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arodil jsem se pět let po druhé světové
válce, tudíž již dost pamatuji události,
které ovlivnily naši republiku, i ty, které
ovlivnily celý svět.
Některé události byly nepříznivé a pro
svět negativní, jako např. karibská krize,
stavba berlínské zdi, lokální války, vietnamská válka, válka v perském zálivu, hladomor v Africe, útok na newyorská dvojčata
atd. Jiné, pozitivní události, naopak s radostí přivítal celý svět, a to například lety
do vesmíru, rozvoj výrobních technologií,
v posledních desetiletích neskutečně rychlý
rozvoj sdělovacích a informačních technologií i jiné.
Ještě počátkem tohoto roku jsem byl přesvědčen, že jsem zažil ve svém životě dvě
podstatné události, které se zásadním způsobem v naší vlasti dotýkaly nás všech,
a další takové již asi nebudou. Tou první
událostí byl srpen 1968, prostě šok z příchodu sovětských vojsk a následně přes 20
let poklonkování Sovětskému svazu − sakramentsky špatná doba. Druhou podstatnou událostí byl listopad 1989. Drtivá
většina národa tuto změnu přivítala s nadšením, stali jsme se rovnoprávným státem
Evropy, otevřeli jsme se světu a hlavně svět

PODIVNÁ DOBA
se otevřel nám. Troufám si říct, že v posledních letech se nám žije, zde ve středu Evropy, tak dobře jako nikdy před tím. A nikdy
by mě nenapadlo, že se na nás tak rychle
a masivně přižene hrozba, která bude strašit
nejen naši republiku či Evropu, ale v podstatě celý svět.
Mýlil jsem se! V roce magického data
2020 nás zachvátila pandemie nového koronaviru COVID 19. Ještě počátkem roku
jsme se naivně domnívali, že se nás toto
onemocnění netýká. Čína, kde se vir vyskytl, je přece tak daleko…, ale v době celosvětové globalizace je způsob, jak nemoc
přenést do naší blízkosti, velmi jednoduchý.
To se potvrdilo – před dvěma měsíci se objevil vir v severní Itálii, kam mnoho Čechů
míří každoročně za lyžařskými zážitky.
Velká část těchto turistů byla zodpovědná
a jednoduše si řekla, že letos se prostě
bez italského sněhu (a případně i nemalé
zálohy) v rámci zachování zdraví obejde.
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ze zastupitelstva

