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Toto pořekadlo bylo často slýcháno za
dob minulého režimu. Dnes moc ne, avšak
o to častěji je realizováno v praxi. Jak je
mým zvykem, občas se ve čtvrtletníku
musím věnovat i nepříjemným tématům
a toto číslo je právě ten případ.

A začnu u odpadů. Máte-li pocit, že toto
téma je zde na přetřesu již poněkolikáté,
máte pravdu. Jenže odpady jsou jedním
z největších problémů nejen obce Kamenný
Přívoz, ale celé planety Země. Proto ře-

šíme-li tuto problematiku lokálně, můžeme
pomoci svou malou částí s odpady i v glo-
bálním měřítku. Nebudu zde znovu roz-
sáhle informovat o tom kam, proč a jaký
odpad patří, jen znovu zmiňuji, že v odpa-
dových kontejnerech se stále objevují věci,
které tam nemají co dělat, a to je zejména
vybouraný materiál, umyvadla a další před-
měty vzniklé při přestavbě domů, chat,
bytů, dále součásti motorových vozidel,
blatníky, nárazníky a pneumatiky (které se
dají bezplatně vrátit při koupi nových).
Nejčastěji je najdeme v kontejnerech na od-
lehlejších místech a plní se často v noci,
takže majitelé tohoto odpadu asi tuší, že ne-
jednají správně. Obec se o tento odpad sa-
mozřejmě postará, ale na základě toho se
musí zákonitě zvyšovat poplatky za jeho li-
kvidaci a ty půjdou z kapes nás všech.
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APOHÁR JSME PŘIVEZLI
Rozpálené hřiště v Týnci nad Sázavou

vítalo ve středečním odpoledni 12. června
účastníky tradičního – již 11. ročníku –
fotbalového turnaje školních družin
okolních základních škol. Pro žáky a žá-
kyně naší Základní školy v Kamenném
Přívoze to byla účast premiérová. A na-
konec i veleúspěšná. Po pěkných, a nutno
říci i velmi tuhých soubojích reprezen-
tanti naší školy získali  první a druhé
místo. A za první místo jsme přivezli
putovní pohár turnaje. Všichni, ať již
v mladší kategorii, stejně tak i ve starší
kategorii, k celému turnaji přistoupili
velmi zodpovědně a s velkou chutí si za-
hrát a i chtít vyhrát. „Strašně se mi líbil
férový přístup všech dětí,“ ohlédla se za
účastí paní vychovatelka ZŠ Jana Šmej-
kalová, „a odměnu si zasloužily,“ do-
plnila a pozvala všechny na zmrzlinovou
odměnu. Zmrzlina v úspěšném týneckém
odpoledni chutnala výtečně.
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Co je tvoje, to je moje 
a co je moje, do toho ti nic není…
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Informace o jednání rady a zastupitelstva obce
Obecní rada zasedala v období od 15. 3. 2019 do uzávěrky tohoto čtvrtletníku celkem osmkrát.
Mimo jiné bylo projednáno a schváleno:
- Odsouhlaseno udělení plné moci k zastupování obce jako člena SMO ČR na XVII. Sněmu měst

a obcí České republiky na některou z okolních obcí, která se sněmu bude účastnit.
- Příspěvek na Baby box pro odložené děti ve výši 1 tis. Kč.
- Projednána Auditorská zpráva hospodaření obce za rok 2018, kterou vypracovala firma

INTERAUDIT PRAHA s.r.o. Ve zprávě nejsou zjištěny žádné významné chyby či nedostatky.
- Vzhledem ke kalamitnímu stavu obecních lesů v důsledku sucha a kůrovce byl místostarosta

pověřen organizací a určení podmínek a ceny samotěžby vybraných dřevin ze strany občanů
a rekreantů obce.

- Odsouhlasen příspěvek obce na projekt Čistá řeka Sázava 2019 ve výši 10 tis. Kč.
- Jmenování členů konkursní komise na obsazení místa ředitele Základní a mateřské školy Ka-

menný Přívoz.
- Příspěvek 5 tis. Kč spolku Bajan na činnost k záchraně ohrožených zvířat, výchově mládeže

a spolupráci s místní školou. 
- Odsouhlasen volný vstup na multifunkční hřiště v období květen, červen a po vyhodnocení

bude rozhodnuto o jeho dalším možném využívání. I když předseda sportovní komise podal
důkazy o tom, že hřiště je ničeno, dvouměsíční doba k vyhodnocení bude dodržena.

- Odsouhlasen pronájem studny na obecním pozemku p. č. 421/1 Kam. Přívoz za nájemné 1 Kč
za rok. Výše nájmu byla volena s přihlédnutím k tomu, že nájemci budovali studnu a všechna
přilehlá zařízení na své náklady v roce 1958 a toto na své náklady provozují. Jedná se o cca
12 objektů, které jsou tímto lokálním vodovodem zásobeny.

- Určena cena za komerční hlášení v místním rozhlase na 50 Kč za jedno hlášení. Komerční ban-
nery na stránkách obce nebudou realizovány, stránky obce neslouží komerčním účelům.

- Rada obce rozhodla v zájmu ochrany životního prostředí a propagace obce, pro společenské,
kulturní a sportovní akce zakoupit 1000 ks vratných zálohovaných kelímků se znakem obce.

- Na akci „Přívozská sobota“, která proběhla z iniciativy Náplavy Sázavy dne 15. 6. 2019, obec
přispěje částkou 15 tis. Kč na vystoupení loutkového divadla, skupiny The Brownies atd.

- Příspěvek 2 tis. Kč na Přívozský Joga festival, který se uskutečnil 2. 6. 2019. Výtěžek dobro-
volného vstupného organizátor akce věnuje obci  na výsadbu stromů.

- Jmenování paní Mgr. Bc. Jany Kozlové ředitelkou Základní školy a mateřské školy Kamenný
Přívoz od 1. 8. 2019.

- Projednána a zastupitelstvu doporučena k odsouhlasení výměna a odkup pozemků místních
komunikací.

- Projednána a zastupitelstvu doporučena výměna pozemků v Hostěradicích mezi Svatovítskou
kapitulou a obcí. Jedná se o pozemky místní komunikace, části požární nádrže a sportovní hřiště
u požární nádrže v Hostěradicích.

- Odsouhlasena Smlouva o výpůjčce mezi obcí a Tělovýchovnou jednotou Tatran Kamenný Pří-
voz z.s. (fotbalové hřiště, kabiny, sklad).

- Uvolněna částka 10 tis. Kč na dětský den, který tradičně organizují  TJ Tatran Kamenný Přívoz
a SDH Kamenný Újezdec a jehož se účastní kolem 200 dětí.

- Odsouhlasena Smlouva o výpůjčce mezi obcí a Sborem dobrovolných hasičů Kamenný Újezdec
(hasičárna, pozemek bývalého hokejového hřiště se skladem).

