500 Kč,
u plynového kondenzačního kotle pak
102 500 Kč. Nově nebude ve třetí vlně již
možno pořídit kotel na uhlí, a to ani v kom-
binaci uhlí/pelety. Kromě vlastního zdroje
vytápění můžete dotaci použít také na vý-
daje za jeho instalaci, novou nebo zre -
konstruovanou otopnou soustavu, úpravu
komína, zpracování nezbytné dokumentace
a další. Pokud výměnu kotle zkombinujete
se zateplením či jiným energeticky úspor-
ným opatřením z programu Nová zelená
úsporám, získáte navíc bonus až 20 000 Kč.
Využitím dotace ušetříte peníze za výměnu
starého kotle, kterou stejně do roku 2022
budete muset provést, ochráníte zdraví
svých dětí a zlepšíte ovzduší ve svém okolí.
Starý prohořívací kotel na tuhá paliva vy-
pustí do ovzduší 50 až 300 kg prachu/rok,
zatímco moderní kotel méně než 15 kg/rok.

Dobře provozovaný moderní kotel také pro-
dukuje výrazně méně emisí znečišťujících
látek. Například u nových zplynovacích
kotlů na dřevo hoří přiložené palivo řízeně
postupně (ne najednou), a prochází fázemi
ohřevu a vysoušení paliva, uvolňování
prchavé hořlaviny (zplynování), spalování
této hořlaviny (plamen) a spalování od -
plyněného zbytku paliva
(uhlíku). Odlišnou kon-
strukcí a principem spalo-
vání je tak dosaženo vyšší
účinnosti spalování, takže
v neposlední řadě ušetříte
i za palivo.

Středočeský kraj v rámci uplynulých
dvou vln kotlíkových dotací uspokojil
kolem 10 tisíc žadatelů. Dle zástupců kraje
je zde ale stále cca 83 tisíc kotlů na tuhá
paliva, z nichž drtivá většina je vhodná na
výměnu. Na chystaném semináři máte mož-
nost setkat se přímo s pracovníky stře -
dočeského Krajského úřadu, kteří mají
kotlíkové dotace na starosti, a položit jim
vlastní, konkrétní dotazy. Možná budete
překvapeni, jak jednoduché ve skutečnosti
vyřízení dotace je. Pokud si na to přesto
sami netroufáte, můžete se obrátit na někte-
rou ze specializovaných firem, které se vy-
řízením kotlíkových dotací zabývají, na
internetu jich naleznete dostatek. Tyto firmy
si za vyřízení dotace většinou účtují jen
malý poplatek (cca 1–2 tis. Kč) nebo do-
konce žádný, pokud si navržené výrobky
nakoupíte u nich. Pokud je toto řešením
právě pro vás, zkuste kontaktovat vámi
vybranou firmu co nejdříve, vzhledem k blí-
žícímu se datu zahájení příjmu žádostí o do-
taci – v minulých letech byla dotace velmi
rychle rozebrána. Pokud nemáte přístup na
internet nebo si nevíte rady s nalezením
vhodné firmy, kontaktujte mě prosím přes
obecní úřad, pokusím se vám pomoci.

Irena Perglová, ekologická komise

Seminář 
„NOVINKY V DOTACÍCH

PRO ÚSPORNOU DOMÁCNOST“

úspěšně proběhl
Ve středu 13. března 2019 se v divadle
OKAP sešlo asi 25 zájemců o novinky
v dotačních programech Nová zelená
úsporám (NZÚ) a Dešťovka, které nám
představili dva přednášející ze Státního
fondu životního prostředí (SFŽP). 
V rámci NZÚ jistě mnohé zaujala zejména
nová možnost financovat z dotací i úpravy
domů prováděné svépomocí. I v tomto pří-
padě je možné, pokud žádost doplníme pa-
třičným energetickým posudkem, žádat až
o 50 % úhrady nákladů na použitý materiál.
V diskuzi se mnoho dotazů týkalo i mož-
nosti získat dotaci na výměnu neekologic-
kých zdrojů tepla. Dozvěděli jsme se, že
v programu NZÚ lze o tuto podporu žádat
i samostatně bez jakýchkoliv dalších
úsporných opatření (zateplení, výměna
oken apod.), avšak pouze na výměny ne-
podporované v rámci Kotlíkové dotace,
která se týká jen nevyhovujících kotlů. Pro-
gram NZÚ tak může podpořit třeba ná-
hradu lokálních topidel na tuhá paliva
(kamen) a elektrického vytápění např. za
krbová kamna na biomasu s výměníkem,
i když obecně se jedná o nižší částky než
v Kotlíkové dotaci. Další zajímavou infor-
mací bylo, že o dotaci lze žádat i zpětně,
účetní doklady však v den evidence žádosti
nesmí být starší než 2 roky.
Vítanou novinkou v dotaci Dešťovka je
jistě fakt, že žadatelé už nemusí pocházet
z obcí uvedených na seznamu tzv. su-
chých oblastí. Dotaci lze získat i v případě
použití nestandardních výrobků, např. stá-
vajících nepoužívaných jímek. Nově se
Dešťovka týká i rekreačních domů slou-
žících k trvalému bydlení.
Živá diskuze a množství zasvěcených do-
tazů nasvědčovaly, že velká část účastníků
o využití dotací opravdu uvažuje a mnohé
si již k dané problematice nastudovala.
Snad tedy poznatky ze semináře přispějí
ke zdárnému vyřízení jejich žádostí.
Všem nerozhodným a váhajícím bych pak
ráda připomenula stále se zjednodušující
podmínky dotací a ujištění přednášejících,
že úředníci SFŽP s vyřízením dotace rádi
a ochotně pomohou, nebojte se proto je
v případě potřeby na jejich pracovišti
osobně navštívit.
Ráda bych poděkovala všem, kteří konání
semináře umožnili a podpořili, zejména
pak SFŽP a našemu obecnímu úřadu za
ochotnou pomoc při přípravě semináře
a jeho propagaci. 