Informace o jednání rady a zastupitelstva obce
Obecní rada jednala v období od minulé uzávěrky vydání Přívozského čtvrtletníku celkem 6x.
Mimo jiné bylo projednáno a schváleno:
- Příspěvek spolku zdravotně postižených seniorů v Týnci nad
Sázavou ve výši 5000 Kč.
- Uzavření smlouvy o poskytování služby Hlasenirozhlasu.cz se
společností URBITECH s.r.o.
- Zvýšení nájemného v obecních bytech dle platné legislativy.
- Poplatek 500 Kč/měsíc nájemníků a spolunájemníků obecních
bytů za odběr pitné vody a odvoz odpadních vod od 1.5.2020.
- Vyhlášení nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor v budově čp. 263 Kamenný Přívoz.
- Trvalé odnětí ze zemědělského půdního fondu pro místní komunikace od krajské silnice k zástavbě Úlehličky následujících pozemků k.ú. Kamenný Přívoz: 328/16, 328/19, 328/23,
328/32, 328//36, 350/2, 350/4, 350/5, 353/10, 353/11, 420/3
a 353/12.
- Provést náhradu operačního systému Windows 7 za operační
systém Windows 10 na PC obecního úřadu.
- Zakoupení lanové pyramidy k dětskému hřišti v areálu TJ Tatran za předpokladu obdržení dotace na dětské a workoutové
hřiště.
- Obec Kamenný Přívoz uzavře Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na akci Čistá řeka Sázava 2020
s Posázavím o.p.s. a přispěje na tento projekt částkou
10 000 Kč.
- Rada obce byla informována o rekonstrukci restaurace „U Vemenáče“ a s tím souvisejícím přerušením služby rozvozu
stravy pro seniory do 1.4.2020. Toto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s konceptem dodatku smlouvy. Pověřila starostu,
popřípadě místostarostu obce projednáním a uzavřením dodatku této smlouvy.
- Dodatek plánovací smlouvy mezi obcí Kamenný Přívoz
a spol. STATECH.
- Pronájem obecního bytu v objektu č.p. 263 K. Přívoz č. 3 nové
učitelce ZŠ pí. Věře Kučové.
- Provedení deratizace kanalizace v části obce Zastávka.
- Zřizovatel rozhodne o přerušení, omezení či uzavření MŠ dle
potřeby a nastalé situace a počtu dětí v mateřské škole.
- Pronájem nebytového prostoru 29 m2 v objektu č.p. 263
Kamenný Přívoz panu Lukáši Slunskému za nájem 400 Kč
měsíčně.
- Smlouvu o zajištění a rozvozu obědů seniorům obce s panem
Zemanem za cenu 115 Kč/oběd. Obec dotuje jeden oběd
55 Kč.
- Opatření obecné povahy − stavební uzávěra.
- Odprodej vozidla Praga V3S zájemci, který nabídne nejvyšší
částku.
- Obec poskytne SDH Kamenný Újezdec vozidlo Praga V3S
a multikáru na odvoz železného šrotu v dubnu 2020.
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Zastupitelstvo obce – veřejná zasedání zastupitelstva obce se
uskutečnila 9.12.2019 a 17.2.2020.
Mimo jiné bylo projednáno, schváleno a uloženo:
- Změna č. 5 rozpočtu obce roku 2019.
- První rozpočet roku 2020.
- Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje, ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2020 na akci „REVITALIZACE ČOV KAMENNÝ
PŘÍVOZ“. Projekt bude spolufinancován z rozpočtu obce
(v případě neobdržení dotace plně financován z rozpočtu obce).
- Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času, tematického zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit –
investiční podpora na akci „Obnova a rekonstrukce objektu
tělocvičny obce při čp.10 Kamenný Přívoz“. Projekt bude spolufinancován z rozpočtu obce.
- Příspěvek obce Kamenný Přívoz ve výši 25 000 Kč HZS Středočeského kraje na pořízení vysokotlakového kompresoru pro
chemickou službu stanice Jílové u Prahy.
- Žádost o dotaci na nákup nového dopravního automobilu pro
JSDH a SDH.
- Prodloužení lhůty pro dispozici ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz
s bytem v obecním domě Kamenný Přívoz č.p. 263 pro vedení
ZŠ a MŠ k poskytnutí bytu jako služebního pro zaměstnance
školy do 30.6.2020.
- Program rozvoje obce Kamenný Přívoz.
- Zrušení zájmového sdružení právnických osob Účelového sdružení obcí Posázavský vodovod, IČ 63836483, bez likvidace.
- Založení dobrovolného svazku obcí s názvem Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí a členství obce K. Přívoz
v tomto svazku.
- Mimořádný finanční vklad na účet dobrovolného svazku obcí Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí ve výši 20 000 Kč.
- Vložení vodního díla Posázavský vodovod v majetku obce
Kamenný Přívoz na katastrálním území Kamenný Přívoz na
dobrovolný svazek obcí Posázavský vodovod – dobrovolný
svazek obcí.
- Směnu pozemků ve vlastnictví Lesů ČR p.č. 466/2, 294/2,
465/25, 465/4, za pozemek ve vlastnictví obce Kamenný Přívoz p.č. 674/8, vše v k.ú. Kamenný Přívoz, a doplatkem ze
strany obce Kamenný Přívoz ve výši 376 911 Kč. Důvodem
směny je získání komunikace nezbytné pro dopravní obslužnost budov s čísly popisnými.
- Přijetí dotace ve výši 521 432 Kč z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu, evidenční
číslo: FOV/OBV/039667/2019, název: Kanalizace Kamenný
Přívoz – stoka D-1.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou zveřejněna v odkazu Úřední deska na webových stránkách obce:
www.kamennyprivoz.cz.
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Koronavir
a Kamenný
Přívoz
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Bohužel někteří za hranice vyrazili, a to
i v době, kdy bylo jasné, že se vir šíří velmi
rychle a agresivně, odjeli s přesvědčením,
že v Itálii na horách se jim nemůže nic stát.
Jak se ukázalo, stalo se. Virem někteří onemocněli. COVID 19 by se k nám zřejmě
dostal i jinou cestou, např. odborné kapacity
na toto nemají vyhraněný názor a nelze nikoho vinit, výsledek ovšem známe všichni.
Ať už byla cesta tohoto viru jakákoliv, ocitáme se v situaci, kdy máme naši zdravější
budoucnost ve vlastních rukou. A k ní nás
dostane pouze naše vlastní chování a jednání. Musíme se společně postarat o to, aby
se celá situace co nejdříve zklidnila a stabilizovala. Každý z nás je povinen chovat se
k sobě i ke svému okolí zodpovědně.
Roušky a mytí rukou či nošení rukavic na
veřejnosti by již dnes mělo být samozřejmostí. Přestože se nám zdálo ještě nedávno
nošení roušek jako něco hodně zvláštního,
na následujících několik měsíců se stanou
zcela jistě nezbytností při jakékoliv cestě
mezi lidi. A snad už se nenajde nikdo, kdo
by považoval nošení roušky za zbytečnost,
naopak by si měli všichni občané uvědomit,
že když se necítí dobře – a netýká se to
pouze koronaviru – je to ta nejjednodušší
cesta, kterou zvolit, abych možnost nakažení snížil na minimum. Dodržování karantény, práce z domova, využití všech
technických možností třeba i k setkání
s blízkými či kamarády – to je to, co nám

může pomoci alespoň se přiblížit k normálnímu životu. Tak to, prosím, dodržujme, děláme to pro sebe, naše blízké i všechny
ostatní spoluobčany.
Já se snažím hledět na tuto mimořádnou
situaci jako vždy optimisticky. Využijme jí
k něčemu příjemnému – můžeme být doma
s rodinou, věnovat se domácnosti, opravám
doma i na zahradě. Můžeme si přečíst
knížku, na kterou nebyl doteď čas, a třeba
si i zkusit před Velikonocemi trošku odepřít
v jídle či pití, protože nákupy určitě nebudou na denním pořádku. Zacvičme si, naberme síly – určitě je budeme všichni brzy
potřebovat. Udržujme dobrou náladu
a mějme se rádi!
Na závěr bych rád poděkoval! V první
řadě děkuji všem, kteří respektují bezpečnostní nařízení i doporučení a pomáhají tak
k co nejrychlejšímu utlumení epidemie.
Dále děkuji všem, kteří nesedí s rukama
v klíně a šijí roušky pro sebe i své okolí,
nebo pomáhají těm, kteří pomoc potřebují.
Děkuji také všem zaměstnankyním naší přívozské školy, které se snaží ze všech sil
vzdělávat naše děti i na dálku, je to opravdu
nelehká situace a paní ředitelka i paní učitelky se s ní perou s vervou.
Držím vám všem i vašim rodinám palce,
ať to vše šťastně přestojíte, a přeji hlavně
mnoho zdraví a těším se, že se v bezpečí
společně všichni setkáme v klidnější době.
Prokop Mašek,
starosta obce