- Projednána zpráva kontrolního výboru.
- Projednán návrh úprav  ozelenění „Kopečku“ pod ZŠ Kamenný Přívoz, který předala radě obce

předsedkyně ekologické komise. Rada obce odsouhlasila návrh a uvolňuje částku 30 tis. Kč na
nákup potřebného k jeho realizaci.

- Rada obce vyslovila pochvalu za činnost ekologické komise.

Zastupitelstvo obce – veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 11. 4. 2019. Mimo jiné
bylo projednáno a schváleno:

- Změna rozpočtu obce na rok 2019.
- Realizace akcí „Rekonstrukce sociálního zařízení Mateřské školy“ a „Obnova povrchů místních

komunikací“, i když obec neobdrží dotaci.
- Realizace akce „Oprava oplocení základní školy“. 
- Místostarostu obce PhDr. Radka Vokála jako uvolněného zastupitele.
- Z rozpočtu obce uvolněno 100 tis. Kč na příspěvky seniorům na obědy.
- Realizace a financování závlahového systému na fotbalovém hřišti v Kamenném Přívoze s pří-

spěvkem 280 tis. Kč z rozpočtu obce.
- Odprodej dlouhodobě připlocené části pozemku parc. č. 356/1 k. ú. Kamenný Přívoz o velikosti

28 m2 majitelce nemovitosti č.e. 544 K. Přívoz za cenu 250 Kč/m2.
- Realizaci úprav objektu tělocvičny při MŠ čp.10 Kamenný Přívoz (rekonstrukce, vybudování

soc. zařízení, rozšíření o posilovnu).
- Odkup potřebných pozemků obcí na vybudování chodníků, místních komunikací apod. za cenu,

která nepřekročí cenu odhadní.
- Zastupitelka paní Věra Weinerová určena koordinátorkou pracovní skupiny zabývající se vy-

užitím a rekonstrukcí objektu čp. 9 Kamenný Přívoz – „Šíbalův statek“.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou zveřejněna v odkazu úřední deska na webo-
vých stránkách  obce www.kamennyprivoz.cz.
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Nový web obce
Kamenný Přívoz

Rada obce Kamenný Přívoz rozhodla
o vytvoření nových webových stránek obce
Kamenný Přívoz. Důvodem tohoto rozhod-
nutí nebyl rozmar rady, ale technické a obsa-
hové zastarání stávajících webových stránek
a potřeba vedení obce mít možnost informo-
vat občany o aktuálním dění, ale i o různých
sportovních a kulturních podnicích konaných
v obci tak, aby se těchto mohlo zúčastnit co
nejvíce občanů a návštěvníků obce. 

Web bude obsahovat rovněž informace
o využití sportovišť v obci tak, aby tyto
mohli občané lépe využívat, což obyvatelé
ocení zejména od měsíce května roku 2019,
kdy bude pravděpodobně zahájen každo-
denní provoz multifunkčního hřiště pro ve-
řejnost (mimo časy rezervované Základní
a Mateřské škole a sportovním oddílům).
O tom, kdy k tomu dojde, a o návštěvním
řádu, budete opět informováni cestou we-
bových stránek. 

Další nesporný přínos nového webu je
pro podnikatele a živnostníky obce. V pří-
padě pořádání kulturní, popřípadě spor-
tovní akce v obci, je možnost o tomto
informovat i prostřednictvím našeho webu.
Postačí zaslat požadavek na e-mail misto-
starosta@kamennyprivoz.cz. Tato možnost
platí i pro subjekty z obcí v okolí.

Webové stránky jsou dostupné na původní
adrese, tedy  www.kamennyprivoz.cz. Přeji
si, aby web dobře sloužil občanům i obci.

PhDr. Radek Vokál – místostarosta

NEVHAZOVAT
REKLAMU

Mnoho občanů obce, včetně mě, za-
stává názor, že reklamní letáky, které nám
jsou vhazovány do poštovní schránky,
slouží pouze k balamutění spotřebitelů,
kteří nalákáni "akční cenou" do obchodu
přijedou, mají-li štěstí, seženou zboží za
akční cenu a k tomuto koupí i věci, které
často nepotřebují a nakonec vyhodí. 

Rovněž ekologická zátěž těchto letáků
je nemalá. Většina obchodních  řetězců
má již reklamní letáky vystaveny na
svých webových stránkách a není proto
nutná papírová verze.

Z důvodů shora uvedených rozhodla
rada obce o obstarání samolepek "ne -
vhazovat reklamu", které jsou dostupné
zdarma na obecním úřadě. Zda si je ob-
čané převezmou, popřípadě vylepí na své
poštovní schránky, je jen jejich svobodná
volba.  Já už svojí nálepku vylepil.

Radek Vokál – místostarosta
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POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1
Že je chování lidí nevyzpytatelné a že ně-

kteří přemýšlí pouze sobecky, lze pozorovat
i jinak. Když si vysejete na zahrádku zele-
ninu, tak by se vám asi nelíbilo, kdyby
někdo po těchto záhonech šlapal. Úplně
stejně nahlížím na to, že si někdo zaseje
pole a po něm si klidně zkracují cestu
místní občané autem… Nebo si někdo chy-
til či dostal divoké prase nebo srnu a jejich
vnitřností a kůže se musí zbavit, není prob-
lém. Dá to do pytle a položí k odpadko-
vému koši u lavičky u řeky v 35 °C. Obec
se po stará, přece tam ten zápach nenechá.
A věřte, že to tak je. Obec se samosebou
postará, ale znovu neseme následky sobec-
kého chování někoho jiného.

A ještě se musím zmínit o jedné, mně ne-
pochopitelné věci. Někomu zřejmě dlouho-
době vadí stromy. Již několikrát se stalo, že
pokud mladý strom nemá sílu kmenu tako-

vou, aby nešel zlomit, musíme se obávat, že
ho někdo opravdu zlomí. A tak se občas
stane, že strom, o který se někdo stará a za-
lévá, do rána nepřežije.

V první části úvodníku jsem zmínil to, co
dle mého není dobře, ale vězte, že si uvědo-
muji, že tak se chová jen menšina z nás.
Většina lidí je schopna nést zodpovědnost
alespoň sama za sebe. Mnoho obyvatel či
chatařů se stará nejen o svou nemovitost,
ale i o její okolí. A nemluví o tom, je to pro
ně zcela běžné.

Pak je zde ještě další skupina občanů,
a to jsou ti, kteří se starají nejen o sebe, ale
také o veřejnost, veřejný prostor a kulturu.
A proto mám radost, když se mohu zmínit
i o tom veskrze pozitivním, co místní dělají,
ať jsou to jednotlivci, či jsou sdruženi ve
spolcích. Místní občané se angažují při
úpravě „Kopečku“ před školou, Okrašlo-
vací spolek hledá a upravuje okolí odpočin-

kových míst, plánuje lavičky i výsadbu
stromků. A když je třeba, pomohou místní
hasiči v mnoha krizových situacích, jako je
čištění kanalizace, odstranění popadaných
stromů apod. 

