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Podivná doba po čtvrt roce
Je to již přes tři měsíce, kdy i Česko zasáhla pandemie koronaviru Covid-19.
Nikdo netušil, co máme očekávat, jak se
virus zachová, jak dlouho s ním budeme
muset bojovat a jak dlouho žít.
Dnes se nacházíme v období uvolňování
protikoronavirových opatření. Jako mnoho
odborníků i laiků, kteří se k respektování
opatření a chování našich občanů vyjádřili,
se ke krátkému zhodnocení uplynulého období přidávám i já.
Z mého pohledu se nejen celá republika,
ale i naše malá vesnice vypořádala s mimořádnou situací velmi dobře. Lidí, kteří neseděli a nekritizovali, ale zvedli se ze
sedačky u televize a vydali se pomáhat, jak
jen mohli, bylo opravdu hodně. V naší obci
se převážná většina obyvatel chovala tak,
jak se slušelo a patřilo.
Nebudu zde konkrétně jmenovat všechny,
kteří se do pomoci zapojili a aktivně se
účastnili prospěšných činností, bylo jich
mnoho a já jim mnohokrát děkuji. Chci
zmínit fakt, že jsme dostali velké množství

šitých roušek – mnoho lidí, které jsem si nedokázal představit za šicím strojem, se za
něj posadilo, a to napříč věkovými kategoriemi, různými povoláními a koníčky. Například první várku roušek přivezla místní
obyvatelka starší osmdesáti let – každý senior se k situaci postavil evidentně trošku
jinak. Pomoc nabídli dobrovolníci na rozvoz balíčků pro seniory, kromě místních

obyvatel se do pomoci zapojili i chataři či
majitelé nemovitostí, kteří zde nejsou hlášeni. Lidé se vezli na vlně vzájemné solidarity. Je úžasné vědět, že se pomoc dostane
potřebným v době krize, ale ze své mnohaleté praxe vím, že pomoc a soudržnost mezi
lidmi funguje nejen v „korona“ době, ale
i v době „normální“ a to mě těší.
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Informace o jednání rady
a zastupitelstva obce
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Obecní rada jednala v období od minulé
uzávěrky Přívozského čtvrtletníku celkem 6x.
Mimo jiné bylo projednáno a schváleno:
· Snížení nájemného živnostníkům
(OSVČ) podnikajícím v prostorách
obce na rok 2020 na polovinu.
· Snížení poplatku za umístění reklamní
plochy na zařízeních obce na polovinu
za rok 2020.
· Elektronický zápis do prvního ročníku
ZŠ Kamenný Přívoz.
· Dodavatelem akce „Revitalizace ČOV
Kamenný Přívoz“ schválila firmu
AQUABOX s.r.o.
· Elektronický zápis pro přijetí do MŠ na
školní rok 2020/21 a kritéria pro přijetí
do mateřské školy na školní rok 2020/21.
· Schválena účetní uzávěrka ZŠ a MŠ
Kamenný Přívoz za rok 2019 a převod
hospodářského výsledku za rok 2019 ve
výši 91. 214,63 Kč do rezervního fondu
a fondu odměn.
· Provedení arboristických prací na obecních listnatých stromech.
· Kultivace a zatravnění terénu dětského
hřiště a přilehlého valu.
· Zahájení provozu MŠ od 11.5.2020
v jednom oddělení s kapacitou 20 dětí.
· Zahájení provozu školních skupin od
25.5.2020.
· Zakoupení traktoru pro úpravu hřiště TJ
TATRAN a okolí.
· Postavení odpočinkového altánu s tím,
že realizace bude hrazena z dotačního titulu a bude provedena citlivě k danému
místu. Realizací a získáním dotace byl
pověřen lesní správce obce, který zajistí
povolení k realizaci nezbytná.
· Dar ve výši 10 000 Kč pro Český svaz
včelařů.
· Pronájem pozemku náplavky v Kamenném Přívoze OS Náplava Sázavy za
účelem konání Přívozského podzimního trhu dne 12.9.2020.
· Úhrada materiálu v hodnotě 50 000 Kč
na opravu skladu SDH Kamenném
Újezdci.
· Směrnice č.1/2020 pro poskytování benefitů zaměstnancům Obecního úřadu.
· Úhrada krytů topení v budově Mateřské školy Kamenný Přívoz.

· Směrnice č. 2/2020 k aplikaci reálné
hodnoty u majetku určeného k prodeji.
· Smlouva o služebnosti užívání a čerpání vody, z pozemku parc. č. 421/1
v k.ú. Kamenný Přívoz, uživatelům této
vody z nemovitostí přilehlých.
Zastupitelstvo obce – veřejné zasedání
zastupitelstva obce se uskutečnilo 14. 5.
2020.
Mimo jiné bylo projednáno, schváleno
a uloženo:
· Odprodej dlouhodobě připlocených či
zastavěných pozemků v obci bydlícím
majitelům objektu čp. 31 Hostěradice
(část pozemku p.č. 446/3, k.ú. Hostěradice o výměře 42 m2) a č.e. 572 Kamenný Přívoz (část obecního pozemku
p.č. 227/1, k.ú. Kamenný Přívoz o výměře cca 30 m2) za cenu 150,- Kč/m2.
· Nabytí komunikace – pozemku p.č.
175/1, k.ú. Hostěradice do vlastnictví
obce za maximální cenu 100,- Kč/m2.
· Přijetí dotace ve výši 862 452 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeského Fondu obnovy venkova v rámci
Tematického zadání Obnova venkova
na dětské a workoutové hřiště.
· Snížení poplatku za užívání multifunkčního hřiště v K. Přívoze na 50 Kč/hod.
· Žádost obce, aby pozemek České republiky parc. č. 209 o výměře 306 m2, k.ú.
Kamenný Přívoz, po kterém vede
místní komunikace, byl bezúplatně převeden do vlastnictví obce.
· Místostarosta obce projedná možnost
nabytí pozemku p.č. 176/1, kat. území
Hostěradice za cenu pro obec 100 Kč/m2.
· Starosta obce zjistí možnosti rekonstrukce a úpravy povrchu nástupiště
autobusové zastávky Kamenný Přívoz,
Železniční stanice v Kamenném
Újezdci ve směru na Prosečnici.
· Místostarosta obce zjistí možnost převodu pozemků od Středočeského kraje
na obec z důvodu předpokládané výstavby chodníků podél silnice II/106 od
hřbitova z Kamenného Přívozu do Kamenného Újezdce.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
jsou zveřejněna v odkazu úřední deska
na webových stránkách obce:
www.kamennyprivoz.cz.