Jsem si vědom skutečnosti, že informace o koronaviru se šíří minimálně
tak rychle jako virus sám a rozhodně
nechci zatěžovat dalšími, ale považuji
za nutné krátce informovat o tom, co
v dané věci dělala a dělá obec Kamenný Přívoz.
První opatření k omezení provozu
obecního úřadu byla přijata bezodkladně a dříve než obdobná opatření
vlády a krajů. Rada obce měla spolu
s vedením základní a mateřské školy
snahu udržet co nejdéle provoz mateřské školy, ale v důsledku nezájmu rodičů o umístění dětí do mateřské školy
a následných kroků centrálních orgánů
republiky byla nakonec i naše mateřinka uzavřena.
Starosta obce vyjednal s provozovatelem restaurace U Vemenáče možnost
odebírat seniorům obědy v dostatečné
kvalitě a rozsahu o více než týden
dříve, než bylo původně smluvně
plánováno. Rovněž byla domluvena
možnost odebírat zde stravu všem občanům „přes okénko“. Obec rozhodla
o odkladu povinných plateb a dále rozhodla, že do ukončení karanténních
opatření nebude nezbytné používat
pásky pro svoz komunálního odpadu.
O veškerých opatřeních jsou občané
informováni prostřednictvím webu
obce a zejména aplikací hlasenirozhlasu.cz.
Co mě mrzí a dotýká se mě, jsou nezodpovědní chataři a výletníci, kteří
přes upozornění ze strany vlády, při
vědomí hrozícího nebezpečí pro nás
všechny, si vyměnili karanténu za
prázdniny a odjeli na dosud relativně
zdravý a nezasažený venkov!
Nakonec bych chtěl poděkovat zodpovědným občanům a rekreantům,
kteří dodržovali a dodržují karanténní
opatření, a zvláště poděkovat těm, co
nabídli pomoc potřebným, popřípadě
šili z počátku tak nedostatkové roušky.
Vokál Radek,
místostarosta obce
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Stavební
uzávěra
a vize zdravé
obce
Většina našich občanů jistě ví, že obec Kamenný Přívoz vytváří nový územní plán.
Ten stávající měl mnoho ambicí, ale jen
málo z nich bylo ve prospěch obce a jejího
venkovského rázu. Z důvodů mě neznámých by z Kamenného Přívozu vytvořil
druhou Jesenici, popřípadě Vestec, tedy satelitní předměstí Prahy. Snad všichni obyvatelé, s nimiž jsem o věci mluvil, jsou
proti. Přívoz je vesnice a jako takový by
měl i zůstat.
Při tvorbě nového územního plánu jsme
v první řadě vzali v úvahu kvalitu bydlení
současných obyvatel a nedostatečnost stávající infrastruktury. Když obec nemá dobudovaný vodovod, systém svodu odpadních
vod, školka a škola jsou i přes značné a nákladné rozšíření na hraně kapacity a dopravní spojení s většími městy je naprosto
tristní, není v souladu se zdravým selským
rozumem zatížit obec další rozsáhlou výstavbou. To nemluvím o barbarství, jakým
je stavět na kvalitní orné půdě! Zvláštní, že
si těchto všech okolností nevšimli tvůrci
dnes platného územního plánu v době, kdy
ho tvořili, a tedy v době, kdy infrastruktura
byla podstatně horší než dnes...
Tedy nový územní plán zajistí dle našeho
názoru rozvoj a doplnění infrastruktury
dosud zastavěných ploch a zabrání překotné výstavbě řízené heslem stav, kasíruj,
po nás potopa. Abychom zabránili snahám
narušit vize a myšlenky vznikajícího územního plánu, přijala rada obce opatření
obecné povahy, kterým vyhlásila na dotčených plochách stavební uzávěru do rozhodnutí zastupitelstva obce o tom, zda nový
územní plán schválí či nikoliv, a tedy budeli obec výstavbou nevratně poškozena, či
zda si zachová svůj venkovský ráz. A zde
je prostor pro vás voliče! Všichni víte, koho
jste do zastupitelstva obce volili a zvolili,
kontaktujte své zastupitele a sdělte jim svůj
názor, sdělte jim, zda chcete zachovat
zdravý venkovský ráz obce, nebo chcete žít
v satelitním městečku, na které naše obec
není připravena. A nezapomeňte se na projednávání nového územního plánu, které
4 bude veřejné, dostavit.
Radek Vokál, místostarosta obce

Bezpečnost
chodců v obci
Na rozdíl od politiků, kteří sní, když náhodou spí, já spím dobře a většinou
v míře dostatečné. I tak mívám sny, a jedním z nich je Kamenný Přívoz propojený
chodníky tak, aby se lidé mohli z jedné
části obce dostat bezpečně do libovolné
části jiné. Není vinou zastupitelstva obce
ani mojí, že to zůstane pravděpodobně
pouze snem.
Důvodů je hned několik. Hlavním důvodem je poloha obce u páteřních krajských komunikací, které musí splňovat
legislativně dané parametry, tedy zejména
minimální šířku dopravních staveb. Prostým výpočtem dojde průměrně talentovaný žák prvního stupně základní školy,
za užití ČSN 73 6110 8.4.3 k závěru, že
má-li mít obousměrná vozovka nejméně
5,5 metru a chodník nejméně 0,75 m, jeli po obou stranách vozovky, popřípadě
1,5 m, je-li pouze na straně jedné, musí
šíře vozovky a případných přilehlých pozemků pro jeho zbudování činit nejméně
7 m. K tomuto je nutné přičíst cca 0,5 m
na obruby a jiné úpravy. Takovýto prostor
prostě podél krajské komunikace v intravilánu obce na většině nejpalčivějších
úseků není a je-li, pozemky nepatří obci,

SDĚLENÍ
Obecní úřad Kamenný Přívoz
přijímá platby
platební kartou.

ale zejména krajské správě komunikací,
která není budování chodníků na krajských komunikacích z pochopitelných
důvodů vůbec nakloněná.
Se shora uvedeným je spojeno i zvýšení počtu přechodů pro chodce, které je
v současné době nerealizovatelné, neboť
přechod musí vést z chodníku na chodník, ergo není-li chodník, nemůže být
přechod.
I přes špatně rozdané karty obec na
bezpečnost chodců v žádném případě nerezignuje. Byl příkladně učiněn pokus
propojit chodníkem zastávku bus žst.
s železniční zastávkou. Věc by byla realizovatelná, nebýt zcela nepřiměřených
požadavků dotčených majitelů na ceny
pozemků, které by musela obec vykoupit.
Jeden z majitelů odprodej odmítl rovnou.
Na různá místa v obci byly instalovány
zpomalovací pásy a osazeny reflexní
značky „pozor děti“. Rovněž je zažádáno
o stavební povolení na realizaci stavebních úprav přechodu mezi školou a školkou. V místě bude realizováno zúžení
vozovky, obnoveny nátěry přechodu, přidána adhezní plocha před přechodem
a přemístěno a zvýrazněno vodorovné
dopravní značení „pozor děti“. Semafor
na místě samém se obci prosadit nepodařilo, neboť by nebyla dodržena, zejména
ve směru od Jílového, dostatečná vzdálenost pro zastavení vozidel. Plán realizace úpravy přechodu je uveden na
stránkách obce.
Radek Vokál, místostarosta obce