Kulturní a společenský ruch jsme spo-
lečně oživili v sobotu 15. 6. 2019, kdy pro-
běhla akce „Dopoledne na Šíbalově statku“.
Iniciátorem byla Náplava Sázavy a spolu-
organizátory obec, její kulturní komise,
MC Převozníček i někteří jednotlivci.
A myslím si, že se akce s kulturním, zábav-
ním i gurmánským programem vydařila
a stane se nedílnou součástí žití obce. 

Nakonec vám všem čtenářům Přívoz-
ského čtvrtletníku i všem ostatním obyva-
telům, chatařům a návštěvníkům naší obce
chci popřát zdravé, bezproblémové a spo-
kojené prožití léta a dovolených.

Prokop Mašek,  starosta obce

Co je tvoje, to je moje a co je moje,
do toho ti nic není…

Nová lávka
přes 
Turyňský potok
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SDĚLENÍ

Obecní úřad Kamenný Přívoz 

přijímá platby 

platební kartou.

Přičiň se občane, 
obec tvá ti pomůže

Podstata komunální politiky spočívá na
komunitním občanském principu. Prin -
cipu, který je postaven na občanech ži -
jících na určitém území, o nichž se
předpokládá, že mají zájem na jeho roz-
voji pro co nejlepší život všech. Obec
tedy není stát, i když neustále vidíme
snahy nedemokratických politiků obec
státu podřídit a vzít jí tedy právě to
„živé“, co komunální politiku dělá politi-
kou opravdu pro občany a nikoliv na je-
jich účet.

Mnoho občanů se na obecní úřad obrací
tu s reálnými, tu nereálnými požadavky
na zlepšení života v obci. Někteří chtějí
jen brát, jejich aktivita končí e-mailem
zaslaným na obecní úřad. Ale jsou i tací,
a přibývá jich, kteří se aktivně zapojují
a ve svém volném čase pomáhají obec
zvelebit. Princip je jednoduchý – obec po-
skytne materiál a občané čas a práci.
Cosi, co starší z nás znají z dob socia-
lismu pod zprofanovaným názvem akce
„Z“, je dnes založeno na skutečném prin -
cipu dobrovolnosti a realizuje se to, co si
občané sami vymyslí a navrhnou. Nikdo
nikoho k ničemu nenutí a o to je každá ta-
kováto aktivita cennější.

Z poslední doby bych chtěl z těchto
akcí zmínit například opravu cesty ve-
doucí ze zastávky na Losy, kde pan Vác-
lav Navrátil zajistil a zorganizoval opravu
pomocí materiálu zakoupeného obcí.
Rovněž byla podobným způsobem znovu
zbudována lávka pro pěší přes Turyňský
potok, na které se podíleli pan Roman
Beneš a Radim Kubica. Nelze pominout
ani aktivitu ekologické komise, zvláště
paní Zuzany Jirkové a paní Evy Draho-
šové a manželů Valentových, kteří zorga-
nizovali brigádu na údržbu zeleně v okolí
školy a rovněž připravili projekt na oži-
vení tohoto prostoru. Mnoho těchto akcí
provedl rovněž okrašlovací spolek půso-
bící v obci velmi aktivně.

Pevně věřím, že podobných aktivit
bude přibývat, fantazii se meze nekladou,
občane přičiň se, tvá obec ti pomůže. 

Radek Vokál - místostarosta

Využíváte k vytápění svého
domu kotel na tuhá paliva
I. nebo II. emisní třídy? Provoz
takových kotlů bude od 1. září
2022 zakázán, ale ještě stále
máte šanci získat na výměnu
nevyhovujícího kotle dotaci až

127 500 Kč. Třetí a poslední vlna kotlíkových
dotací ve Středočeském kraji byla spuštěna
3. června v 10 hod. Už ve 12.30 hod. téhož dne,
tedy za pouhé 2,5 hodiny, bylo podáno 11 261
žádostí v elektronické podobě. Mnoho z těchto
žádostí bylo nicméně podáno duplicitně či ne-
oprávněně, a tak je dle dat krajského úřadu ke
12. červnu evidováno 4 568 oprávněných žá-
dostí. Jelikož je na tuto třetí výzvu pro Středo-
český kraj vyhrazeno 575 mil. Kč, finance by
měly vystačit na cca 4 870 žádostí. Přijímání
žádostí o dotaci tedy samozřejmě pokračuje,
a pokud na některou žádost nebudou stačit vy-
hrazené finance, bude zařazena do tzv. zásob-
níku projektů. Pokud někdo přislíbenou dotaci

v určeném termínu nakonec nevyčerpá, uvol-
něné peníze budou použity právě na žádosti
z tohoto zásobníku, opět v pořadí, v jakém byly
podány. 

Jak zaznělo i na semináři ke kotlíkovým
dotacím, který se konal 6. června v naší obci,
Středočeský kraj bude usilovat o podporu
všech žádostí, které budou podány v tomto
roce, a to i kdyby bylo nutné najít jiné zdroje.
Jelikož se ale zatím jedná pouze o příslib,
neváhejte, a jestliže máte o dotaci zájem,
podejte žádost co nejdříve.

Není to nijak složité, žádost se podává
v elektronické podobě a je tedy nutné mít
přístup k internetu a také mít zřízenou emai-
lovou adresu (nemusí být přímo žadatele, ale
bude potřeba ke komunikaci s úřadem). K sa-
motnému vyplnění žádosti ještě není potřeba
znát podrobnosti o plánované výměně
kotle, jen už musíte být rozhodnuti, zda
starý kotel vyměníte za kotel na biomasu
(kusové dřevo, peletky) s ručním nebo au-

toma
čerpa
částk
síte m
nasta
částk
možn
nou té
částk
ván m
změn

Do
tisknu
doruč
a to v
patří 
připo
nické
a kop
na jm

Zaj
ktero

Je nejvyšší čas zažádat o

Ekologie

„Slovo pěšina je odvozeno od slova cho-
dit pěšky, tzn. pěšec má zde přednost před
auty!“

Milí spoluobčané, procházíte-li naší ves-
nicí, nenajdete už silničku či cestu, abyste
nemuseli  uhýbat a uskakovat před auty, která
projíždějí místy ještě před pár lety netknu-
týmy automobilismem. Proto v době, kdy je
auto v každé domácnosti pomocníkem, ale
i mocným  pánem, se pár členů OS rozhodlo
vytvořit v naší obci přece jenom několik
míst-pěšin, kde tento pomyslný čert nebude
moci projíždět a v klidu nechá procházet ma-
minky s dětmi, pěší turisty, seniory i jen tak
chodce, kteří se v klidu chtějí projít po pěšině.
Proto OS požádal vedení obce o zaměření
a úpravu původní obecní pěšiny, která vede
od fotbalového hřiště směrem do Důla. 

V loňském roce na jaře jsme zde se za -
městnanci obce vysázeli  javorovou alej. Bo-
hužel, jelikož loňské jaro a léto bylo enormně
suché a horké, malé javůrky, které byly bez
kořenového balu, i přes veškerou péči za-
schly. V tomto roce jsem nenechala nic ná-
hodě a zakoupila z vyčleněných peněz na
obecní zeleň nové, vzrostlejší  javory a lípy
s kořenovým balem. Uschlé stromky jsme
vytrhali, obec nechala vyhloubit větší díry na
vsazení stromků a v dubnu byla vysazena
nová alej. 