Poděkování
V předchozím článku o koronavirové
pandemii jsem děkoval všem, kteří nám
v průběhu této doby pomáhali. V tomto
krátkém článečku chci výrazně poděkovat těm, kteří pomáhají v naší obci celý
rok, čili stále, a to již přes 100 let. Musím
poděkovat nejdéle existujícímu místnímu
spolku Sboru dobrovolných hasičů Kamenný Újezdec za jejich dlouhodobou
a kvalitní činnost, nejen při likvidaci požárů, ale i při pomoci u takové nestandardní situace, kterou dále popisuji.
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Voda
a kanalizace
v obci
Jak jsem slíbil, průběžně informuji o činnostech spojených se zajištěním vody a kanalizace pro obyvatele obce Kamenný
Přívoz. Jak již víte, je zpracovávána studie
možnosti zásobování obce pitnou vodou
a její odkanalizování. Studie je prakticky
hotova, pracovní verze již byla obci předložena a za sebe mohu říct, že vypadá velmi
dobře. Bohužel v důsledku situace spojené
s epidemií Covid-19 a v důsledku nutnosti
koordinovat postup se současným správcem vodovodu byl posunut termín pro dokončení studie na srpen 2020.
Poté bude věc předložena zastupitelstvu
obce, které rozhodne, zda, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude zpracován
projekt a vyžádáno stavební povolení na
realizaci projektu.
Radek Vokál – místostarosta obce