Vodovod − seriál
na pokračování
Vzhledem k množícím se dotazům na to, kdy v té či oné
části obce bude zaveden vodovod či kanalizace, rozhodl
jsem se v případě jakýchkoli nových zpráv ve věci informovat občany článkem v našem Čtvrtletníku.
Tedy k novinkám, na základě poptávkového řízení, které
bylo vyhlášeno na podzim roku 2019, zastupitelstvo obce
Kamenný Přívoz vyhodnotilo efektivnost jednotlivých nabídek a vybralo společnost Vodohospodářské inženýrské
služby, a.s., ke zpracování studie, která by nám měla odpovědět na otázky, kde, za jakých podmínek a s jakými
náklady budeme moci v obci vodovod, ale i kanalizaci vybudovat. Na základě této studie bude rozhodnuto, kde
a kdy budou vodovod a kanalizace budovány. Dále bude
zadáno výběrové řízení ke zpracování stavební dokumentace k realizaci.
Jen pouhá studie bude stát přes 300 tisíc korun, náklady
na projektovou dokumentaci pro stavbu se mohou pohybovat i okolo 2 milionů korun. Vybudování vodovodu samotného pak v řádech desítek milionů korun a předem
avizuji, že bez získání dotačních prostředků si je obec nebude moci dovolit. Jsem ale přesvědčen, že prostředky obstaráme a vodovod a kanalizace jednou budou.
Prvotní studie by zastupitelstvem obce měla být projednána v červnu roku 2020. Počítám, že nahlédnutí do ní
v případě zájmu umožníme občanům po dohodě i na obecním úřadě.
Radek Vokál, místostarosta obce
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Pasti, pasti, pastičky
Někteří z vás si všimli, že okolo míst, kde se vyskytuje znečišťování
veřejného prostranství, byly ze strany obce instalovány automatické
záznamové systémy, tzv. fotopasti. A některým z vás přišel i dopis,
kde byli upozorněni, že uvedeným zařízením byli zachyceni při odkládání komunálního odpadu mimo místa k tomu určená a rovněž
byli gentlemansky vyzváni, aby místo postoupení protiprávního jednání do správního řízení, kde hrozí mnohatisícová pokuta, uhradili
řádově nižší paušální poplatek na účet obce jako kompenzaci za náklady, které obec v souvislosti s likvidací takovéhoto odpadu vynaložila. V drtivé většině případů byla skutečně kompenzace na účet
obce zaslána a věc tak vyřešena. V ostatních případech bylo protiprávní jednání oznámeno správnímu orgánu.
Důvodem opatření k monitorování veřejného pořádku, která obec
zavedla, není snaha postihovat vlastní občany, to by ostatně fotografii odeslala příslušnému správnímu orgánu rovnou a nenavyšovali
bychom si práci zasíláním obsílek a evidencí plateb. Ani finanční
zisk obce není tím, co by nás k tomu vedlo. Paušální poplatek 500 Kč
tak tak pokryje práci obecních zaměstnanců, pohonné hmoty a skládkovné, při likvidaci nelegálního odpadu vynaložené. Hlavní cíl je,
abychom se všichni chovali ve vztahu k veřejnému pořádku odpovědně! Recyklovali odpad, nedělali nepořádek v okolí sběrných míst
a podíleli se tak nejen na lepším životním prostředí v obci, ale podíleli se na ochraně přírody vůbec.
Radek Vokál, místostarosta obce
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ze zastupitelstva

Začíná nový
odpadový rok
Tak jako každý rok, s koncem března končí i platnost pásek na popelnice.
Je třeba zaplatit příslušný
poplatek na další rok a vy- Ekologie
zvednout si nové pásky. Letos, vzhledem
k výjimečným okolnostem, je situace jiná.
Popelnice budou, než se situace stabilizuje,
vyváženy i bez pásek. To však neznamená,
že není třeba za svoz zaplatit. Náklady s vývozem vznikají stále. Ideální platba je bezhotovostní, tedy bez návštěvy úřadu. Pásky
si vyzvednete po ukončení karanténních
opatření. Ceny za svoz odpadu se nezměnily, systém plateb i svozu je stejný jako
v loňském roce.
V letošním roce nemáme v plánu tvorbu
nových stanovišť, ke změnám v umístění
kontejnerů však dojít může. Stále pracujeme
na vylepšení našeho systému odpadového
hospodářství, abychom co nejvíce snížili
množství směsného odpadu. Zejména se budeme zaměřovat na velké kontejnery na
směsný odpad, přes které prochází naprostá
většina směsného odpadu produkovaného
v obci. Podrobnější přehled o cenách
a celém odpadovém hospodářství obce (dny
vývozu jednotlivých kontejnerů, otvírací
doba shromaždiště v Hostěradicích, …) najdete v odpadovém Bulletinu, který jste dostali do svých schránek. Zuzana Jirková

Dodržování
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V případě změny termínu z důvodu koronaviru budeme včas informovat.

NOČNÍHO, SOBOTNÍHO
A NEDĚLNÍHO KLIDU
Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás
tímto, že v naší obci platí obecně závazná
vyhláška č. 1/2019 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 sobotách od 6.00 do
8.00 hodin a o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu od 6.00 do
22.00 hodin jsou veškeré činnosti spojené
s používáním strojů, přístrojů a zařízení
způsobujících hluk (např. sekaček na
trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) ZAKÁZÁNY. Žádáme
tímto všechny o dodržování této vyhlášky a ohleduplnost vůči ostatním, kteří
tuto vyhlášku dodržují!!!