O stromky se OS stará, chráníme a obalu-
jeme je před okusem vysokou zvěří. Máme
radost z letošního počasí, jaro je štědré na
vodu a kdykoli se rozhodneme alej zalít, při-
jde vydatný déšť a máme po starosti. 

Stromky se pěkně zelenají, běžte se tam
projít!!!

Ještě musím zmínit práci OS v roce 2018,
který byl významným mezníkem našich
dějin, v říjnu jsme slavili 100 let od založení
Československa. I zde jsme přiložili ruku
k dílu a společně s obcí navrhli a upravovali
místo kolem památníku T. G. Masaryka
v Důle, pomohli upravit prostor pro umístění
laviček a osázení zeleně v okolí parkoviště
u školy. Jen mě mrzí, že někdy naše práce
a tomu vynaložený čas přichází v niveč,
např. když vysázíme a uchytáváme psí víno
na ošklivou zeď a již třetí rok zaměstnanci
obce pnoucí rostliny posečou, nebo když si
v hospodě někdo vypráví, jak je to v pohodě,
když zasazené stromky zlomí nebo přejede
autem. I to je život. Touto cestou bych chtěla
poděkovat svým  třem parťákům a pomocní-
kům, zvláště Haně Roháčkové a Veronice
Nezbedové, a máte-li  někdo zájem pomáhat
obci jen tak, ozvěte se na tel. 721 043 822.

Užívejte si krásné léto, 
za OS Blanka Mašková

Z činnosti Okrašlovacího spolku,
aneb kam auto nemůže!
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Obecní lesy
Obec Kamenný Přívoz je vlastníkem

55,6 hektarů lesa. Většina tohoto ma-
jetku leží na rozdrobených, často nepří -
stupných pozemcích. Tyto pozemky jsou
dílem v prudkých stráních nad řekou,
dílem jsou na nich umístěny rekreační
objekty přímo ohrožené pády stromů.

V důsledku sucha, kůrovce smrko-
vého a v neposlední řadě v důsledku
zalesnění choulostivými dřevinami, je
většina obecních lesů ve velmi špatném
stavu. Obec o situaci ví a ve spolupráci
s lesním hospodářem a Odborem život-
ního prostředí Černošice situaci řeší.
V současné době probíhá úspěšně samo-
těžba ze strany občanů, větší lesní celky,
jako je například lokalita Bílov, budou
těženy odbornou firmou a následně za-
lesněny odolnými druhy dřevin. 

Cílem vedení obce Kamenný Přívoz
není hospodářský zisk z lesa, od toho
jsou jiní vlastníci, zejména ti, kteří ne-
dávno lesy dostali zdarma od státu.
Naším cílem je trvalý lesní porost, osá-
zený především odolnými listnatými
stromy. Les poskytující v létě stín, celo-
ročně  zabraňující erozi a zadržující
vodu v krajině.  

Radek Vokál – místostarosta
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tomatickým přikládáním nebo za tepelné
čerpadlo. Dále je potřeba vyplnit finanční
částku, jedná se však pouze o odhad (nemu-
síte mít hotový rozpočet akce). Je výhodné ji
nastavit na min. 150 tis. Kč, jelikož tato
částka umožní čerpat dotaci v maximální
možné výši, pokud náklady nakonec dosáh-
nou této nebo vyšší hodnoty. Pokud si naopak
částku nastavíte nižší, bude pro vás rezervo-
ván menší objem peněz, což už nelze zpětně
změnit. 

Do dvaceti pracovních dnů je pak nutné vy-
tisknutou a podepsanou elektronickou žádost
doručit na Krajský úřad Středočeského kraje,
a to včetně všech příloh – mezi nejdůležitější
patří fotodokumentace původního, ještě
připojeného kotle, doklad o kontrole tech-
nického stavu a provozu stávajícího kotle
a kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu
na jméno konečného uživatele.

Zajímavou novinkou této vlny dotací, na
kterou jsme také byli na semináři upozor-

něni, je možnost proplacení zálohové fak-
tury, a to až do výše 80 % uznatelných ná-
kladů (samozřejmě maximálně ve výši
přiznané dotace, která je pro kotle na bio-
masu s ručním přikládáním 107 500 Kč
a pro tepelná čerpadla a automatické kotle
na biomasu 127 500 Kč). Na poskytnutí zá-
lohy mají nárok žadatelé z prioritních
obcí (což Kamenný Přívoz naštěstí je), kte-
rým je 18–30 let nebo naopak senioři nad
65 let a také osoby zdravotně postižené
(TP, ZTP, ZTP/P) bez omezení věku. Tako-
vým občanům by pak k realizaci výměny ne-
vyhovujícího kotle mohlo stačit pouze 20 %
vlastních finančních prostředků.

Na závěr bych chtěla zopakovat svoji
výzvu z minulého čísla Přívozského čtvrtlet-
níku – pokud si s podáním žádosti nevíte
rady, neváhejte mne kontaktovat přes pracov-
níky obecního úřadu, ráda s vyplněním žá-
dosti pomohu.

Irena Perglová, ekologická komise 

at o „kotlíkovou“ dotaci

Práce na obnově zeleně u základní školy
prošly další fází. V půli května jsme si dali
další brigádu, jejímž cílem bylo zejména od-
stranit bujně rozrostlý plevel ještě před tím,
než uvolní semena, a připravit si tak půdu pro
nové výsadby. Zároveň byl proveden sestřih
keřů, odstranění dalších mrtvých nebo nemoc-
ných rostlin a kontrola výsadeb provedených
na podzim. Do blízkého okolí pomníku i na
druhou stranu schodiště jsme vysadili zkuše-
ností prověřené skalničky z vlastních zásob. 

Plevelu velmi prospěly jarní deště i to,
že jsme mu na podzim udělali prostor. Bylo
ho opravdu hodně. U buxusů podél schodiště
se bohužel ukázalo, že vůbec nezakořenily
a spíše chřadly. Proto jsme je z půdy vyndali

a dočasně vysadili na volné místo pro další
použití. I levandule utrpěly přes zimu ztráty.
Tyto zkušenosti jen potvrdily, o jak náročné
prostředí se jedná. Výběr rostlin pro osázení
volných míst proto nebyl vůbec snadný. Zá-
kladním kritériem bylo vybrat druhy dobře
snášející sucho, a kromě jedné části ve stínu
lípy, i plné oslunění. Jak jsme vybrali, můžete
posoudit sami, až proběhne velké finále a rost -
liny budou vysazeny. 

Děkujeme všem, kteří se brigády zúčastnili,
i škole a obecnímu úřadu za podporu. Celá
práce stále není hotová. Budeme proto pod-
poru i pomoc šikovných rukou ještě potře -
bovat. 