To nám opravdu
do dění v obci bude
„kecat kdokoliv“?
Základním a nejpodstatnějším pojmovým znakem obce je občan obce, tedy
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena
k trvalému pobytu. Právě občan je zdroj moci obecní samosprávy a její primární
adresát.
Velmi nelibě sleduji, že právo hovořit do čistě našich záležitostí si uzurpují
i osoby, které zde nemají pobyt, nemají nemovitost a tedy nemají právo ani vystoupit na veřejném zasedání zastupitelstva obce, tím méně využívat komunikační prostředky obce, které si platíme my občané. Mě by ani nenapadlo psát
do Jílovských listů, Pražského kurýra, nebo benešovské Hvězdy, protože prostě
nemám právo plést se do výlučných pravomocí samosprávy jiných obcí. Jako
by nestačilo, že i někteří naši zastupitelé se snaží ve Čtvrtletníku neobjektivními
informacemi získávat politické body. Nesnížím se NIKDY k tomu, abych jmenoval nebo jakkoliv reagoval, nemyslím si, že obecní zřízení je o vyvracení lží
a polopravd. Jsem přesvědčen, že vedení obce je především odpovědná práce,
druhdy o víkendech a svátcích.
Rovněž se vyskytuje stále častěji zjevné zneužívání zákona o svobodném přístupu k informacím, obci jsou zasílány nesmyslné dotazy, a opět naštěstí nejde
o občany naší obce, těm není normální lidská komunikace cizí, ale o občany
z jiných obcí. Normální, slušný občan zavolá mně nebo panu starostovi, napíše
e-mail, nebo si sjedná schůzku na úřadě, nebo mimo a požadovanou informaci
dostane v maximálním rozsahu a kvalitě. Takovýmto způsobem můžeme o dotazu komunikovat, sdělení doplňovat a nestojí obec finanční náklady a administrativní zátěž. Kontakty na naše soukromé telefony jsou na webu obce, rovněž
tak i elektronická adresa. Za dobu výkonu funkce jsem nezažil případ, kdy by
informace z mé strany nebo ze strany pana starosty nebyla poskytnuta, nebo
byla poskytnuta nedostatečně.
Na závěr snad optimistické sdělení, alespoň pro část občanů: kverulanty ani
jinými lidmi chovajícími se způsobem pro mě za hranou normální lidské komunikace a slušnosti se nenechám znechutit a za obec budu dál bojovat.
Radek Vokál – místostarosta obce
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Podivná
doba po
čtvrt roce
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Děkuji tedy ještě jednou tímto způsobem
všem, kteří v této nelehké době pomáhají svým
blízkým, sousedům atd. a tím vlastně pomáhají
celé naší obci.
Instituce, která se v těchto měsících musela
potýkat s velkými změnami a obrovským tlakem, je samozřejmě škola. V případě naší přívozské školy to byl tlak dvojnásobný, neboť
v tomto školním roce nastoupila do vedení
školy nová ředitelka Jana Kozlová. Neumím si
představit náročnější nástup do této funkce, než
byl pro ni ten letošní. O to víc si cením její
práce pro děti, rodiče i všechny zaměstnankyně
školy. Výuka přes počítač byla náročná pro
všechny zúčastněné a já smekám před těmi,
kteří se jí účastnili – jak na straně školy, tak na
straně rodin dětí školou povinných. Děkuji.
Nám, zaměstnancům obecního úřadu, samozřejmě v jakékoliv krizové situaci přímo přísluší postarat se o blaho našich občanů (i zde
bydlících chatařů), proto se ještě zmíním
o tom, jaká opatření obec v době koronaviru
udělala. Nejdůležitější bylo postarat se o místní
seniory, ti obdrželi v prvopočátku potřebný balíček s rukavicemi, dezinfekcí, vlhčenými
ubrousky a poučením. Toto poučení, vypracované jednou ze zastupitelek, bylo distribuováno všem obyvatelům obce (pokud všem
včas nedošlo, byla to chyba distributora). Dále
byly k volnému odběru roušky a plastové lahvičky s dezinfekcí, kterých bylo více než 1 500.
I nyní je možno na OÚ si dezinfekci doplnit –
dolít do svých nádobek. Dezinfekci jsme pochopitelně dodali též na poštu, do školy, do obchodu i do restaurace, kde bylo možno
objednat si oběd, který je seniorům rozvážen
a dotován obcí poměrně vysokou finanční částkou.
V současné době je snad pandemie koronaviru na ústupu, ale kdo ví? Mluví se, že by se
mohla navrátit. Opět nikdo přesně neví, názory
odborníků se různí, ale jisté je, že po současných zkušenostech, a to jsem přesvědčen, i toto
zdárně překonáme.
Po náročných jarních měsících vám všem
přeji krásné a slunečné léto, klidné a pokojné
prožití letní dovolené, i kdyby to nebylo za hranicemi Česka.
starosta obce
Prokop Mašek
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Bezpečnostní
situace v obci
Jak všichni víte, spolupracuje obec velmi úzce
s oddělením PČR v Jílovém u Prahy. Na pravidelných bezpečnostních schůzkách jsme informováni
o nápadu trestné činnosti a prováděných opatřeních
ze strany PČR.
Od ledna roku 2020 bylo v obci spácháno 11 trestných činů, převážně majetkového charakteru.
Vedle vykradených osobních vozidel převažuje
vloupání do rekreačních objektů. Rodinným
domům v intravilánu obce se vloupání zatím vyhýbají. Objasněnost trestné činnosti je kolem 30 %,
což vzhledem k povaze převažujících skutků není
vůbec špatné.
Rovněž bylo spácháno 11 přestupků, kdy 3
z nich byly spáchány v souvislosti s porušením vyhlášky obce k zajištění veřejného pořádku, konkrétně zákazu konzumace alkoholu na veřejných
místech v okolí školy a na jiných veřejně exponovaných místech.
Ze sociálně patologických jevů v obci páchaných
se, žel Bohu, množí řešení rodinných konfliktů za
asistence Policie ČR. Asi jsem ze staré školy, ale
potřebuji-li se doma pohádat, nebudu k tomu volat
hlídku policie, která může výrazně chybět na jiném
místě. Takové jednání je krajně bezohledné. Linka
158 je sice zdarma, ale výjezd policie vždy stojí
naše společné prostředky a policisty čas, který by
mohli využít k řešení opravdových problémů.
Opět společně s PČR apeluji na občany, aby nenechávali cennosti ve vozidlech, na pozemcích,
aby si všímali nejen toho, co se děje u nich na
dvoře, ale i v okolí. Neznámé osoby, vozidla a jakékoliv podezřelé chování stojí za pozornost a zaznamenání.
V neposlední řadě publikujeme plakát vyzývající
ke vstupu do policejních řad. Já sám jsem sloužil
23 let a vím, že nejcennější je právě ten policista,
co pochází z místa, kde slouží. Zná terén, lidi
a ostatní reálie. Bylo by hezké, kdyby se našlo víc
našich mladých občanů, kteří vezmou na sebe díl
odpovědnosti za bezpečnost nás všech.
Radek Vokál – místostarosta obce
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Přístup k informacím
Pokud vás ohledně obce zajímá konkrétní informace a chcete mít jistotu,
že dostanete v dohledné době pravdivou a jednoznačnou odpověď, můžete
využít zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Bohužel ani tato cesta není snadná. Moje otázka se týkala konkrétní obecní
stavby a byla úřadu doručena dne 20.5. O devět dnů později byla na úřední
desce kamennyprivoz.imunis.cz/edeska/ vyvěšena Výroční zpráva za rok
2019 o poskytování informací podle zmíněného zákona − úřad se tedy probral. V této zprávě se dozvídáme, že loni se úřadu touto cestou ptali celkem
dva lidé. Zpráva obsahuje také odůvodnění opožděného vydání, konkrétně
„realizace opatření související s epidemií COVID-19“. Zdá se tedy, že na
skutečnou odpověď na svou otázku si budu muset ještě nějakou dobu počkat. Člověka hned napadne, jaká opatření úřad realizoval, že to tak ochromilo chod obce. Tuto otázku myslím zcela vážně a budu rád za reakci. Měl
jsem za to, že obecní úřad se „pouze“ uzavřel od 17.3. do 27.4. pro veřejnost, ale jinak pracoval normálně. Nebo spíš naopak, že práce možná
ubylo, podobně, jako v mnohých jiných odvětvích. Pokud tomu tak není,
veřejnost by mohly potěšit články starosty a místostarosty na téma „Co
dělám v práci celý den“. Opravdu − nechci situaci zlehčovat − my občané
si zkrátka neumíme představit, co všechno je potřeba na úřadě během pracovní doby zařídit a stihnout.
Na poskytnutí informace podle zákona má obec lhůtu 15 dní. Já jsem odpověď po třech týdnech ještě nedostal (ptal jsem se i v Jílovém a reakce již
přišla). Zato se na stránkách Kamenného Přívozu objevily aktuality ohledně
řízků, výběrových řízení v sousední obci, označování popelnic, prodeje plně
funkčního nepotřebného traktůrku a prodeje slepiček. Jedná se o elektronické hlášení místního rozhlasu, které se v obci v poslední době poměrně
rozšířilo (mladí by asi očekávali jinou platformu, ale i tohle je funkční). Archiv příspěvků naleznete na adrese www.kamennyprivoz.cz/2020/, která
není bohužel nikde inzerována. Jinde starší hlášení opravdu nenajdete (bez
nutnosti registrace). Pro aktuality z jiných let stačí přepsat číslici na konci
odkazu.
Mimochodem, na formální elektronické úřední desce Kamenného Přívozu je v tuto chvíli vyvěšeno celkem devět dokumentů. Je opravdu nutné,
aby se starší dokumenty mazaly? Možná by bylo dobré tuto praxi změnit;
pokud bych na stránkách obce starší informace našel, nemusel bych o ně
žádat. Třeba úřad v Jílovém nechává občanům k dispozici 200 posledních
dokumentů.
Osobně bych na stránkách obce uvítal větší podíl těch podstatných sdělení (např. stavební uzávěra). Některé obce dobrovolně zveřejňují usnesení
zastupitelstva (u nás bývá neaktuální, podobně jako čtvrtletník) i zápisy
z jednání rady obce (s tím je ovšem hodně práce). Jsem si vědom toho, že
kritizovat je poměrně snadné. Tento text jsem psal s přesvědčením, že
zpětná vazba od veřejnosti může situaci pouze vylepšit.
Radovan Fišer