škola
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Divadlo
− nedivadlo
Ve středu 5. února jsme vyrazili do Prahy do
Stavovského divadla. Ale jestli si někdo myslel, že budeme sledovat nějaké napínavé divadelní představení, tak se šeredně zmýlil.
Hned u vchodu nás přivítaly dvě dámy −
Bára a Zuzka, které nás pak celé dopoledne zaměstnávaly. Nejprve jsme šli do centrální
šatny, kde jsme byli rozděleni do skupin. Pak
každá skupina plnila úkoly, které se týkaly
právě nejstaršího pražského divadla.
Bylo to zvláštní, protože jsme se mohli bezstarostně pohybovat po celém divadle. Prošli
jsme sklep a dostali se až na „bidýlko“. Pak
jsme zašli do zkušebny, která je přímo pod střechou, čili na půdě divadla a slouží i skutečným
hercům ke zkoušení.
A teď to začalo. Mohli jsme si na vlastní kůži
vyzkoušet práci režiséra, herce, scénografa
i návrháře kostýmů. Někdy jsme se zapotili,
zvláště, když nás kamarádi neposlouchali a nerespektovali naše pokyny. Bylo to dost zajímavé i poučné a hlavně jsme zjistili, že žádná
práce není jednoduchá.
žáci 3. a 4. třídy
ZŠ Kamenný Přívoz
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N

eodmyslitelnou součástí školy je
školní družina a druhým rokem i dětský klub. Naše činnosti jsou velmi pestré.
Ráno většinou hrajeme deskové a karetní
hry. Využíváme i interaktivní tabuli, starší
žáci mohou po dohodě využít počítače
k zopakování učiva. S dětmi se opět shledáme po skončení vyučování. V oddychové části dětem předčítáme, snažíme se
jim představit zajímavé knížky a tím je
motivovat ke čtení. Pokud nám to počasí
dovolí, tak hned po obědě vyrazíme ven −
na kopeček před školou. I přesto, že tento
prostor může působit pro děti „nepoužitelně“, opak je pravdou. Děti jsou velice
vynalézavé a využívají zde každého prostoru. Z betonového kanálku před školou
je závodní dráha, kterou si kluci nejdříve
pečlivě zametou a pak auta seskočí z nájezdové rampy rovnou do závodu. Kamínková zahrádka slouží jednou jako zázemí
pro hraní na rodinu, na školu nebo jako policejní základna. Využije se i plácek před
nástěnkou, kde bývá obvykle vězení s nedobytnými mřížemi ze švihadel. Pod lavičkami se staví stáje a farmy pro sezónní
hmyz. Na asfaltové ploše si děti malují.
Skákací panák je leckdy od spodního plotu
8 až k „Novotným“. Těm musíme za jejich
trpělivost s našimi dětmi vyslovit velké

Družina
poděkování. Také tu bývá namalované
hřiště na „papírový“ fotbal, který se hraje
s vlastnoručně a pečlivě vytvarovanou papírovou koulí. Míče tu mají děti z bezpečnostních důvodů v blízkosti silnice
zakázané. Skáče se i stará dobrá guma,
které někdy neodolají ani paní vychovatelky. Velkým lákadlem pro všechny děti
je plácek za lípou s navezenou hlínou. Zde
během chvíle vzniknou tunely a strouhy,
kde v nestřežený okamžik proudí voda ze
svačinových lahviček. Děti se tu zabaví
i hrou na pikanou, na babu, na rybáře aj.
Děti si zde spontánně hrají, obdivujeme jejich fantazii a dohlížíme na jejich bezpečnost. V hlavní organizované činnosti,
kterou se snažíme realizovat převážně
venku, chodíme na procházky zpestřené
stopovačkou, hledáním malovaných kamínků, vyhledáváním zajímavostí o naší
obci, pozorováním proměn přírody. V podzimních a jarních měsících často využíváme multifunkční hřiště, dětské hřiště
u fotbalového hřiště a zahrádku MŠ. Chodíme na výpravy do lesa, ať už na houby

nebo stavět domečky. Velmi oblíbené jsou
„sběry odpadků“ − děti vybavené ochrannými pomůckami a poučené o nebezpečí
dokáží během několika odpolední vysbírat
velké množství odpadu. Napytlovaný
odpad odnášíme do kontejnerů nebo ho po
dohodě odvezou pracovníci obce, kteří
s námi v tomto velmi dobře spolupracují.
Jsou však dny, kdy nemůžeme vycházet
ven, a to pak využíváme vnitřní prostory
školy − tělocvičnu nebo třídy. Naštěstí ani
silný déšť, vítr, kroupy či jiné rozmary počasí dětem neberou touhu si hrát, a tak i uvnitř školy nebývá nuda. Z magnetické
stavebnice pod rukama dětí vznikají vesmírné koráby, rozlehlé hrady, vysoké věže,
zvířecí podobizny a jiné roztodivné věci.
Ani dřevěná stavebnice nezůstává dlouho
v krabici a během krátké chvíle se po třídě
vine dlouhý dominový had. Ten, kdo nemá
stavitelské ambice, si může zahrát s dalšími dětmi nějakou ze společenských her
nebo zkusit štěstí při hraní karet. Děti také
moc rády tvoří. Od druhého pololetí sice
již neprobíhá kreativní kroužek z důvodu
nemoci paní lektorky, proto se v rámci družiny snažíme nabídnout dětem různé tvořivé aktivity.
Tým vychovatelek ŠD a DK
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školka a kultura

Maškarní
rej!
25. února proběhl v naší mateřské
školce karneval. Místo dětí tak dorazily
do školky různé pohádkové i strašidelné potvůrky, princezny, víly, zvířátka, kostlivci, čarodějnice, čarodějové
a dokonce jeden král!