Irena Perglová, ekologická komise

Ekologie
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Od říjnových voleb uplynulo šest měsíců,
což je vlastně jedna osmina z celého čtyřle-
tého volebního období nás šesti zastupitelů
za sdružení PRO.

Chceme vás proto seznámit s tím, o co se
snažíme nebo co se nám již podařilo. 

Hned na úvod však chceme uvést, že bez
podpory a spolupráce s ostatními zastupiteli
by nápad zůstal jen nápadem. 

O hlavních projektech pro rok 2019 i celé
volební období se určitě dočtete v článku
vedení obce. Jsme rádi, že je mezi nimi do-
končení revitalizace čistírny odpadních vod.
Přesto, že komplexní řešení vody a kana-
lizace v obci se objevilo až mezi „dalšími
projekty k posouzení důležitosti“, nás sta-
rosta ujistil, že v současnosti se zpracovává
studie pro celou obec. Víme, že jednoduché
řešení neexistuje – studie zahrnující reálná
řešení pro každou část obce je pro naše
sdružení naprostou prioritou. Proto budeme
pokroky v této oblasti nejen pozorně sledo-
vat, ale pokud bude ze strany obce zájem,
rádi přiložíme ruku k dílu. 

V návaznosti na tento plán hlavních úkolů
obce jsme i my od loňského listopadu ini -
ciovali několik návrhů sdružení PRO na
doplňkovou činnost obce. 

Navrhli jsme:
1. Seznámit občany s možnostmi dotací,

které mohou zlepšit životní prostředí
v obci (Kotlíkové dotace, dotace Deš-
ťovka…). Tohoto úkolu se ujala eko -
logická komise (Zuzana Jirková, Eva
Drahošová a Irena Perglová) a za plné
podpory obecního úřadu připravila dva
semináře přímo s pracovníky úřadů,
které se těmito dotacemi zabývají. V tuto
chvíli máme již první seminář za sebou
a zvlášť se mu věnujeme v jiném článku.

2. Aktualizovat Plán rozvoje obce jako
jeden ze základních kamenů důležitých
pro plánování a získávání dotací na pro-
jekty obcí. Jiří Patera byl lednovým za-
stupitelstvem pověřen posouzením
stávajících materiálů a návrhem změn. 

3. Zlepšit webové stránky obce, které
jsou zastaralé jak po vizuální, technické,
tak hlavně obsahové stránce. Aktuálně
vzniká nová podoba a místostarosta
Radek Vokál přislíbil jejich kompletní
spuštění od dubna 2019.

4. Upravit podobu Přívozského čtvrtlet-
níku a zajistit jazykovou revizi textů.
Zajištění tohoto úkolu si vzal na starost
Jan Prokš. 

5. Zpracovat funkční kalendář kultur-
ních a sportovních akcí konaných
v obci, ale ideálně i v jejím okolí, a pra-
videlně jej aktualizovat. Tento kalendář
bude součástí nových webových stránek
obce. 

6. Zřídit výdejní místo služby Zásil-
kovna.cz. Uvažovali jsme o jeho umís-
tění na obecním úřadě, překážkou je
však krátká otevírací doba pro veřejnost,
proto budeme hledat jinou možnost.

7. Umístit na vhodných místech kontej-
nery na elektroodpad, jejichž poskyt-
nutí obci zprostředkoval Jan Prokš.
V tuto chvíli jsou už známa místa, kde
je naleznete, viz Odpadový bulletin na
rok 2019.

8. Pokusit se zajistit více spojů nízkopo-
dlažních autobusů (včetně těch zajíž-
dějících do Hostěradic) a jejich lepší
rozložení během dne. Zjištění možností
přislíbil do února 2019 starosta Mašek,
včetně viditelného umístění těchto in-
formací na jednotlivých zastávkách. 

9. Rozmístit v obci knihobudky, které by
lidem zpříjemnily cestu vlakem či auto-
busem a turistům by nabídly informační
materiály o našem regionu. Jejich zří-
zení si vzal na starost Vlastimil Svo-
boda.

10. Umožnit lepší podmínky pro využití
multifunkčního hřiště veřejností.
Myslíme si, že stav, kdy je hřiště veřej-
nosti pronajímané za 200 Kč/hod a klíče
je nutné si vyzvednout a odevzdat
u předsedy sportovní komise, veřejnost
od používání hřiště spíše odrazuje. Na-
vrhli jsme pořízení elektronického
zámku, který by si každý po předchozí
registraci telefonního čísla mohl odemk-
nout pomocí sms kódu, zaslaného na
toto číslo. Sportovní komise v čele
s panem Charvátem na řešení pracuje
tak, aby hřiště mohlo být lépe přístupné
a dostupné všem s příchodem nové se-
zóny. Informace o možnostech využití
budou na webových stránkách obce.

11. Naplánovat budoucí využití Šibalova
statku.
Prostor, který obec odkoupila v minu-
lém roce, byl jedním z témat, které jsme
nadnesli na prosincovém zasedání. Vý-
sledkem diskuse byla výzva starosty za-
stupitelům k zaslání návrhů na využití
statku do konce ledna 2019 tak, aby
mohly být specifikovány požadavky na
zadání studie jeho budoucí podoby. Po
prohlídce celého statku jsme zpracovali
společnou představu sdružení PRO
o využití tohoto prostoru.

Domníváme se, že toto místo je jedineč-
nou šancí pro vytvoření chybějícího spo-
lečenského a kulturního centra naší obce.
Uvědomujeme si nákladnost celého pro-
jektu, a proto v našem záměru dáváme ke
zvážení postupnou rekonstrukci celého
statku. 

Šance, kdy má obec k dispozici po-
zemky a budovy v centrální části, se už
nebude opakovat a neměli bychom ji
promarnit.