Méně arogance
Je potřeba si připomenout, že pro obyvatele této země platí většina pravidel bez rozdílu. Říká se tomu právní stát. Několik příkladů:
● Když vláda vydá nařízení, nechť se na veřejnosti nosí rouška, je nutné
ji nasadit. Platí to pro prezidenta a ministry, pro zastupitele rovněž.
● Do jídelny základní školy nechodíme se psem. Pokud není na vodítku
a nemá náhubek, bude lepší ho do školy nevodit vůbec.
● Za odběr pitné vody z vodovodu se platí dodavateli.
● Když chceme na zahradě vybudovat garáž nebo podobně významnou
stavbu, žádáme o územní souhlas nebo stavební povolení. Na obecních
pozemcích jsou povolení potřeba také.
Spousta lidí je v dnešní době znechucená chováním vrcholných politiků.
Bylo by dobré podobné pocity a nálady nevyvolávat ani v naší vesnici.
Stačí k tomu málo − dodržovat pravidla. Třeba to zvýší i volební preference.
Radovan Fišer
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k ostatním a zalévejme jen v opravdu nutných případech. Snažme se přednostně zalévat dešťovou vodou, vybudujme si
systémy, které jsou schopny zachytit dostatek dešťové vody, pokud už se nám poštěstí a nějaká spadne. Zkusme omezit
i zalévání záhonů pokrytím okolí rostlin
vhodným mulčovacím materiálem, který
zamezí velkému výparu z povrchu záhonů
a pomůže zadržet vláhu v půdě. Dobře nám
může posloužit třeba sláma, vytrhaný plevel či posekaná tráva (ve stavu bez semen)
nebo jemně nadrcené větve ovocných
stromů. Rozdíl v potřebě zalévání je pak
opravdu obrovský! Zalévat je také efektivnější méně často a vydatněji než často

Budeme letos zase na suchu?
Po zimě, která byla velmi chudá na sníh,
a po extrémně suchém dubnu nás pravděpodobně čeká další suché léto. A to i přes
to, že v květnu i začátkem června jsme si
nějaký déšť užili. Půda je vlhká stále jen
v horní orniční vrstvě, v hlubších vrstvách
zůstává suchá. Stav podzemních vod se ani
po deštích příliš nezměnil a zůstává dle
údajů ČHMÚ nadále silně podnormální.
Povodí dolní Sázavy patří bohužel k málo
místům, kde se stav hladin podzemní vody
za poslední týdny navzdory dešťům dokonce zhoršil.
Podzemní vodou je potřeba šetřit, je to
naše zásobárna pitné vody. To si jistě velmi
dobře uvědomuje každý, kdo je závislý na

vodě z vlastní studny. A takových lidí je
mnoho, protože jen menší část obyvatel
obce měla možnost připojit se na vodovodní řad. Ti, co mají vodu z vodovodu,
často využívají vodu z vlastních studní na
zalévání, protože ji na nic jiného nepotřebují. Jenže jejich sousedé ano – je to pravděpodobně ta samá voda, z té samé zvodně
(spojité vrstvy vody), kterou jejich sousedé
nepřipojení na vodovod používají k pití
a provozu domácnosti. Mnoha lidem se
v minulých letech už stalo, že v jejich
studni nebyl dostatek vody…
A co tedy s tím?
Není výjimkou, že lidé zalévají vodou ze
studní i trávník. Buďme prosím ohleduplní

a krátce – při méně častém zalévání rostliny
vytvářejí hlubší kořeny a stávají se odolnějšími suchu. V okrasných výsadbách volme
rostliny, které dobře snášejí sucho. To se
týká i trávníků – krátce střižený anglický
trávník je k suchu jistě náchylnější než druhově pestrá, méně často sekaná louka.
Dalším možným krokem, ke kterému
byla v minulých letech nucena přistoupit
celá řada obcí, je úplný zákaz zalévání
z vlastních studní. Doufejme, že k takovému opatření naše obec nebude muset
sáhnout také, a pomozme jí v tom uvědomělým hospodařením s vodou.
Irena Perglová
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ze zastupitelstva