Ani dospěláci se nenechali zahanbit
a navlékli na sebe všechno možné i nemožné.
Tančilo se, soutěžilo, občerstvení také
bylo. Kromě tradiční „židličkované“,
nebo namotávání autíček na tužku,
všechny zaujalo losování z tajemného
pytle. Co si z něj kdo vytáhl, musel na
sebe obléct. A tak někdo skončil s ploutvemi na nohou, někdo s potápěčskými
brýlemi, či lyžařskými ponožkami. No
prostě − byla legrace!
A bez ní to vlastně ani nejde.

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na mou
první sólo výstavu obrazů!
Josef Veselý.
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Milí čtenáři,

zdá se, že letošní jaro bude opravdu trochu jiné.
Dva dny po jarních prázdninách jsme dostali
pokyn uzavřít školu. První reakce většiny starších žáků bylo nadšení. Pro nás učitele je uzavření obrovskou výzvou − jak nyní realizovat
výuku. Digitální vzdělávání se ve školství posunuje mílovými kroky. Hledáme cesty, jak se
s dětmi spojit, sdílíme zkušenosti s ostatními
kolegy ve školství. Nadále se snažíme děti stále
motivovat. Například jsme v okolí Kamenného
Přívozu umístili malované kamínky, abychom
děti motivovali k pobytu venku. Snad nálezcům udělají radost a přinesou jim štěstí. Pár dní
uběhlo a od našich žáků přicházejí zprávy, že
se jim už po škole stýská. Nám se stýská také.
Těšíme se, až zase budeme společně s vámi.
28. 3. slaví všichni učitelé svůj svátek. Znáte-li
někoho ve svém okolí, můžete mu popřát, poděkovat. Určitě ho tím potěšíte. Děkujeme
všem rodičům, prarodičům, kteří nyní pomáhají dětem plnit školní povinnosti.
Spolu s vámi jsme dobrý tým.
Jana Kozlová

Masopust v Kamenném Přívoze
Je sobota 15. února, 10 hodin dopoledne.
V hospodě U Hastrmana se sešla parta lidí,
kterou již pár let tmelí Spolek dobré nálady.
Všichni se chystají i s kapelou pana Roubíčka na masopustní pochod obcí. Bezpečí
po hlavní silnici zajišťují místní hasiči. Kapela zahraje pár lidovek. Masek není mnoho,
asi 20, ale nálada je výborná. Všichni čekají,
až místostarosta Radek Vokál dá symbolický

souhlas k průvodu vesnicí. Jeho synové,
také v maskách, čekají, až táta dovolí.
A již se dává celý průvod do pohybu.
Medvěd, šašci, čarodějnice, policajt a další
masky s veselou náladou a písničkou projdou Kamenný Přívoz, pak Zastávku a část
Kamenného Újezdce.
Zastavují se u domů a chalup. Někdo čeká
s pohoštěním, jiní zase ani hlavu nevystrčí.

Dobrou náladu však nic nepokazí.
Je pozdní odpoledne a masky směřují zpět
k hospodě U Hastrmana, kde na medvěda
čeká myslivec s puškou. Poslední tanec
a medvěd pod výstřelem padá. Končí masopust a zábava nad dobrým pitím v teple hospůdky pokračuje.
Tradice v Kamenném Přívoze stále žije.
B. Splavcová
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Valná hromada SDH
v Kamenném Újezdci
Hasiči z Kamenného Újezdce uspořádali
v pátek dne 24. 1. 2020 od 19 hodin v restauraci „U Vemenáče“ v Kamenném Přívoze valnou hromadu SDH, která byla
zároveň i volební, protože výboru SDH
skončilo čtyřleté volební období.
Úvodem starosta sboru p. Jan Kadeřábek
přivítal všechny přítomné, zvláště pak pana
místostarostu obce Kamenný Přívoz
PhDr. Radka Vokála, starostu města Jílové
a zástupce HZD p. Pavla Peška, za OSH PZ
p. Jiřího Hrdličku, zástupce TJ Tatran
p. Václava Navrátila, Jaroslava Linharta,
Martina Doubravu a Vojtu Paška a spřátelené hasičské sbory 12. okrsku z Jílového,
Psár, Dolních Jirčan, Luk pod Medníkem,
Libně, Libře a z SDH Krhanic.
Celou valnou hromadou nás provázel Jiří
Patera.
Na tomto jednání bylo přítomno 32 našich členů SDH a 25 hostů. Omluveni byli
4 členové. Takže valná hromada byla usnášení schopná.
Následně byl schválen program celé
valné hromady, který se skládal ze 17 bodů:
12 1. Zahájení
2. Volba zapisovatele

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Volba ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
Volba Volební komise
Zpráva o činnosti sboru za rok 2019
Zpráva o činnosti mladých hasičů
za rok 2019
Zpráva o činnosti zásahové jednotky
za rok 2019
Zpráva pokladní a čerpání rozpočtu
za rok 2019
Zpráva revizní za rok 2019
Volby
Diskuze
Návrh a schválení rozpočtu na rok
2020
Návrh a schválení plánu hlavních
úkolů na rok 2020
Návrh a schválení usnesení z dnešní
valné hromady
Závěr schůze
Občerstvení a volná zábava

Ve zprávě o činnosti za rok 2019 starosta
sboru p. Kadeřábek seznámil přítomné
s dost obsáhlou činností za uplynulý rok.
Ve zprávě, mimo jiné, zmínil práci lidí,
kteří se podílejí na chodu celého sboru,

i těch, kteří třeba jen pomáhají, když je potřeba. Když byly předneseny veškeré
zprávy, následovala volba nového výboru.
Návrh na nové složení výboru na rok
2020–2024:
Starosta
Místostarosta
Velitel
Jednatel
Hospodář
Vedoucí mládeže
Volný člen výboru
Volný člen výboru

Jan Kadeřábek
Pavel Buriánek
Milan Šulc
Barbora Hervertová
Pavel Buriánek
Veronika Voláková
Jan Hervert
Jiří Hartman ml.