Zuzana Jirková, Ekologická komise

Příprava na velké finále
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Pasování
na čtenáře

V pondělí 17. června navštívili naši
prvňáčci místní lidovou knihovnu, kde
byli po splnění všech úkolů pasováni
Mgr. Janou Kozlovou na čtenáře.
Kromě zážitku z návštěvy knihovny
a uvedení do stavu čtenářského si
domů také odnesli pěknou knihu
plnou veselých básní.

M. Šimsová

Dny dětského
čtení 2019

Ve dnech 2. a 3. května se žáci ZŠ zapo-
jili do projektu Evropa čte – Dny dětského
čtení.

Ve čtvrtek 2. května četli páťáci dětem ve
školce místo paní učitelky. Četli dobře, to
všichni slyšeli, ale jen do té doby, než malé
děti usnuly. 

V pátek 3. května navštívili mateřskou
školu nejmladší školáci – prvňáčci. I když
bylo jejich čtení o trochu pomalejší než pá-
ťáků, předškoláčci pozorně poslouchali
a dokázali odpovědět na několik otázek,
které se čtených pohádek týkaly. Pro
předškoláčky, kteří budou příští rok také
prvňáčci, bylo čtení ukázkou toho, co
mohou již za pár měsíců také dokázat.

Z. Pokorná
M. Šimsová

Výlet 
do divadla Gong

Začátkem června se část dětí z naší
školy vydala do divadla Gong na
představení „Dobrodružství Toma
Sawyera“. Tento školní rok to bylo
druhé představení, které jsme navštívili.

Hra, která byla inspirována známou
knižní předlohou, byla výborně zpra-
cována. Děti i dospělí se během více
než hodinového představení náramně
bavili. Ještě ve škole žáci některé
hlášky a písničky opakovali.

Pokud se chcete s Vašimi dětmi skvěle
pobavit, zajděte si do divadla Gong na
„Dobrodružství Toma Sawyera“.

Eva Kudělková
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Dětský den
Škola pořádá (nebo se podílí na pořádání)

mnoho dalších akcí, na kterých se účastní
děti z mateřské školy, žáci základní školy,
školní družiny a dětského klubu a samo -
zřejmě také rodiče našich dětí a další oby-
vatelé obce. 
- Velikonoční tvořivé odpoledne
- Noc kostelů
- Dětský den
- Den Země
- Čarodějná oslava

A POHÁR JSME PŘIVEZLI
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

Tomuto krásnému výsledku před-
cházela náročná fotbalová příprava
v rámci Dětského klubu naší ZŠ na
hřišti v Kamenném Přívoze. Náročná
nejen proto, že tréninky probíhaly
v horkém letním počasí. Ale i proto,
že bylo nutné učit děti fotbalovým zá-
kladům v krátkém čase. „Měl jsem
radost z toho, že v zápasech děti uká-
zaly, co se učily, a také ukázaly velkou
soustředěnost a disciplínu pro hru,“
připomenul trenér a učitel DK Jaro-
mír Jarůšek. Prostě všichni si užili od-
poledne plné hry a zábavy.

Reprezentanti naší školy: Kastelic
Max, Brychta Josef a Jan, Falta Jaro-
slav a Jiří, Polák Filip, Šalplachta Voj-
těch, Valenta Ondřej a Šimon, Fornier
Luky, Ctibor Václav, Čadek Matěj,
Husák Michal, Pavliščová Marie, Vo-
střák Adam. JJ, červen 2019.
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Snad už je to tradice naší školy, že se každoročně vydáváme na
vícedenní výlet. Obvykle to jsou nám dosud málo známá nebo
úplně neznámá místa. Letos, hned první dubnový týden,  jsme vy-
razili až do Adršpašských skal a vzali jsme s sebou i některé před-
školáky, aby se trochu „otrkali“.

Ubytováni jsme byli v penzionu v menší vesničce  Radvanice.
Podnikali jsme výlety do lesa, kde jsme si stavěli chaloupky, sou-
těžili, stopovali a seznamovali se s tamější krajinou. Uprostřed
týdne jsme vyrazili na celodenní výlet. Vybaveni jídlem, pitím
a dobrou náladou jsme dojeli do Adršpašských skal. Mladší žáci se
vydali jinou cestou. Jeli do Teplických skal. My starší jsme udělali
známý okruh, projeli se po jezírku a zdolali jsme i Křížový vrch.

Vícedenní výlet

Výlet se vydařil i mladším žákům. Ve čtvrtek odpoledne byl naplá-
novaný výšlap do Měděného dolu. Celkem jsme se pěkně prošli,
ale stálo to za to. Důl je sice už zavřený, ale místní průvodce nám
barvitě vyprávěl, jak se tam těžilo, a přidal i nějaké vtipné historky. 

Samozřejmě jsme nezapomínali ani na odpočinek. Kdo chtěl,
mohl si ještě udělat vycházku na nedalekou rozhlednu. Většina
z nás zůstala u chalupy a věnovali jsme se různým aktivitám. 

Myslíme si, že byli všichni spokojeni, i rodiče, když nás neměli
týden doma. V pátek jsme se radostně vrátili domů a dál pokra-
čoval běžný školní život. 

Tak nashledanou zase za rok. Žáci ZŠ Kamenný Přívoz
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Tel.: 775 894 421

e-mail : kafin@seznam.cz

SROZUMITELNOST a JISTOTA

Kafin reality
955 m2

853 m2

1041 m2

1122 m2

1307 m2

1230 m2

1399 m2

1361 m2

1370 m2

1046 m2

1052 m2

1086 m2

919 m2

863 m2

866 m2

991 m2

855 m2

1018 m2

1064 m2

977 m2

915 m2

963 m2

856 m2

890 m2

875 m2

884 m2
866 m2

1154 m2

967 m2

960 m2

954 m2

1009 m2

875 m2

819 m2

Bidli v Posázaví!
Klidné rodinné bydlení v Kamenném Přívoze
s vynikající infrastrukturou
a Prahou na dosah.

www.bidlivposazavi.cz

Cena od
1 842 750 Kč  

34 pozemků
od 819 m2

774 110 007

����������
Projekt „St�edn�dob� plán rozvoje sociálních slu�eb pro ORP �erno�ice“ je spolufinancována Evropskou unií. 
Registra�ní �íslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552

ZAPOJTE SE DO KOMUNITNÍHO
PLÁNU ORP �ERNO�ICE

P�ipravuje se 1.komunitní plán sociálních slu�eb ORP
�erno�ice.

 Máte zájem a chu� podílet se na p�íprav� tohoto plánu?

Máte podn�ty, p�ipomínky 	i dotazy k mno�ství, kvalit� 	i
dostupnosti sociálních slu�eb na na�em území?

Máte zájem na zlep�ení situace v této oblasti?