Ekologie
nás baví

Ekologie

Občas se lidé, zvláště ti přespolní, podivují, když
já, popřípadě pan starosta, přijedeme na jednání
v rámci obce na bicyklu. Někteří to chválí jako odpovědný přístup k životnímu prostředí, někteří nás mají
za podivíny. Pravda je asi někde uprostřed. Jisté je,
že každý kilometr, který nejen my, ale všichni občané,
neujedeme autem, který nepropalujeme neobnovitelné zdroje a neznečišťujeme životní prostředí,
je prostě fajn. I když občas to bez auta prostě nejde...
Nebo že by šlo?
A když už se zabývám tématem ekologie, musím
velmi poděkovat ekologické komisi obce za vymýšlení a realizaci opatření vedoucích k třídění odpadu
a občanům obce za to, že odpad zodpovědně třídí.
Díky třídění jsme my všichni ušetřili v roce 2019
ekvivalent 62 492 tun emisí CO2. Přepočteno na energii to činí 1 639 710 MJ*).
*)

Zdroj osvědčení o úspoře emisí spol. EKOKOM, a.s.

Už jako kluk měl jsem rád les
Slovy písně J. S. Lenka jsem uvedl tento
článek proto, abych mohl rádoby vtipně
dodat, že jako místostarosta už ho tolik rád
nemám. Ale v podstatě to pravda není, les
miluji já i moje děti. Jak již jsem psal, lesy,
které obec vlastní, nepřinášejí obci žádný
ekonomický profit, naopak vyžadují investice a péči. I tak obec nemá v úmyslu lesy
zcizovat, protože si je vědoma krajinného
a ekologického významu lesa pro obec. Jelikož vlastníci jsme tedy my všichni, dovoluji si vás informovat o pracích v obecních
lesích prováděných a plánovaných.
V rámci lesního hospodářství byla dokončena sanace lesa na vrchu Bílov, nyní
má obec lhůtu tří let, aby prostor opět zalesnila, což v polopoušti, která na Bílově je,
nebude jednoduché. Po opakovaných obhlídkách na místě samém jsme se domluvili
s lesním hospodářem ing. Nerglem, že počkáme a dáme příležitost přírodě, aby nálety
a vysemeněním ponechaných stromů, sama
ukázala svoji sílu, a umělý zásah ponecháme pouze na plochy, které takto zalesněny nebudou.
Dále byl vyčištěn těžební prostor pod Vávrovkou, kde byla část větví popálena a část
ponechána na místě, aby bránila erozi svým
rozkladem a pomohla lesu k obnově.
6 Rada obce rovněž rozhodla, o zřízení odpočinkového přístřešku. Podmínkou je, že

celý bude hrazen z dotace a proveden citlivě vzhledem k prostoru instalace, který
bude na obecním pozemku č. 476/3 k.ú.
Kamenný Přívoz. Realizaci provádí lesní
správce obce ing. Nergl, který zpracovává
veškerou dokumentaci i realizaci, tak snad
projekt vyjde a budeme mile překvapeni.
Suché stromy obec průběžně odprodává
zájemcům, kteří provádějí samotěžbu a les
tak čistí.
Nemohu si odpustit dva exkurzy do lesního práva. Mnoho a mnoho majitelů chat
na lesních pozemcích se domnívá, že je to
právě obec, tedy majitel
lesa, která musí zajistit
ochranu jejich nemovitostí v lese umístěných.
Opakovaně zahlcují
obec žádostmi o pokácení toho či onoho suchého stromu. Opak je
pravdou. Dle lesního
zákona je to právě
vlastník nemovitosti
umístěné na lesním pozemku, který je povinen na svůj náklad, se
souhlasem vlastníka,
odstranit nebezpečí plynoucí z padajících
stromů, kamení či se-

suvů půdy. Druhá věc, na kterou chci poukázat, je nedodržování lesního zákona ze
strany cyklistů, kteří jezdí mimo vyznačené
cesty, narušují kořenové systémy, erodují
půdu, a když je v rámci možností slušně
upozorníte, že se dopouštějí přestupku,
chtějí se i prát... a pak ujedou. Škoda.
Věřím, že i přes nedostatek vláhy, přebytek kůrovce a dostatek těch, co lesu škodí,
naše lesy zachováme ve stavu, který nám
bude všem dělat radost a poskytovat to, co
od lesa potřebujeme.
Radek Vokál – místostarosta obce
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Lípa
− konec dobrý,
všechno dobré

Lípa v Kamenném
Újezdci u kapličky
Dne 18.5.2020 byl proveden zmlazovací
zásah do naší lípy.
Přesný název: Lípa malolistá, též lípa
srdčitá (Tilia cordata)
Strom byl vysazen v době výstavby kapličky, takže jeho stáří 170 let lze považovat
za téměř přesné. Odpovídá tomu i dendrologický posudek.
Práce provedla arboristická firma p. Plechače. Byly odstraněny suché větve a zkrácena horní část stromu s ohledem na
vyváženost koruny. Bylo doporučeno statické zajištění sekundární koruny stromu
a případné zakrytí míst, kde došlo k větším
řezným zásahům v koruně.
Dle mého názoru byl zásah proveden odborně a zodpovědně ke stavu stromu!
Tak nezbývá nic jiného, než popřát naší
lípě ještě několik desítek let do dalšího života, aby si mohli její krásy užít i další generace Újezďáků a nejen jich!
Josef Veselý