Při volbě bylo navržené složení nového
výboru schváleno jednohlasně.
Po této volbě následovala diskuze a po
ní pak schvalování dalších bodů, včetně usnesení z této valné hromady. A jako úplně
poslední bod následovalo podávání občerstvení a volná zábava.
Po ukončení oficiální části jsme setrvali
s jednotlivými hasiči i hosty v přátelské debatě, při které jsme si vyměnili názory
a zkušenosti na různé věci. Diskuze byla
tak zajímavá, že se nám ani nechtělo jít
domů. Před odchodem domů jsme ještě poděkovali hospodskému p. Radkovi Ječmínkovi za perfektní gulášek, za teplo na sále
a za dobrou obsluhu. Ale vše jednou končí,
stejně jako naše valná hromada.
Zpracoval člen zásahové jednotky
V. Charvát
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MLADÍ
HASIČI

z Kamenného
Újezdce
Zimní měsíce trávíme v naší klubovně
v hasičárně, kde se scházíme pravidelně
v liché čtvrtky.
Každoročně se účastníme výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a ani
letos tomu není jinak. Do soutěže jsme
již odeslali několik obrázků a jednu prezentaci.
Bohužel pandemie COVID-19 zasáhla
i do našich plánů na tento rok a byla nám
zrušena uzlová štafeta, na kterou pilně
trénovali vybraní zástupci z našich řad.
My ale budeme dál trénovat v domácím
prostředí a až to situace dovolí, vrátíme
se ke společným tréninkům na soutěže.
V dalších měsících bychom rádi uskutečnili výlet do HOP Areny a chtěli bychom si vyjet pod stan. Už se nemůžeme
dočkat.
Vedoucí mladých hasičů
Veronika Voláková

Plánované akce hasičů
z Kamenného Újezdce
na první čtvrtletí roku 2020
18. 4. 2020 se uskuteční
od 8 hodin sběr železného šrotu
ve všech částech obce.
30. 4. 2020 jako každý rok se
budou na hřišti v Kamenném
Újezdci od 19 hodin pálit
čarodějnice.
Konání těchto akcí, ale záleží
na tom, jak dál bude pokračovat
pandemie konoraviru.
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Pravidelné ohlédnutí

FOTBALOVÉHO TRENÉRA V. CHARVÁTA
Fotbalový rok 2020 jsme začali prvním
tréninkem 11. 1. 2020 od 10.00 hodin na
hřišti v Kamenném Přívoze. Další tréninky
byly stanoveny na čtvrtky od 18.00 až do
konce ledna. V únoru jsme tréninky přesunuli na soboty od 10.00 hodin až do neděle
23. 2. 2020. Ten den jsme od 13.00 hodin
sehráli první přípravné utkání v Jílovém na
hřišti s umělým povrchem s mužstvem
Sokol Jawa Pecerady. Toto utkání jsme prohráli 2:3. Branky za nás vstřelili: z penalty M. Korbel a po přihrávce od M. Brože
a L. Rejmona. Druhé přípravné utkání jsme
sehráli v sobotu 29. 2. 2020 od 15.00 hodin
s mužstvem Sokol Lešany. I v tomto utkání
jsme prohráli; tentokrát 1:3. Naši branku
vstřelil ve 30. minutě V. Kuzma. Třetí přípravné utkání jsme sehráli v sobotu 7. 3.
2020 od 15.00 hodin s mužstvem Sokol
Bukovany. Tady jsme se rozešli smírně výsledkem 1:1. Branku za náš tým vstřelil
z přímého kopu M. Korbel. K těmto přípravným zápasům musím jen říct, že kádr
je stále v přestavbě. Během zimní přestávky jsem přivedl šest nových hráčů, kteří
se postupně zabydlují do sestavy, ale je to
titěrná dřina pro obě strany. Postupně se
tvoří lepší kádr, než tu byl na podzim. Muž-
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stvo se pravidelně schází na trénincích a je
na něm vidět chuť do tréninků i do hry. Poctivě se připravovali na jarní část sezóny,
tak uvidíme, jak se nám povede v mistrovských zápasech. Na 14.3.2020 jsme připravovali valnou hromadu TJ, ale pandemie
koronaviru nám udělala, jak se říká, čáru
přes naše plány. Valná hromada byla zrušena a přesunuta na neurčito. V důsledku
nařízení vlády byly také zrušeny všechny
sportovní akce, včetně fotbalových mistrovských utkání. Bohužel nemůžeme jako
tým ani trénovat. Ale pokud vím, tak naši
hráči trénují individuálně.
Závěrem bych chtěl apelovat na veřejnost, jako jsem apeloval i na naše hráče,
aby dodržovali veškeré hygienické návyky
a současná nařízení a opatření. Věřím, že
osobní disciplínou každého z nás vše brzy
pomine a že se zase brzy sejdeme na fotbalovém hřišti. Všem nám přeji pevné zdraví,
aby se nám COVID-19 vyhnul a abychom
tohle nezvyklé období přečkali bez úhony.
DRŽTE SE,
ŽÁDNÝ VIRUS NÁS NEPORAZÍ.
Zpracoval V. Charvát

PŘÍVOZSKÝ ČTVRTLETNÍK / číslo 1 / 2020
Vydává obecní rada v Kamenném Přívoze

Silvestrovské loučení
s fotbalovým rokem 2019
V úterý 31. 12. 2019 jsme se sešli jako
každý rok v 11.30 hodin na fotbalovém
hřišti v Kamenném Přívoze, abychom se
rozloučili s fotbalovým rokem 2019 i s našimi fanoušky. Výkop je vždy přesně ve
12.00 hodin. Kdo přijde a má chuť si zahrát
fotbálek, zařadí se do společné skupiny,
která se rozdělí na dvě a ty se utkají proti
sobě. Jenže tentokrát to bylo trochu jiné
a mladí si udělali svoje družstvo, které si
doplnili o několik dospělých. I rozhodčí se