Tak potom neváhejte a napi�te nám na emailovou adresu

jana.blehova@mestocernosice.cz

jana.hybnerova@mestocernosice.cz

Telefon

221 982 302

Přívozský jóga 
festival

Již sedm let na Přívoze pro místní občany
předcvičuji jógu, ale teprve letos na jaře mi
došlo, že nejsem sama a že jsou tu ještě
další tři lektorky, které jógu v jejích růz -
ných podobách pravidelně praktikují. Proto
jsme společně uspořádaly akci, která tyto
naše jógové aktivity spojila dohromady
a v neděli 2. 6. odpoledne jsme uspořádaly
první Přívozský jóga festival. Celé odpo-
ledne se konalo ve školní tělocvičně – zde
se cvičilo – a zasedací místnosti – tam se
účastníci mohli osvěžit zdravým občerstve-
ním, popovídat si a připravit se na další
lekci. 

Sama jsem byla zvědavá, jak celá akce
vyzní, kolik lidí se přihlásí a kdo nakonec
vlastně dorazí. Výsledek předčil mé očeká-
vání! Počet cvičících tak akorát pro kom-
fortní cvičení a zaplnění prostoru, nálada
skvělá, atmosféra výborná.

Jsem moc ráda, že jsme se do této akce
pustily a že nám obec Kamenný Přívoz
vyšla vstříc po všech stránkách. Děkuji
tímto tedy nejen obci, ale hlavně všem
mým třem spolulektorkám – Janě Kozlové
(jóga smíchu, která opravdu pobavila a tě-
šíme se na další hodinu), Margit Koláčková
(hatha jóga, která dala nahlédnout do tajů
jógy v té původnější podobě), Veronika
Nezbedová (zdravá jóga, při které  se po-
mocí cvičení krok za krokem srovnává tělo
od pat až k hlavě). A samozřejmě děkuji
všem zúčastněným, kteří tomu dodali ten
správný náboj. Snad si podobnou akci
časem zopakujeme, zajímá-li vás to, sle-

dujte vývěsky, web obce nebo www.pre-
voznicek.webnode.cz.

Výtěžek z celé akce 4.600 Kč věnujeme
obci na výsadbu stromů v Přívoze a okolí.
K těmto penězům přidá další finance (cca
10.000 Kč) MC Převozníček. Výsadba se

bude konat na podzim  a o celé akci určitě
dostanete informace formou článku ve
čtvrtletníku, příspěvku ve videočtvrtletníku
a na webu obce.

Krásné léto plné příjemných zážitků 
přeje Linda Mašková

Podzimní trh
Oznamujeme všem příznivcům Přívozských trhů, 
že podzimní trh se bude konat 
v sobotu 21. září 2019  od 9.00 do 13.00 hodin 
tradičně na levém břehu řeky Sázavy.
Zájemci o stánkový prodej se mohou registrovat 
na tel. č.: 728 921 151 nebo na info@naplava.com
Těšíme se na sebe – těšíme se na Vás!
Náplava Sázavy
www.facebook.com/naplavas

náplava sázavy
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Něco málo o činnosti
mládežnického fotbalu

Jako tradičně jsme na konci ledna opět uspořádali tradiční zimní soustředění v Horní
Branné, kterého se účastnilo více než dvacet sedm dětí. Po absolvování soustředění začala
pro kluky další fáze tréninků a u starší a mladší přípravky, v případě příznivého počasí se
uskutečnily venku. V únoru a březnu se o víkendech zúčastňovaly děti různých turnajů.

V dubnu byly rozehrány soutěže okresního přeboru jak pro starší, tak mladší přípravku.
Na konci dubna starší přípravka dohrála základní část OP Prahy-západ na konečném

4. místě, což znamenalo v nadstavbě účast ve skupině o 4. - 7. místo. Po odehrání nadstavbové
části skončila naše starší přípravka na 2. místě, což znamenalo celkové umístění na 5. místě.

OP starších přípravek A - nadstavba 4-7
ročník 2018, G3A, Přípravka - starší, číslo 201821AG3A

Přípravka - starší 4. třída skupina A
Tabulky soutěže

Tabulka celková

Mladší přípravky „A“ a „B“ po ukončení základní části rozehrály nadstavbovou část OP
Prahy-západ, která se hrála ve skupinách o 1. - 6. místo a 7. - 12. místo.

Mladší přípravka „A“ po ukončení základní části OP Praha západ skončila na 2. místě
a v nadstavbové části hrála ve skupině o 1.- 6. místo, které se hrálo dvoukolově. Naše
mužstvo ukončilo soutěž na celkovém 6. místě.  

Okresní přebor mladších přípravek - skupina G
ročník 2018, H1G, Přípravka - mladší, číslo 201821AH1G

Přípravka - mladší Okresní přebor skupina G
Tabulka celková

Mladší přípravka „B“ skončila ve skupině o 7. - 12. místo na 9. místě, po velmi dobrých výsledcích.

Okresní přebor mladších přípravek - skupina K
ročník 2018, H1K, Přípravka - mladší, číslo 201821AH1K

Přípravka - mladší Okresní přebor skupina K
Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Kazín 6 6 0 0 446:371 30

2 K. Přívoz/Radlík 6 4 0 2 376:432 27

3 Jesenice A 6 2 0 4 359:553 15

4 Dobřichovice/Lety 6 0 0 6 234:693 3

Na začátku června jsme společně s mís t -
ním SDH Kamenný Újezdec uspořádali
„Dětský den“, který se jako každoročně vy-
dařil opět za velké účasti dětí a rodičů.

Na ukončení sezóny 2018 – 2019 byla
uspořádána rozlučka, na kterou pro děti ro-
diče připravili pohoštění. Na rozlučce tra-
dičně hrály děti proti rodičům. 

Přestupujícím hráčům do mladších žáků
byly předány pamětní medaile. Škoda, že
vydařené odpoledne přerušila průtrž mra-
čen s krupobitím. Na zatopeném hřišti děti
sehrály další zápas, který spíše připomínal
„vodní pólo“. Dětem bylo   popřáno hezké
vysvědčení a pěkné prožití prázdnin.

Nová sezóna začíná tradičně letním sou-
středěním ve Studenci na konci srpna.

Jaroslav Linhart
ved. mládeže TJ Tatran K. Přívoz

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Vestec 30 25 2 3 246:63 77

2 Dobřichovice A 30 13 4 13 142:152 43

3 Vrané 30 12 4 14 112:154 40

4 Mníšek 30 11 2 17 135:173 35

5 Jesenice 30 10 4 16 105:123 34

6 K. Přívoz A 30 10 2 18 134:209 32

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Psáry 30 26 2 2 234:71 80

2 Zvole 30 24 1 5 136:94 73

3 K. Přívoz B 30 13 4 13 125:135 43
4 D. Břežany 30 10 4 16 99:117 34

5 Dobřichovice B 30 4 4 22 90:169 16

6 Černošice 30 4 3 23 69:167 15
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Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Libeř 26 18 4 4 95:47 58