Následnými kroky, které chceme obci na-
vrhnout, je uspořádání „Dne otevřených
dveří“ pro občany, kteří budou mít zájem si
areál prohlédnout, vyslechnutí si jejich ná-
zorů na využití prostoru a následné vyhlá-
šení architektonické soutěže.

Celý návrh našeho záměru na využití to-
hoto místa si zájemci mohou přečíst v ak-
tualitách:  https://www.proprivoz.cz/

Děkujeme všem, kteří v tom jsou s námi. 
Irena Perglová a Věra Weinerová, 

sdružení Pro Přívoz

PŘÍVOZSKÝ ČTVRTLETNÍK / číslo 1 / 2019
Vydává obecní rada v Kamenném Přívoze

PRO
v obecním zastupitelstvu
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Zimní radovánky 
O vánočních svátcích to vypadalo po-
chmurně. Žádný sníh, zamračeno, fou-
kal často ledový vítr. Ale na přelomu
ledna a února se zima ukázala v celé
své kráse. Největší radost z toho měly
pochopitelně děti. I když naše zahrada
není ještě taková, jakou bychom si
představovali, využívali jsme ji skoro
každý den. A jak? Postaral se o to sice
malý, ale náš kopeček a především
„paní zima“, která ho zasypala dost vel-
kou sněhovou pokrývkou na to, aby se
mohly děti radovat z bobování a jízdy
na lopatách. Některé děti postavily sně-
huláka, jiné válely sudy ve sněhu, kou-
lovaly se a vytvářely sněhové obrázky.
Děti si tedy zimu dostatečně užily nejen
na horách s rodiči, ale i v naší školce.

Daniela Červenková, učitelka MŠ Kurz první pomoci
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Maškarní 
karneval dětem 
Navázali jsme na dlouholetou tradici obecních hasičů a za-
dařilo se. Sál hospody U Vemenáče se naplnil. Celkem jsme
napočítali kolem  padesáti masek. Děti se předvedly jako
zvířátka, pohádkové bytosti a další nápadité kostýmy.

Odpoledne se neslo v duchu zábavy, soutěží a skotačení.
Pod vedením Lindy Maškové a Jany Kozlové si děti užily
spoustu legrace. Manžel Lindy Martin se svědomitě staral
o hudbu. Byl to sehraný tým.

Jana s Lindou pozvaly děti do soutěže o nejhezčí masku.
Jistě mi dáte za pravdu, že to je složité vybrat tu nej! Po vzá-
jemné domluvě jsme vybrali tři zástupce z řad rodičů a dva
z pořadatelů. Každý vložil do klobouku svoje typy a losovali
jsme. Mohu k tomu jen dodat, že nemuseli všichni s touto
variantou souhlasit. Ale přátelé, vždyť jsme si jen hráli. 

Dovolte mi však vrátit se úplně na začátek příprav. S nápadem
po mnoha letech obnovit v obci dětský maškarní karneval
přišel „Spolek dobré nálady“ (organizátor masopustního prů-
vodu a podobných akcí). Tohoto podnětu se chopila kulturní
komise a mateřské centrum Přívozníček. Kulturní komise za
společné finance všech tří organizátorů nakoupila koláče na
stoly, dorty pro vítěze, sladkosti a hračky  do soutěží, uklidila
a společně se Spolkem dobré nálady vyzdobila sál balonky.
Převozníček věnoval do sálu na pódium nový koberec. O po-
ložení  koberce na pódium a tepla v sále se postaral Spolek
dobré nálady. Děvčata z Převozníčku napekla sladké a slané
pečivo a doplnila nabídku pro hosty na stolech.                              

Skončili jsme po páté hodině odpolední, všichni odcházeli
usměvaví a spokojení z příjemně stráveného odpoledne.

Za kulturní komisi B. Splavcová

A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale
pravšechno – tráva po pás, rosa jako gra-
náty – a ty včely tolik bzučely a ti cvrčci
tolik cvrčeli, a tam dole u potoka slavík
v křoví klokotal. (J. Karafiát: Broučci)

Každý rok mi na jaře vytanou na mysli
slova z Broučků. Zdá se neskutečné, že už
tady máme zase jaro. Čas je neúprosný
a před námi začínají krásné jarní měsíce,
které se rychle překlenou do léta. Březen
je měsícem čtenářů. Pojďme si najít čas
na chvíli s knihou. V naší knihovně se na
vás těší nové i starší knihy. Mezi nejčtenější
patří knihy Aleny Mornštajnové: Hana,
Slepá mapa, Hotýlek. V dubnu se můžeme
těšit na její nový román Tiché roky. Velké
popularitě se těší čtivý a napínavý příběh
okořeněný špetkou lásky od Kristin Han-
nah: Slavík. Velmi zvláštní, poetickou je
kniha Kateřiny Dubské: Člověk Gabriel.

Pro chvíle oddechu, relaxu a pobavení jsou
často vyhledávané knihy Patrika Hartla,
novinkou je jeho poslední kniha Nejlepší
víkend. „Týnejdžři“ se mohou začíst do
knih Dárce, Tajný deník Adriana Molea,
Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky
a další. Na nejmladší čtenáře čekají zají-
mavé knihy jako jsou Hravouka, Chlebová
Lhota, Raketa Hravá kniha pro děti…

V naší semínkovně na vás čekají nová
semínka, přijďte si vybrat. 

1. května by oslavil 131 let spisovatel Jan
Morávek. Připomeňme si jeho dílo úryv-
kem z knihy Jediná cesta. V úryvku popi-
suje období, které nás teprve čeká. Užijme
si každý den, protože čas běží… samo -
zřejmě nejlépe s knihou v ruce.

Těším se na vás – každé pondělí 16-18 h.