letos museli vylosovat, protože byl o tento
post zájem. Přesně v poledne, ve 12.00 hodin
mohlo začít samotné utkání. Letos, po delší
době, bylo hřiště v dobrém stavu, a tak se
mohlo hrát na velkém hřišti. Utkání se
hrálo 2 x 30 minut. Konečný výsledek byl
nerozhodný 4 : 4, a tak se hráči rozešli
smírně. Po slavnostním přípitku jsme se
ještě chvilku zdrželi v klubovně, kde jsme
podebatovali o plánech v nastávajícím roce
2020. Okolo 14. hodiny jsme se rozešli do

svých domovů, kde už probíhaly přípravy
na silvestrovské oslavy a na příchod nového roku.
Této každoroční akce na závěr roku se
zúčastnilo včetně diváků cca 35 spokojených příznivců přívozského fotbalu. Závěrem jsme se všichni shodli na tom, že
věříme, že ten nový rok 2020 bude pro naše
fotbalisty, pochopitelně i s jejich přičiněním, příznivější než ten minulý.
Zpracoval V. Charvát
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Obědy pro seniory

společenská kronika

Jubilanti
Korotvičková
Brožková
Hnátek
Jangl
Dlouhá
Soukup
Urstová
Pletichová
Švancarová
Povolný

Marie
Libuše
Emil
Zdeněk
Olga
Josef
Ludmila
Božena
Helena
Bohumil

Pácalová
Vítková
Havelková
Škopková
Navrátilová
Krajánková
Mašek
Čížkovská
Řeháková
Welserová
Brzobohatá
Zimová
Horák
Hroník

Božena
Zdeňka
Drahomíra
Věra
Anna
Jiřina
Prokop
Hana
Bohumila
Miroslava
Jaroslava
Albína
František
Miloslav

Srdečně gratulujeme všem jubilantům!

Mnoho našich seniorů využívalo službu dodávky obědů do místa
bydliště a jejich podstatné dotování ze strany obce. Služba byla
v lednu roku 2020 přerušena a kolem tohoto přerušení se vyrojilo
značné množství spekulací, polopravd a nesmyslných tvrzení,
která považuji za nutné uvést na pravou míru. Ergo dodávka
obědů byla skutečně na dobu asi 2 měsíců přerušena, a to jen
a pouze z důvodu rekonstrukce provozovny, kde je strava produkována. Rekonstrukce kuchyně je komplexní, provoz restaurace
U Vemenáče přebírá nový nájemce, kuchař s erudicí a letitou
praxí, který se zavázal ve službě poskytované obci a jejím občanům ve zlepšené kvalitě pokračovat. Předpokládané obnovení
dodávky obědů je začátek měsíce dubna 2020. Odkdy začne
služba pokračovat, budou zaregistrovaní senioři ze strany obce
informováni s dostatečným předstihem. Jídelní lístek s nabídkou
obědů bude minimálně týden před obnovením dodávek vyvěšen
na webu obce.
Radek Vokál, místostarosta obce

Nově narození
Brabcová Aneta
Kubásek Martin
Spáčil Kryštof

Úmrtí

Klejch Jonáš
Pazderník František

Brychta Jan 28. 01. 2020
Šťastná Alena 07. 02. 2020

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

Vydavatel
Obecní rada v Kamenném Přívoze
Odpovědný redaktor: Prokop Mašek
Registrováno pod č. MK CR E 12542
jako periodický tisk s názvem Přívozský čtvrtletník.
Adresa a inzerce:
ctvrtletnik@kamennyprivoz.cz
Obecní úřad Kamenný Přívoz 285, 252 82
tel. 241951443-4, www.kamennyprivoz.cz
Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí.
Neoznačené fotografie archiv redakce.
Uzávěrka příštího čísla 10. 6. 2020.

Váš osobní místní makléř
Karla Krausová

(právní servis zajištěn)
www.posazavi.info
725 878 041
karlakrausova@seznam.cz

Prodej:
• Stavební parcela s rozestavěným domem (hrubá stavba) Pohoří
• Původní selský dvůr v Dolních Jirčanech (k rekonstrukci,
lze udělat 4 byty)
• Velká luxusní vila o čtyřech bytech nedaleko Jesenice u Prahy
• Velká luxusní vila nedaleko zámku Štiřín
• Rodinný dům ve Studeném k rekonstrukci, lze vybudovat 3 byty
• Chata k trval. bydlení, Třebsín (Rakousy)
– na pronajatém pozemku
• Stavební pozemek na výstavbu 5 RD, Pecerady (Týnec n/S)
• Stavební pozemek 3600 m2 v Jílovišti
• Nebytové prostory (pronájem) v Modřanech, Praha
Hledám stále v lokalitách:
• Jílové u Prahy, Týnec n/S. až Benešov, Krňany, Štěchovice,
Slapy a okolí
• Zemědělskou usedlost (bývalý statek) s větším pozemkem,
s možností vybudovat rostlinnou farmu (co nejblíže k Praze)
• 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) jen lokalita kolem K. Přívozu,
Krhanic, Lešan, Krňan, Prosečnice… nebo pole, aspoň 2 ha,
k rekultivaci…
…a další nemovitosti. Vše pro konkrétní klienty
• Služby: kompletní realitní služby vč. poradenství, správy majetku
(kromě jiného např. úklidy, údržba zahrad, vyklízení, zajištění ostrahy,
mohu doporučit st. firmu apod.

• vyhledávání vhodné nemovitosti na zakázku
• kontrola stavu Vaší nemovitosti na katastru
(Služba nejen pro seniory, kteří nemají možnost si průběžně
kontrolovat, zda jejich nemovitost není zatížena právním břemenem.
Vysvětlím po telefonu.)
Děkuji i za upozornění a případné tipy. Odměním je ☺
Hledám externího spolupracovníka, info po telefonu.

Informace o svozu nebezpečného odpadu
Ve sběrném místě v areálu statku 1. Jílovské v Hostěradicích
bude umožněno odevzdat nebezpečný odpad pracovníkům
obce, a to v datech a časech: 8. 5 .2020 15.00−18.00 hodin,
9. 5. 2020 09.00−13.00 hodin, 27. 11. 2020 15.00−18.00 hodin,
30. 11. 2020 09.00−13.00 hodin.