2 Vestec B 26 18 3 5 113:52 57

3 Davle 26 15 3 8 72:41 48

4 Jesenice B 26 15 3 8 109:82 48

5 Jíloviště B 26 12 6 8 85:88 42

6 Jílové B 26 12 3 11 79:66 39

7 Vrané 26 11 6 9 77:64 39

8 Hradištko 26 10 4 12 51:53 34

9 Okrouhlo 26 10 2 14 81:64 32

10 Průhonice B 26 10 2 14 78:91 32

11 Pikovice 26 7 7 12 78:94 28

12 Hvozdnice B 26 8 3 15 57:91 27

13 Radlík 26 6 5 15 46:99 23

14 K. Přívoz 26 3 3 20 40:129 12

Na začátek mého dnešního ohlédnutí
musím říct, že tato sezóna se nám vůbec ne-
vyvedla tak, jak bychom chtěli. Důvodů
bylo několik. Těsně před začátkem soutěže
se nám dlouhodobě zranili tři klíčoví hráči.
Dále nám nepřálo počáteční rozlosování.
Před začátkem nového ročníku nám odešlo
5 hráčů (našli si zalíbení v něčem jiném,
než je sport). Bohužel tři byli do 25 let
a měli být perspektivou mužstva. Po pod-
zimních neúspěších opustili naše řady opět
někteří hráči (4). Před jarní částí se nám
podařilo sehnat několik nových hráčů, ale
bohužel ne všichni nahradili ty, co odešli.
A ve stejné podobě pokračovalo i naše jaro.
Na výsledcích se to pochopitelně také pro-
jevilo. V prvním mistrovském utkání na do-
mácím hřišti jsme remizovali s Jesenicí „B“
1 : 1 a získali jsme první jarní bod. V dal-
ších třech utkáních jsme nebodovali. (Hra-
dištko – K. P. 1 : 0, K. P. – Libeř 3 : 4,
Vestec – K. P. 9 : 2). V 5. mistrovském ut-
kání doma s Pikovicemi jsme opět remizo-
vali 1 : 1). A ve zbylých 8 utkáních jsme už
nebodovali, i když jsme někdy neměli da-
leko k bodům (Hvozdnice – K. P. 3 : 1,
K. P. – Radlík 1 : 4, Průhonice „B“ – K. P.
7 : 1, K. P. – Okrouhlo 0 : 7, Vrané – K. P.
10 : 0, K. P. – Jílové „B“ 1 : 9, K. P. – Jílo-
viště „B“ 3 : 6, Davle – K. P. 5: 0). K tomu
musím ještě říct, že k několika zápasům
jsme nastupovali jen třeba s 11 hráči a po-
stupně jsme do hry museli zapojovat i ty,

co toho moc nenahráli. Takže jsme nemohli
ani vystřídat a v případě, že se nám někdo
zranil, dohrávali jsme s menším počtem
hráčů než soupeř. Konečným výsledkem je
to, že opouštíme III. třídu a novou sezónu
2019 – 2020 budeme hrát nižší soutěž, a to
4. třídu. Pro nás ve vedení to znamená, že
budeme mít více práce se sháněním nových
hráčů a postupně je zařazovat do kádru tak,
abychom se v brzké době vrátili do této
soutěže. Ale je to tak, jak se říká – jednou
jsi nahoře a jednou jsi dole. Takový je sport
a tady v těchto nižších soutěžích je velký
nedostatek hráčů a lidí, kteří vůbec chtějí
něco dělat. To nejsme jen my, v takové
situace jsou všude, kam se podíváte. Ti
dnešní mladí mají řadu jiných zájmů, při
kterých se nemusí dřít a vynakládat takové
úsilí jako při sportu, a to je táhne od sportu
pryč. BOHUŽEL!!!

Toto je tak asi všechno, co bych k uply-
nulé sezóně chtěl říct. 

Závěrem bych Vám chtěl jménem svým,
jménem všech hráčů a celého výboru TJ Ta-
tran Kamenný Přívoz poděkovat za Vaši
přízeň přívozskému fotbalu, popřát Vám
krásné prožití letních dnů u vody, v lese,
i mezi svými přáteli. Na dalších fotba -
lových zápasech v nové sezóně a na všech
akcích, které se budou konat na našem krás-
ném hřišti v Kamenném Přívoze, na brzkou
shledanou. 

Václav Charvát 

PRAVIDELNÉ OHLÉDNUTÍ
fotbalového trenéra V. Charváta

Konečná celková tabulka po sezóně 2018 - 2019
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hasiči

CO BYLO:
30. 4. 2019 hasiči pořádali jako každý
rok na hřišti v Kamenném Újezdci pálení
čarodějnic. Na této akci bylo přítomno
cca 150 velmi spokojených účastníků.
Nejen k poslechu, ale i ke zpěvu jim
hrála Country kapela „Modrý struny“.
Foto na jiném místě. 

25. 5. 2019 se zúčastnili naši hasiči okrs-
kové soutěže na Radlíku. Smíšené druž-
stvo obsadilo velice pěkné 4. místo
a družstvo mužů se umístnilo na 6. místě.
Po celou dobu mistrovství světa v hokeji
se konala, stejně jako loni, na bývalém
hokejovém hřišti v Kamenném Újezdci
tak zvaná Hokejmánie, při které jsme sle-
dovali v TV hokejové souboje, nejen na-
šich hokejistů.

1. 6. 2019 jsme se společně s fotbalisty
z Tatranu Kamenný Přívoz podíleli na po-
řádání Dětského dne, který se konal na fot-
balovém hřišti v Kamenném Přívoze. Azde
mladí hasiči předvedli i hasičský útok.

18. 5. 2019 se naši mladí hasiči účastnili
dětské soutěže jarního kola „Požární
ochrana očima dětí“ v Bojanovicích, kde
předvedli velice pěkný požární útok, ale
bohužel jim nevyšla jiná část soutěže,
a tak obsadili 10. místo. Foto na jiném
místě.

CO BUDE:   
Na srpen se připravuje tradiční turnaj
v malé kopané „ O putovní pohár SDH“.
Termín konání bude včas oznámen na
plakátech i hlášením v obecním rozhlase.

Zpracoval V. Charvát

Střípky od hasičů z Kamenného Újezdce

MLADÍ HASIČI 
z Kamenného Újezdce

Od poslední zprávy se toho u nás mnoho událo. Byli jsme na
jarní hasičské soutěži v Bojanovicích, kde se nám velmi povedl
hasičský útok. Ten, i další jiné disciplíny, jsme trénovali týden pře-
dem na hasičském soustředění v Arneštovicích, kde jsme si spo-
lečně užili tři dny zábavy. 

V měsíci květnu jsme tedy završili všechny naše hasičské po-
vinnosti a teď už si jen užíváme hezkého počasí s kamarády,
a všichni už se těšíme na další tréninky a následující soutěž, která
se bude konat v říjnu.

Také jsme v měsíci červnu předvedli na hřišti v Kamenném Pří-
voze požární útok a ukázali tak ostatním dětem, co vše se mohou
naučit v našem kroužku. 

Abychom nezapomněli, náš člen Jakub Řehák se umístil na
prvním místě v soutěži „Požární ochrana očima dětí“ a reprezen-
toval tak na předání v Jílovém náš sbor. 