Lípa v Újezdci
Jsem rád, že se lidé zajímají o osudy
stromů, a to nejen těch starých, známých,
prostě všech, protože ty k přírodě patří.
Musím se však zmínit o lípě v Kamenném Újezdci u kapličky. Bohužel nevhodnou formulací v zápise rady obce se někdo
mohl domnívat, že se radě lípa nelíbí, že se
jí chce zbavit.
Pravda je však taková, že se obec obrátila
na odborníka na stromy, hlavně z důvodu
úpravy chráněné lípy u hřbitova v Hostěradicích, kterou bylo třeba odborně ošetřit.
A při té příležitosti posoudil i některé další
lípy v obci, včetně té u kapličky v Kamenném Újezdci a ústně nás upozornil na její
nedobrý stav.
Na odborníkovi nechávám, jak se mají
léčit choroby lidí, zvířat či rostlin. A nemohu mu radit, co, kdy a jak má provést.
V případě stromů je tím odborníkem arborista. Jsem přesvědčen, že výsledek prořezů
stromů by byl stejný i bez možná zbytečných diskusí. Ten, kdo úpravu stromů prováděl, byl i tím, co nám na vyžádání
provedl odborný posudek. A ten by se jistě
do kácení nepustil, pokud by to nebylo nevyhnutelné.
Ale na druhé straně mě hřeje u srdce, že
lidem příroda není lhostejná a že se našla
ta správná cesta. Jsme vesnicí a rád bych,
aby obec Kamenný Přívoz vesnicí zůstala.
Prokop Mašek

Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na záchraně staré lípy u kapličky
v Kamenném Újezdci.
Informace o nutnosti jejího pokácení,
která se k nám prostřednictvím rady obce
donesla, nás hodně překvapila. Na e-mailový dotaz, zda existuje arboristický posudek, který jiné řešení vylučuje, jsme
odpověď od vedení obce nedostali. Postupně jsme telefonickým dotazováním
zjistili, že odborný posudek na stav a možnou úpravu tohoto stromu nemáme, není
potřeba a obci stačí slovní komentář přivolaného arboristy. Strom je k pokácení a to
klidně hned, na jaře v době vegetace.
Kontaktováním dotyčného specialisty
jsme se dozvěděli, že možnost zachování
lípy zde je, ale ze strany obce není nijak
podporována. Snad z důvodu finanční zátěže, vznikající pravidelnou péčí o takto
starý strom.
Moc mne potěšilo, že nám pan starosta
vyšel vstříc a odborný posudek s doporučeným řešením úpravy lípy nechal nakonec
vyhotovit. Mrzí mne však uhýbavé odpovědi, včetně zamlčení skutečnosti, že technika na kácení/prořezání lípy byla již na
konkrétní den objednána. A to přes opakované dotazy na termín úprav a upozornění,
že takto zásadní zásahy v koruně stromu by
se měly provádět v době vegetačního klidu.
Nakonec jsme se na zasedání zastupitelstva
s přispěním veřejnosti shodli na variantě
lípu pouze prořezat. Snad bude obec příště
k takto starým stromům přistupovat s větší
péčí a jejich pokácení bude až poslední
zvažovanou možností. Nově zasazené
stromy v dnešní době moc dobře nerostou.
Oceňujeme spolupráci obce s certifikovaným arboristou. Bylo by dobré v ní pokračovat i v budoucnu a neprosazovat
nevratná, byť levnější řešení.
Určitě není chybou ani ostudou změnit
v průběhu řešení jakéhokoliv problému svůj
názor. Jako se to stalo v případě této lípy,
která tu s námi žije od 19. století. Připadá
mi však nedůstojné ze strany vedení obce
na veřejném zasedání prohlašovat, že přece
nikdo tuto lípu kácet nechtěl a dělat tak
z ostatních hlupáky. Stručný zápis z jednání
rady (č. 34/2020) hovoří jasně.
Barbora Fišerová
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škola

V

ážení čtenáři,
školní rok nám pomalu jde do finále
a snad více než jindy se všichni těšíme, až
zvoláme: ‚Hurá na prázdniny!‘ Tento rok
byl pro nás všechny nezapomenutelný.
Těžko se chce věřit, že tak krásné numerické složení roku 2020 přinese tolik změn
do našich životů. Pokud bych měla k němu
dodat jedno slovo, které provází od 11.3.
naše pedagogické životy, napsala bych flexibilní. První dny od uzavření školy jsme
žákům a rodičům posílali úkoly k vyplnění,
tehdy mělo hodně učitelů (po celé republice) přezdívku ‚zahlcovač‘. Hledali jsme
cestu, jak zajistit vzdělávání, jak tomu dát
štábní kulturu, jak se spojit s dětmi, jak ulevit rodičům, jak... V pondělí nás čekala porada ve škole, kde jsme měli probrat co dál.
Škola má k dispozici prostředí Google
Suite (za které vděčíme p. Hanušovi), které
nabízí pořádat videokonference, připravovat kurzy atd. Navrhnuté řešení se kolegyním líbilo, obohatili jsme ho plánovaným
tématem Harryho Pottera, které nás mělo
provázet na škole v přírodě.
Žáci měli možnost naučit se několik důležitých životních dovedností: plánovat,
organizovat, odpovědnosti… Jak učitelé,
žáci, tak i rodiče, prarodiče získali nové počítačové dovednosti. Už jsme se nezlobili
na děti, že zase sedí u počítače, tabletu či
mobilu. Všichni jsme žasli nad rychlostí,
s jakou se děti v těchto dovednostech zdokonalovaly.
Od 25.5. jsme školu otevřeli pro dvě skupiny žáků. Naše obavy, jak žáci zvládnou
přísná hygienická opatření, nošení rou8 šek… se rozplynuly při prvním setkání
s dětmi před školou. Jejich nadšení, radost,