Mgr. Jana Kozlová, knihovnice

Jaro v knihovně
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Jedeme do divadla
Výlet  do divadla Goja na muzikál „Fantom opery“ se uskuteční 19. května.
Představení se koná již od 14.00 hodin. Takže vyjedeme ve 12.00 hodin od autobusové

zastávky v Kamenném Újezdci. Další sběrná místa pro zájemce budou jako vždy:  u zá-
vodu Tekaz, na Drahách  autobusová zastávka, v Hostěradicích u bý valého domova dů-
chodců, na návsi v Hostěradicích a poslední na zastávce autobusu v Kamenném Přívoze.
Vstupenky na představení jsou již v prodeji na obecním úřadě. Pro Vás budou vstupenky
i s dopravou za tyto ceny:
Vstupenka v hodnotě 299,- Kč, pro účastníka zájezdu i s dopravou 200,- Kč
Vstupenka v hodnotě 399,- Kč, pro účastníka zájezdu i s dopravou 300,- Kč
Vstupenka v hodnotě 599,- Kč, pro účastníka zájezdu i s dopravou 450,- Kč

V krátkosti o muzikálu: Fantom opery je jeden z nejnákladnějších projektů producenta
Františka Janečka a celkově největší muzikál, jaký byl v Česku uveden.

Těšíme se na Vás a doufáme, že se výlet  vydaří.                B. Splavcová

V srpnu na „Zámeckou zahradu Čimelice“
Výstava je zaměřena tak jako  obdobná výstava „Zahrada Čech“ na prodej květin, ze-

leniny, dřevin, zahradních doplňků a jiné.
Svátek zahradníků a zahrádkářů letos proběhne na sklonku letních prázdnin ve dnech

24.8. až 27.8. Výstavu doprovází chovatelská výstava a výstava ochrany přírody. V či-
melickém zámku na Vás čeká kulturní doprovodný program a občerstvení.

Tato výstava se koná vždy jedenkrát za dva roky. Podle velmi příznivých referencí by
byla škoda si  letošní příležitost nechat ujít.  

Do Čimelic se vydáme 24. srpna.
Opět bude platit, že ti, kteří jsou v obci trvale hlášeni, budou přispívat na dopravu

100,- Kč a přespolní 150,-Kč. Vstupenky si každý zakoupí až na místě.
Zájemci se budou moci hlásit na obecním úřadě v Kamenném Přívoze.

B. Splavcová

Výlet 
na Vyšehrad

Je pátek 11. ledna a chystá se výlet do
Prahy na Vyšehrad. 4. a 5. třída odjíždí
v 8.45 hod. z vlakového nádraží z Ka -
menného Přívozu směr Kačerov v Praze.
Z Kačerova jedeme metrem do zastávky
Vyšehrad. A jsme na místě.

Šli jsme za hradby Vyšehradu kolem Jed-
ličkova ústavu a dorazili jsme na menší dět-
ské hřiště, které bylo plné dřevěných
postaviček ztvárňujících  hrdiny naší histo-
rie. Poznali jsme Kazi, Tetu a Libuši, o které
nám paní Pavliščová povídala pověst, dále
jsme vyslechli pověsti o Krokovi, praotci
Čechovi a jiné. Mohli jsme i posvačit. 

Pak jsme vyrazili do hradeb. Ne na hrad -
by, ale skutečně do hradeb. Těmto prosto-
rám se říká kasematy a sloužily v době
války jako úkryt vojáků a později jako skla-
diště potravin. V těchto prostorách je i míst-
nost zvaná bastion, kde jsou dnes uloženy
originály soch z Karlova mostu. Ještě jsme
se podívali na čertovy kameny a také jsme
o nich vyslechli pověst. 

Poté jsme v tichosti vstoupili  na Slavín,
pohřebiště známých osobností našeho ná-
roda. Jsou zde pochování herci, zpěváci,
vědci, spisovatelé a další významné osob-
nosti. Zhlédli jsme např. hrob B. Němcové,
Jana Nerudy, Karla Čapka, ale i Waldemara
Matušky a Hanky Maškové. 

Pomalu nastal čas k návratu. Podívali
jsme se na hradby, kde nám paní učitelka
vyprávěla pověst o Horymírovi. Celkem
promrzlí jsme si pospíšili na metro a zpět
na Kačerov. Tam jsme si mohli dopřát
kakao nebo horkou čokoládu. Trochu osvě-
ženi jsme nastoupili do vlaku a po příjemně
strávené zpáteční cestě jsme dorazili do Pří-
voza. Byli jsme rádi, že jsme doma, ale ta
podívaná za to stála. 

Jakub Novák, 5. ročník

taneční medicína pro ženy
KDY a KDE

V TĚLOCVIČNĚ ZŠ V KAMENNÉM PŘÍVOZE vždy v PONDĚLÍ  19–21 h. 
Termíny: 1. a 29. duben / 27. květen / 24. červen                
(vstupné 170,- Kč / ženy na mateřské, v důchodu a studentky 150,- Kč)

JÓGA VE STODOLE V JÍLOVÉM U PRAHY vždy v ÚTERÝ  19–21 h. 
Termíny: 23. duben / 14. květen / 11. červen                             

(vstupné 200,- Kč / ženy na mateřské, v důchodu a studentky  170,- Kč)

a dále dle předchozí dohody / lze uspořádat lekci i pro uzavřenou skupinu žen

CO JE LOONA DANCE 
- jedinečný taneční koncept určený všem ženám bez rozdílu věku
- jednoduché taneční kroky vycházející z prvků orientu, afriky a primitivní exprese
- dochází k vyladění ženy po stránce fyzické (zpevnění těla, posílení pánevního dna),
emoční (odstranění nahromaděných životních bloků), psychické (sebeuvědomění,
sebevědomí a sebeúcta)
- pravidelný tanec Loona dance zmírňuje  menstruační bolesti, nepravidelnost men-
struace, gynekologické potíže, bolesti bederní oblasti, kyčlí, problémy s otěhotněním,
v těhotenství a po porodu, v klimakteriu

Loona Dance přináší radost do života,
přijďte si zatančit a objevte samu sebe.
Bude mi ctí provázet Vás na svých lekcích.