Vedoucí ml. hasičů V. Voláková
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Sběr železného šrotu
V sobotu dne 13. 4. 2019 od 8.00 hodin

prováděli hasiči z Kamenného Újezdce
sběr železného šrotu. Ten se uskutečnil
ve všech částech obce (v Kamenném Pří-
voze, v Kamenném Přívoze Na Zastávce,
v Kamenném Újezdci, v Hostěradicích
a v Rakousích). Akce trvala až do pozd-
ních odpoledních hodin. Při sběru pomá-
halo cca 20 členů SDH. Sebralo se
11.450 kg železa + 700 kg bílé techniky
(ledničky, pračky, sporáky a bojlery).
A sebraly se i drahé kovy. Do hasičské
pokladny tak přibyly nějaké peníze, kte-
rých není nikdy dost.

Zprávu zpracoval V. Charvát

Tradiční pálení čarodějnic v Kamenném Újezdci.
...i takhle se dají opékat buřty
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Většina z Vás se v anketě vyslovila pro
všechny navrhované možnosti využití  kromě
sportovních s tím, že mají své místo v jiné
části obce. 

Do volných řádek byly dopsány tyto pod-
něty: vytvoření vodních prvků pro osvěžení
kolemjdoucích, zřízení muzea místního ro-
dáka Jana Morávka, propojení areálu s vyčiš-

těným
titelsk

A z
ankety
kafe č

Pod
mohli

Pro co bijí Vaše srd
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Návod k použití: Knihy, které Vás zaujmou, jsou Vaše. Po přečtení je vraťte do li-
bovolné knihobudky nebo nahraďte jinou knihou, chcete-li.

Očité svědectví: Druhý den po ránu se po vlakovém perónu procházel muž s jednou
z knih…

Máme radost a věříme, že si cestou do Prahy početl.

Realizační tým:
Za výtvarným řešením budek i jejich realizací stojí Vlastík a Eliška Svobodovi.

Montážní tým: Vlastík Svoboda, Jirka Patera a Honza Prokš
Realizační podpora, fotky a reportáž: Věra W.

Šíbalův statek
nanečisto

V sobotu 15. června jsme si vyzkoušeli, jak
se nám bude líbit v novém centru Kamen-
ného Přívozu, v Šíbalově statku. 

Cílem sobotní akce bylo umožnit obyvate-
lům Kamenného Přívozu v rámci dne „ote-
vřených vrat“ si objekt prohlédnout a formou
ankety vyslovit svůj názor na jeho využití. 

Na finální podobu místa pak obec vyhlásí
soutěž o studii, aby nám již profesionálové
zpracovali zadání posbíraných podnětů a po-
třeb obce.

To, že se nám v místě bude líbit, jsme si po-
tvrdili, sobotní akce byla podařená – jak kon-
cert téměř domácích Brownies, tak dětské
divadlo Kubko byly perfektní. 

Děkujeme tedy všem organizátorům za pří-
pravu krásného dopoledne – Věře Weinerové,
Iloně Nebřenské, Elišce a Vlastovi Svobodo-
vým a všem dalším. 

Jan Prokš

a pro
kromě
v jiné

pod-
ěžení

ho ro-
vyčiš-

těným a upraveným potokem, plocha pro pěs-
titelské aktivity dětí ze školy a školky. 

A zajímavé je, že téměř všichni účastníci
ankety by uvítali možnost zajít si do statku na
kafe či koláč.

Poděkování na závěr patří všem, kteří po-
mohli s přípravou i realizací. Děkujeme!

Věra Weinerová

še srdce?

Jak se věší knihobudky – 
REPORTÁŽ Z JEDNOHO HORKÉHO ČERVNOVÉHO ODPOLEDNE

1) Cíl máme jasný: rozmístit po naší obci
„knihobudky“, které zpříjemní lidem
cestu autobusem či vlakem.

2) Čekárna na vlakové zastávce byla jasná
volba.

3) Pro každou budku jsme měli nachysta-
nou krabici knih různých žánrů.

4) Až budete čekat na otevření pošty, mů-
žete se také začíst.

6) Na rozdíl od Kamenného Újezdce, kde
je veřejný prostor uzamčený…5) Hostěradice také nepřišly zkrátka…
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Jubilanti

DUBEN
Vrbovcová Jaroslava
Polívka Svatoslav
Němec Antonín
Zvelebilová Božena
Povolná Olga
Erbanová Anna
Poláček Jiří
Vosmíková Jaroslava
Borovička Václav

KVĚTEN
Richtrová Blanka
Marková Jiřina
Štromajer Milan
Žáková Blažena

Papírníková Květuška
Vysušil Jiří
Ursta Ivan
Papírníková Marie
Linhart Jaroslav
Svoboda František

ČERVEN
Boháčková Jindřiška
Šmejkal Jaroslav
Marek Jaroslav
Papírník František
Syrovátková Božena
Kramperová Květuše
Štychová Alena
Svobodová Miluše
Syrovátka František
Michálková Marie
Grymová Běla

Srdečně gratulujeme všem jubilantům!

Nově narození
Beneš Antonín Kliment David
Faltová Hana Myslivec Matěj
Houba Václav Příbanová Mia

Úmrtí
Hudeček Antonín           Štěpánková Hana    

Takácsová Marcela

Turnaj v malé kopané
Hasiči z Kamenného Újezdce oznamují, že se opět uskuteční
turnaj v malé kopané. Bude to již 23. ročník „O putovní pohár
S  DH“. Turnaj se uskuteční ve druhé polovině měsíce srpna.
Přes ný termín bude včas oznámen na plakátech a bude také hlá-
šen v obecním rozhlase.
Zřejmě bude ještě volné místo pro účastnický team (neregistro-
vané). Informace podá V. Charvát na tel. 777614853 

PRODEJ:

Chata – Kamenný Přívoz

Osada Koníček, nedaleko Měřína
(2 chaty vedle sebe – různí majitelé)

Rodinný domek – chata v Pikovicích

Stavební parcely 
Pohoří a Krhanice.

Podrobnosti a ostatní nabídka na www.posazavi.info    ✆ 725 878 041   

Hledám:
- 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) 

- Zemědělskou usedlost (bývalý statek) s větším pozemkem, s možností vybudovat
rostlinnou farmu (co nejblíže k Praze)

Děkuji za nabídky ☺ 
Karla Krausová, Váš místní makléř

karlakrausova@seznam.cz

Pozemek s krásným výhledem!
Kamenný P ívoz 

Prodám slunný a rovinatý, jihozápadn  orientovaný pozemek 
o celkové rozloze 2674m2.

Nachází se v horní ásti obce
v klidné slepé ulici s hotovou
zástavbou. P ímý p íjezd až
k pozemku je po asfaltové
komunikaci, celé území je
oplocené, situované na okraji
intravilánu, s jedine ným
otev eným výhledem do kraje,
pohledové území v budoucnu
nebude zastav no. Pozemek je možné d lit.

K dispozici  jsou všechny IS: vodovod a optické sít  jsou v p íjezdové
komunikaci, plyn, elekt ina a kanalizace p ímo na pozemku.

Neváhejte m  kontaktovat: 602 325 391

společenská kronika
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