že jdou do školy, doprovázela naše radost,
že ty naše žáky zase vidíme na vlastní oči
a ne jen na obrazovce monitoru.
Nyní je čas k zamyšlení, co přenést do
dalšího školního roku. Jaké aplikace využijeme i ve školním prostředí. Je třeba se připravit na případnou druhou vlnu pandemie.
Doufáme, že když budeme připraveni,
žádná druhá vlna nepřijde.
Čekají nás velké změny, podařilo se nám
získat dvě dotace na vybudování přírodních
zahrad u mateřské a základní školy. Doufáme
ve schválení dotace na obnovu IT techniky ve
škole a školce. Od nového školního roku
chystáme změnu ve školním vzdělávacím
programu, od třetí třídy přibude žákům hodina informatiky. Těšit se můžou na nový
předmět OSV (osobnostní a sociální výchova), ve kterém budou poznávat sami sebe,
učit se řešit náročné situace (konflikty, životní
situace). V praktických prožitkových metodách se zaměříme na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností a morálních postojů žáků.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům za
pomoc se vzděláváním a milá slova, která
nás těšila a motivovala. Děkuji všem zaměstnancům školy za jejich flexibilitu,
učení se novým věcem, šití roušek, malování kamínků a výzdobu okolí školy. Děkujeme zřizovateli, který nám zajistil
dostatek dezinfekce a ochranných pomůcek. Děkujeme našim žákům za rychlé
zvládnutí techniky a zodpovědnost v plnění
úkolů. Na tento školní rok nezapomeneme.
‚Páťákům‘ přejeme, aby se jim v nové
škole líbilo, a budeme rádi, když nás navštíví.
Krásné léto!
Jana Kozlová – ředitelka školy

Oslovili jsme děti, aby se
vyjádřily k současné době:
Už se těším, až bude
normální výuka ve škole.
Budu se moct vídat s kamarády a budu vidět i paní učitelky. Na dálku mě to moc nebaví. Mějte
se hezky, těším se na Vás.
Páťa
Škola a kamarádi mi moc chybí. Výuka
on-line mě moc baví. Paní ředitelka
Brumbál Kozlová umí pořádně čarovat
a na každé hodině českého jazyka nás
vždy překvapí nějakým novým kouzlem.
Na konci školního roku nás ta kouzla
naučí a stanou se z nás malí kouzelníci.
Moc se těším do školy na své kamarády
a po prázdninách se už konečně sejdeme
všichni a vše bude jako dříve.
Eliška Forejtová
Chybí mi kamarádi. Doma jsem se nudila. Hodiny on-line výuky mi vyhovují
a moc mě baví. Moc se těším do školy
a hlavně na mé kamarádky.
Nela Husáková.
Ve škole je to zábava. I přes to, že jsou
omezení. Když jsem byl doma, nebyli
tam kamarádi. Doma je to nuda, když nemáte kamarády. On-line výuka mě moc
baví, ale on-line výuka nenahradí fyzický
kontakt. Proto jsem se rozhodl, že půjdu
do školy. Společně to zvládneme!
Max Kastelic

Nové logo školy
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Most, řeka, loďka a děti.
Čtyři prvky, které tvoří nové logo naší základní a mateřské školy. Asi není příliš těžké rozklíčovat, co tyto prvky
vyjadřují. A přece, když nahlédneme ještě o kousek dál...
Mosty obvykle něco spojují. Pomáhají nám dostat se odněkud někam a mnohdy i významně zkrátí cestu k cíli.
Umožňují nám překonat i zdánlivě nepřekonatelné překážky a činí tak naši cestu o něco schůdnější. Náš most překlenuje řeku. V jejím proudu pluje loďka. Jak jinak, vždyť
jsme v Přívozu. I loďka pomáhá překonat někdy klidný,
jindy divoký tok řeky.
A co s tím má společného škola? Škola je taková cesta
k poznání. Rovná či klikatá, mírná i prudká, hladká, někdy
plná překážek. Každý z nás po ní v minulosti šel a dnes po
ní jdou naše děti. Kéž je tedy naše škola cestou bezpečnou
a radostnou a kéž je zároveň mostem i loďkou pro všechny
děti, které po ní jdou a ještě půjdou.
A ať se vám nové logo líbí :-).
Jiřina Borecká

Střípky z naší
školky
Dne 16. března se dveře naší školky, díky šíření
nákazy Covid-19, uzavřely. V době, kdy musely být
děti doma, paní učitelky nezahálely a chystaly pro
ně úkoly, které sdílely na webových stránkách MŠ.
Nejprve to bylo hledání barevných kamínků, které
byly poschovávané nejen v okolí školy a školky, ale
i v přírodě kolem Mošťanského rybníka.
Před Velikonocemi se naše školka a její okolí rozzářilo jarními dekoracemi. I některé děti přispěly
vlastnoručně namalovanou kraslicí, kterou zavěsily
do větví stromku na dvoře MŠ.
Dalším tématem byl „Den Země“, který každoročně připadá na 22. dubna
Rodiče mohli dětem vytisknout pracovní listy
a omalovánky spojené s tímto dnem.
Duben zakončil soubor úkolů, pohádek a tvoření
pod názvem „Malá čarodějnice“.
Situace se naštěstí začala měnit k lepšímu, a proto
„teta Eva“, jak děti říkají naší paní školnici, vydezinfikovala veškeré prostory školky a všechny
hračky. A tak 11. května naše školka mohla opět ožít
smíchem a štěbetáním našich nejmenších.
Blíží se nám léto, a tak bychom chtěli všem popřát
pohodové dny plné slunce.
Kolektiv MŠ
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kultura