Diana Novotná 
REZERVACE  
místa na telefonu 723 401 779 
nebo mail di.novotna@seznam.cz

Pro uskutečnění lekce je nutná účast 
minimáně 4 žen
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Není větší romantika, než se projet kou -
zelnou krajinou Sázavy vlakem. Celá trať
Posázavského pacifiku je poměrně nově
zrekonstruována, jsou zde opravena ná -
stupiště, zabezpečeny přejezdy. Celá trať,
mimo nástupiště v Kamenném Přívoze, kde
je nástupiště staré, složené s pohybujících
se panelů, které jsou každý jinak vysoký.
Pohyb po nástupišti to činí dobrodružným
a zdraví nebezpečným. Z uvedeného dů-
vodu jsem kontaktoval Správu železniční
dopravní cesty (dále jen „SŽDC“) s dota-
zem, jak dlouho bude ještě tento neutěšený
stav trvat. Byl jsem ujištěn, že na opravu
nástupiště na zastávce v Kamenném Pří-
voze byl již vypracován projekt a do dvou
let by měly být na celou opravu uvolněny
prostředky a stavba by ze strany SŽDC
měla být realizována.  Rovněž jsem se za-
jímal o to, kdy budou světelnou signalizací
zabezpečeny železniční přejezdy, mezi
nimiž se zastávka v Kamenném Přívoze na-
chází. Zabezpečení dotčených přejezdů
světelnou signalizací v plánu není, neboť
v uvedeném úseku, v bezprostřední blíz-
kosti železniční zastávky vlak dle drážních
předpisů zpomaluje na dojezdovou rychlost
a na místě panují dostatečné rozhledové
podmínky pro bezpečné přejetí drážního
tělesa.  Za obecní úřad Vám mohu slíbit,
že nebude-li oprava nástupiště realizována
do konce roku 2021, budeme SŽDC kon-

Obědy pro seniory
Jistě se všichni shodneme na tom, že za
poslední volební období bylo pro naše
nejmladší občany uděláno ze strany
obce dost prospěšné práce. Oprava
školy, hřiště, dotace mládežnického
sportu, revitalizace zahrady školky
a možná jsem na mnohé zapomněl.

Myslím si, že je na čase udělat něco
prospěšného pro naše starší spoluob-
čany. Bylo zvykem, že obec zajišťovala
pro starobní penzisty výrobu a rozvoz
dotovaných obědů. Rád bych na tuto
činnost navázal. Jsou dvě varianty ře-
šení, buď se vydat cestou vařit obědy
v naší škole, nebo zajistit jejich přípravu
a rozvoz jiným subjektem. Nechci zabí-
rat prostor výčtem plusů a mínusů jed-
notlivých řešení, cílem celého snažení je
dle mého názoru kvalitní a chutné jídlo
za přijatelnou cenu, doručené v odůvod-
něných případech do domova. 

Abychom mohli uvedené zrealizovat,
musíme vědět, zda by byl o takovouto
službu ze strany našich seniorů zájem.
Vnitřní kalkulací jsme spočítali, že eko-
nomicky únosné by bylo dovézt nejméně
15 obědů. Případné zájemce prosím, aby
sdělili obecnímu úřadu, mailem, písemně,
nebo telefonicky, zda by o oběd včetně
polévky za cca 60,- Kč měli zájem, a jest-
liže ano, kolikrát v týdnu, a zda by si
obědy byli schopni vyzvednout na OÚ,
nebo zda jim to zdravotní stav neumož-
ňuje a potřebovali by oběd dovézt. Termín
pro přihlášení se je 30.4.2019. Poté bude
vyhodnocen zájem občanů, a bude-li roz-
hodnuto rozvoz realizovat, na nejbližším
zastupitelstvu obce bude, a nebo nebude
(s čímž nepočítám), schválena dotace
a rozvoz bude spuštěn. Dotace ze strany
obce bude činit cca 40,- Kč a náklady na
rozvoz.

Rozvoz je určen starobním, popřípadě
plně invalidním občanům s trvalým po-
bytem v obci Kamenný Přívoz. 

PhDr. Radek Vokál místostarosta

Máte starou stodolu, sklep, půdu, plnou původního 

,,harampádí“,

a je vám to líto jen tak vyhodit?

Sháním původní malý žebřiňák, dřevěné necky, vědra, truhlu,

starý prádelník se šuplaty, kosu s dřevěným kosištěm, pluh, cepy,

kamenná korýtka, nůše a koše, ošatky, mlýnský kámen, dobové

obrázky vsi apod. Přijedeme si pro to.

Děkuji za nabídky. 
Karla Krausová (725 878 041)

Tříkrálový průvod

Posázavský pacifik
frontovat s daným slibem a budeme inten-
zivně zjišťovat, proč k realizaci opravy ne-
došlo. Vzhledem ke skutečnosti, že se
nejedná o majetek obce, jinou možnost jak
opravy docílit obec nemá. 

Radek Vokál - místostarosta
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Valná hromada TJ Tatran 
Dne 16. 3. 2019 od 15.00 hodin se v klubovně
na fotbalovém hřišti v Kamenném Přívoze us-
kutečnila valná hromada Tělovýchovné jednoty
TATRANU Kamenný Přívoz.
Na valnou hromadu bylo pozváno 30 členů TJ.
Přítomno bylo 19 členů TJ (9 bylo řádně omluveno)
a 9 hostů (SDH Kamenný Újezdec, trenéři mládeže,
kteří nejsou naši členové, zástupce FC Jílové).

Valná hromada měla následující program:
- Zahájení
- Volba zapisovatele
- Volba ověřovatelů zápisu
- Volba návrhové komise
- Volba volební komise
- Zpráva o činnosti za rok 2018
- Zpráva pokladní
- Zpráva oddílu stolního tenisu
- Diskuse
- Volba doplněného výboru
- Schválení rozpočtu na rok 2019
- Schválení plánu hlavních úkolů na rok 2019
- Závěr schůze
- Občerstvení a volná zábava 

Všechny body programu byly postupně plněny
a i doplňující volby do výboru a do revizní ko-
mise měly klidný průběh a navržení noví čle-
nové byli valnou hromadou zvoleni.
Doplněný výbor bude další roky pracovat
v tomto složení:
Předseda:                  Novotný František st.
Místopředseda:         Charvát Václav
Jednatel:                   Mašek Prokop
Pokladník:                Mašková Blanka
Vedoucí mládeže:     Linhart Jaroslav
Člen výboru:            Doubrava Martin
Člen výboru:            Dalibába Tomáš
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Fotbalový rok 2018 jsme zakončili 
jako už tradičně Silvestrovským
fotbálkem, kterého se zúčastnili

nejen naši fotbalisté,
ale i fanoušci 
a věrní diváci. 

TJ TATRAN 

KAMENNÝ PŘÍVOZ 

fotbal

14. kolo 23.03.2019 SO 15.00 hod.
K. Přívoz - Jesenice „B“

15. kolo 30.03.2019 SO 15.00 hod.
Hradištko - K.Přívoz

16. kolo 06.04.2019 SO 16.30 hod.
K. Přívoz - Libeř 

17. kolo 14.04.2019 NE 16.30 hod.
Vestec „B“ - K.Přívoz

18. kolo 20.04.2019 SO 17.00 hod.
K. Přívoz - Pikovice

19. kolo 28.04.2019 NE 17.00 hod.
Hvozdnice „B“ - K.Přívoz

20. kolo 04.05.2019 SO 17.00 hod.
K. Přívoz - Radlík

21. kolo 12.05.2019 NE 17.00 hod.
Průhonice „B“ - K. Přívoz

22. kolo 18.05.2019 SO 17.00 hod.
K. Přívoz - Okrouhlo

23. kolo 25.05.2019 SO 17.00 hod.
Vrané - K. Přívoz

24. kolo 01.06.2019 SO 17.00 hod.
K. Přívoz - Jílové „B“

25. kolo 08.06.2019 SO 17.00 hod.
K. Přívoz - Jíloviště „B“

26. kolo 15.06.2019 SO 17.00 hod.
Davle - K. Přívoz

ROZLOSOVÁNÍ – 3. TŘÍDA SKUPINA „A“ OKRESU PRAHA-ZÁPAD – JARO 2019 

Před závěrem valné hromady bylo schváleno
usnesení.

Když přišel na řadu 14. bod valné hromady,
všichni se už těšili na dobré občerstvení.

Volná zábava, která následovala po občer-
stvení, se trochu protáhla do večerních hodin.
Nechtěli jsme opustit našeho kamaráda Petra
Novotného, který se o nás dobře stará a je scho-
pen nám splnit jakékoliv přání. A tak jsme si
společně s hasiči z Kamenného Újezdce, kteří
byli našimi hosty, přátelsky povídali až do roz-
chodu do našich domovů. I touto cestou bych
chtěl všem vyslovit ještě jednou VELIKÉ DÍKY.

Zpracoval: V. Charvát

Kamenný Přívoz

PŘÍVOZSKÝ ČTVRTLETNÍK / číslo 1 / 2019
Vydává obecní rada v Kamenném Přívoze
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hasiči

V dnešním preventivním okénku se
podíváme, co dělat v případě požáru.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU.
Když přece jen dojde k požáru, snažte se
v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout
panice. Nejdříve chraňte život a zdraví,
teprve potom majetek. Jestliže je to
možné, snažte se požár uhasit nebo ale-
spoň zabránit jeho šíření. Využijte hasicí
přístroje, hydranty na chodbě, kusy látek
(ne z umělých vláken) apod. Dávejte si
přitom pozor, aby vám oheň nezatarasil
únikovou cestu. Pozor na elektrické
přístroje či věci připojené do elektřiny.
Pokud k tomu dojde, musí se nejprve
vyp nout proud a teprve pak je možné

hasit. Pamatujte přitom, že zařízení, které
může být pod elektrickým proudem,
nikdy nehasíme vodou ani pěnovým ha-
sicím přístrojem.

1/ Pamatujte, že lidské zdraví je vždy
cennější než majetek, a rozhodně se
nepokoušejte požár zlikvidovat za
každou cenu sami.

2/ Požár co nejdříve oznamte hasičům
prostřednictvím tísňové linky 150
nebo 112. Při ohlášení vždy nejdříve
uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo,
zmiňte také důležité okolnosti, které
mohou napomoci či naopak zkom -
 p likovat zásah záchranářům. Poté
uviďte své jméno a přímý kontakt na

sebe. Důsledně se řiďte pokyny ope-
rátora z tísňové linky.

3/ Pokud se v hořícím objektu nachází
více osob, varujte je a snažte se jim
pomoci (zejména dětem, starým a ne-
mohoucím osobám).

4/ Při pohybu v zakouřeném prostoru si
dávejte pozor, abyste se nenadýchali
toxických zplodin z hoření, držte se
při zemi a dýchací cesty si chraňte
navlhčenou rouškou z textilie (stačí
kapesník).

5/ Hořící objekt co nejrychleji opusťte
a přesuňte se do bezpečné vzdále-
nosti. Buďte připraveni poskytnout
pomoc zasahujícím hasičům.

Zpracoval: V. Charvát              

P R E V E N T I V N Í  O K É N KO

Dne 16. 2. 2019 od 15.00 hodin se v restau-
raci „U Vemenáče“ v Kamenném Přívoze
uskutečnila valná hromada hasičů z Kamen-
ného Újezdce.

Po úvodním zahájení a přivítání hostů, kte-
rými byli starosta obce Kamenný Přívoz
p. Prokop Mašek, zástupci SDH Krhanice,

SDH Jílové, SDH Luka pod Medníkem, SDH
Dolní Jirčany, SDH Libně, SDH Libře, SDH
Psáry, SDH Pohoří a zástupci TJ Tatran Ka-
menný Přívoz, jsme minutou ticha uctili pa-
mátku starosty SH ČMS pana ing. Karla
Richtera a našeho kamaráda Luboše Hra-
chovce, kteří nás sledují z nekonečných výšin.

Následně byl navržen a hlasováním
i schválen program celé valné hromady.
Pří tomno bylo 34 členů SDH a 26 hostů.
Pokračováním bylo další několikeré hlaso-
vání – volba ověřovatelů zápisu a návrhové
komise. Po hlasování bylo předneseno ně-
kolik zpráv; zpráva o činnosti sboru za

roku 2018, zpráva o činnosti
mladých hasičů, zpráva zá-
sahové jednotky, zpráva po-
kladní, zpráva revizní a zprá -
va o čerpání rozpočtu za rok
2018. Dalším bodem pro-
gramu valné hromady bylo
vyznamenání naším sborem,
která byla schválena OSH
Praha-západ. Medaile za
10 let dostali 3 naši členové:
pp. Jiří Hartman ml., Jiří
Ondrák a sl. Veronika Volá-
ková. Stužku za 20 let do-
stalo 8 našich členů: pp. Petr
Kadeřábek st., Zdeněk Berka,
Miloslav Zahrádka, Vlastimil
Cirman, Václav Charvát,
pí. Jitka Kadeřábková, Marie
Rajská a Martina Rajská. Za
30 let u sboru byli odměněni
4 členové: pp. František Hro-
ník, Josef Veselý, Miroslav
Žák a Jan Kadeřábek.  Stužku
za 40 let u sboru dostali 3 čle-
nové: pp. Konstantin Navrá-
til, Jiří Hartman st. a Zdeněk

Valná hromada hasičů z
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HASIČI V KAMENNÉM ÚJEZDCI 

Připravované akce 
22. 3. Okrsková valná hromada v Jílovém.
Duben: 13. 4. 2019 proběhne v celé obci sběr železného šrotu. 

30. 4. 2019 se uskuteční v Kamenném Újezdci tradiční pálení
čarodějnic.

Květen: 10. 5. 2019 v den začátku MS v hokeji zahájíme pro přátele
a kamarády na bývalém hokejovém hřišti  Kamenném Újezdci,
již tradiční sledování tohoto šampionátu  Hokej mánii. 

Červen: 1. 6. 2016 ve spolupráci s TJ Tatran Kamenný Přívoz 
proběhne na fotbalovém hřišti v Kamenném Přívoze dětský den.

Srpen: uspořádáme jako již tradičně na hřišti v Kamenném
Přívoze fotbalový turnaj v malé kopané O putovní pohár SDH.

Srpen, září: Ještě v srpnu – nebo v září chceme opět 
Country odpoledne. 

Začátkem září uspořádáme pro naše nejmenší jako každý rok 
Pohádkovou cestu.    

Myslivec. Za 60 let u sboru to byli 2 členové:
pp. Jindřich Chroust a Jiří Hrdlička. Ocenění
předávali: nejstarší člen našeho sboru p. Ivan
Úrsta, starosta SDH p. Jan Kadeřábek a sta-
rosta 12. okrsku p. Jiří Hrdlička. U příležitosti
100. výročí založení samostatného Česko-
slovenska byla vydána speciální edice me-
dailí. Tato medaile byla udělena 12 členům:
pí. Jitce Kadeřábkové, sl. Veronice Volákové,
sl. Marii Rajské, Kateřině Štěpánkové,
pp. Ka deřábkovi Janovi, Kadeřábkovi Pe-
trovi, Buriánkovi Pavlovi, Žákovi Miro -
slavovi, Hartmanovi Jiřímu ml., Zahrádkovi
Miloslavovi a Paterovi Jiřímu. Těmto oce-
něným medaile předávali: starosta obce
ing. Prokop Mašek a místostarosta PhDr. Ra-
dek Vokál. 

Plodným bodem byla diskuse. Po ní násle-
dovaly návrhy na schválení rozpočtu na rok
2019, na schválení plánu hlavních úkolů na
2019 a návrhu na schválení usnesení z této
valné hromady. Schváleni také byli i delegáti
na Okrskovou valnou hromadu. Všechny ná-
vrhy byly tento večer schváleny a tím byl
vyčerpán program letošní valné hromady.

Po ukončení následovalo občerstvení
a volná zábava. Po dobrém gulášku a pi-
večku se rozvinula diskuse o nových nápa-
dech a různých problémech u jednotlivých
SDH. Ve družné debatě jsme pokračovali až
do pozdních hodin, kdy jsme se rozešli
domů.

Zpracoval člen zásahového družstva
V. Charvát

Kamenného Újezdce

Nová klubovna mladých 
po rekonstrukci



vejšlap

14

Novoroční vycházka SDH 
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Uplakané sobotní ráno 5. ledna,
teplota těsně nad nulou, ale parta
dobrovolných hasičů z Kamen-
ného Újezdce má jasný cíl.

Protáhnout zlenivělé kosti
a probudit zdravého ducha po vá-
nočních svátcích. Vánoční či po-
vánoční vycházka se stala již tra-
dicí. Letos jsme ji ale vylepšili
o trochu dobrodiní. Trasa vedla
nad železniční trať do Hornopo-
žáreckého lesa, ale s cílenou za-
stávkou. Tou byl krmelec neda-
leko Turyňské hájovny. Donesli
jsme sem něco krmiva pro lesní
zvěř, mrkev, kukuřici s ovesnými
vločkami, jablka… jistě si na
dobrotách od nás pochutnala.

Od krmelce jsme zamířili k há-
jovně v Turyni a ohniště založili
poblíž místa, kde v současné
době probíhá malý archeologický
průzkum. 

Tradičně jsme si opekli buřty,
zahřáli se teplým čajem, kávou,
grogem, na co kdo měl chuť a vy-
dali se k Turyňskému rybníku, le-
žícímu na stejnojmenném potoce.
Mnohý z nás netušil, že potok
je cca 7 km dlouhý, pramení jižně
od Skalska ve výšce 480 m n. m.,
krom jiného napájí i rybník na
Losích a vtéká do Sázavy v Ka-
menném Přívoze poblíž objektu
U Horů. 

Po lehkém občerstvení jsme
vyrazili zpět po červené značce,
podél železniční tratě přes Losy
do hospůdky  U Adenauera. Zde
jsme celý výlet zhodnotili a po-
stupně se vydali zpět k domovům
s dobrým pocitem, že jsme ten-
tokrát udělali něco dobrého nejen
pro sebe

Za SDH K. Újezdec Jirka Patera

Kamenný Újezdec
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Váš osobní místní makléř
Karla Krausová (právní servis zajištěn)

www.posazavi.info

725 878 041

karlakrausova@seznam.cz

Prodej: 
• Stavební parcela s obyvatelnou a zařízenou chatkou, Krhanice 

(kompletní stavební připravenost vč. všech inženýrských sítí, 

oploceno)

• Nemovitost vhodná na bytový dům nebo Domov důchodců 

(k rekonstrukci) v okr. Rakovník 

• Původní venkovský dům k rekonstrukci – Kamenný Přívoz 

• Velký stavební pozemek v Postupicích 

Hledám pro konkrétní rodinu: 
• Zemědělskou usedlost (bývalý statek) s větším pozemkem, 

s možností vybudovat rostlinnou farmu (co nejblíže k Praze)

Nabídněte mi, prosím (pro konkrétní klienty) nemovitosti
v těchto lokalitách (Jílové u Prahy, Pohoří, Oleško a okolí…

Krhanice, Chrást, Zbořený Kostelec, Týnec a okolí) 

• Chatu, chalupu, hájovnu nebo srub v lese (vše může být 

v původním i špatném stavu, k rekonstrukci), i blízko u řeky.

• Brownfield (např. bývalé JZD, kravíny, prasečáky apod.) jen lokalita

kolem K. Přívozu, Krhanic, Lešan, Krňan, Prosečnice, Neveklova, 

Netvořic…) nebo pole, aspoň 2 ha, k rekultivaci

• Chatu, srub, karavan, co nejblíže k vodě, rovný přímý příjezd 

(handicapované děcko na vozíku) 

Děkuji i za případné tipy 
(hledám ke spolupráci někoho,

kdo to v okolí dobře zná, má vlastní auto nebo motorku a má čas).

Po úspěšném zobchodování tipy odměním dle předchozí dohody…

Stávajícím klientům děkuji za důvěru.

V případě, že máte zdravotní postižení, jste v tíživé sociální
situaci nebo máte někoho takového v rodině či ve svém okolí
a nejste si jistí, zda máte nárok na dávky či příspěvky, případně
potřebujete podporu nebo radu, kontaktujte sociální pracovnici
Danielu Musilovou.

Může vám pomoci např. s vyplňováním (případně s podáním)
žádosti o: 
dávky státní sociální podpory a hmotné nouze, příspěvky pro
osoby se zdravotním postižením, kontaktováním dalších služeb atd.
NOVĚ možnost potravinové pomoci pro osoby v nouzi.
Služba je poskytována zdarma.

KONTAKT: 
Mgr. Daniela Musilová 
Městský úřad Jílové u Prahy, Kancelář č. 113, 
v budově Obecního domu na Masarykově náměstí 195.
TEL: 727 827 420 
(pondělí a středa)
email: socialnipracovnice@jilove.cz

Jubilanti

LEDEN
Korotvičková Marie
Brožková Libuše
Novotný Petr
Hnátek Emil
Vysušilová Jana
Nováková Marie
Jangl Zdeněk
Dlouhá Olga
Urstová Ludmila
Drda Josef
Pletichová Božena
Švancarová Helena
Lněnička Jiří

ÚNOR
Souček Emil
Drdová Jiřina
Vítková Zdeňka
Havelková Drahomíra
Škopková Věra
Štěpánková Hana
Krajánková Jiřina
Čížkovská Hana

BŘEZEN
Juřík Zdeněk
Buňata Stanislav
Řeháková Bohumila
Brzobohatá Jaroslava
Kovář Jiří
Zimová Albína
Takácsová Marccela

Srdečně gratulujeme všem jubilantům!

Nově narození LEDEN    ÚNOR    BŘEZEN

Drahoš Štěpán Dvořák Jaroslav
Chrudimský Ondřej Lošeňuková Teodora

Dobré zprávy od Náplavy
Jako již několik let zpátky tak i letos se můžete
těšit na červnové setkání s hudbou i občerstvením
na břehu řeky Sázavy v Kamenném Přívoze.
Kdy? V sobotu 15. června 2019. Vše ostatní se
dozvíte z plakátů na vývěskách, letáků ve schrán-
kách nebo na našich stránkách naplava.com.
Těšíme se na sebe, těšíme se na Vás! Věra Weinerová.

náplava sázavy

UPOZORNĚNÍ
Hasiči z Kamenného Újezdce provedou tak jako každý rok

SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
a to v sobotu 13. dubna 2019 od 8 hodin

Pokud máte něco k odvezení, 
tak to prosím připravte k vašim domům či chatám. 

V případě potřeby s vynesením samozřejmě pomůžeme.
Další informace lze získat na telefonech:  602 479 625 pan Jan Kadeřábek či

602 651 310 pan Pavel Buriánek.
Za hasičský sbor děkuje Jan Kadeřábek – starosta SDH