Kulturní
komise
v roce 2020
V lednu a únoru jsme navštívili 18 jubilantů s malými dárky, pro dámy i s květinou.
V březnu to bylo velké STOP – covid-19.
Kulturní život v obci i ve státě se zastavil.
Šili jsme roušky a starali se, abychom tuhle
smutnou etapu přežili ve zdraví.
Plány, které byly, se rozplynuly. Vítání
občánků, výlet do divadla (duben a květen).
V červnu se situace začala vylepšovat.
Pomalu se vracíme a jedeme dál.
Těšíme se na letní filmy na fotbalovém
hřišti v Kamenném Přívoze (v červnu, červenci a srpnu).
Vítání občánků přesouváme pravděpodobně na září. Určitě dáme všem včas
vědět.
O divadlo také nepřijdeme. Zájezd na
Zahradu Čech do Litoměřic se také uskuteční.
Dodatečně navštívíme naše jubilanty.
Myslíme na vás. Popřejme si hodně
10 zdraví a sil do dalších let.
Za kulturní komisi B. Splavcová

Sobotní
podvečer
V sobotu 13. června kolem osmnácté hodiny je v areálu fotbalového hřiště živo.
Důvod? Otevřeli jsme nové dětské hřiště,
po dlouhé odmlce se potkali přátelé
a známí. Učitelský sbor v čele s ředitelkou
Janou Kozlovou se rozloučil s páťáky a přivítal budoucí prvňáčky, opekli jsme si
svorně vuřty a bylo nám skvěle. Jako příjemná tečka večera čekalo „Kino na kolečkách“ a viděli jsme pohádku „Sněžný
kluk“. Děti zalehly na trávníku před promítacím plátnem a čekaly, až se alespoň
trochu setmí. Nakonec se dočkaly, počasí
také vydrželo, nepršelo.
Co říci na závěr? Přejme si, aby těch pěkných chvil bylo více a abychom pochopili,
že dohromady je nám líp.
Za kulturní komisi B. Splavcová
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Opravená zvonička
Od října roku 2013 stojí v Rakousích
na rozcestí dřevěná zvonička. Nahradila
zvoničku stojící o kousek níže na rozcestí
u potoka, která před více než padesáti
lety dosloužila. Díky vedení obce a pár
patriotům se podařilo tradici zvonění
v Rakousích obnovit. Litinový zvon zakoupený v železářství až v dalekých Postoloprtech rozeznívá elektrický pohon,
který jsem navrhl a zkonstruoval v následujícím roce. Tahání za provaz mě již nebavilo a hlavně jsem někdy nestihl být
u zvoničky včas. Pravidelně se zvoní
v poledne a v 6 hodin večer na klekání.
Zvoničku je možno spustit též manuálně,
nezávisle na automatu – to pro případ poplachu nebo umíráčku (již jsme zemřelému kamarádovi na přání jeho přátel
zvonili). V květnu tohoto roku byla opravena střecha zvoničky a osazena krytinou
z pálených tašek – bobrovek. Veliký dík
patří pokrývači Vlastimilu Svobodovi

z Kamenného Přívozu, který jako vždy,
když obec něco potřebovala, pomohl
a provedl odborné práce na střeše zvoničky. Také bych rád poděkoval Zdeňkovi Bernardovi z Rakous, který mi
pomohl postavit a rozebrat dřevěné lešení u zvoničky.
Tradice zvoniček je v našich zemích již
od dob císařovny Marie Terezie. V roce
1751 bylo stanoveno Ohňovým patentem
zřizování zvonic a vodních nádrží uprostřed každé vesnice. Zvony oznamovaly
poplach při požáru nebo jiné pohromě,
případně když někdo zemřel, a také svolávaly lidi k modlitbám. V dnešní době
jsou zvoničky, zvonice nebo kapličky
spíše připomínkou dob dávno minulých.
Kostely, kaple, kapličky tvoří dominanty
obcí. Malé zvoničky, zvlášť jsou-li dobře
udržované, potěší kolemjdoucí svou subtilností a zároveň krásou.
Pavel Pála
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hasiči
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 2
Je to již déle než měsíc, v době koronavirové pandemie
bylo na obec nahlášeno, že v soutěsce potoka pod Rakousy jsou zdechlé, již rozpadající se dvě ovce. Po prohlédnutí špatně přístupného místa pod lesní pěšinou
k Posázavské stezce jsme nahlásili tuto událost na tel.
č. 158 – HZS /profi hasičům/ a naivně doufali, že nám
pomohou. Zanedlouho se nám opravdu ohlásili nejbližší
profesionální hasiči, avšak když jsme popsali danou složitou situaci a nepřístupné místo, tak nám bylo sděleno,
že na takovéto činnosti nejsou vybaveni, že se k místu
nedostanou a že by bylo vhodné se obrátit na místní
SDH. Tak jsme také učinili a na naše hasiče se obrátili.
Ti již s tím byli ze stanice HZS seznámeni.
Místní hasiči opravdu přijeli, podařilo se nám zajistit
auto s rukou, aby zdechliny mohly být z potoka, cca
30 m pod cestou, vytaženy a zlikvidovány. Hezká práce
to vůbec nebyla, nechci to popisovat (zápach, smrad,
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Poděkování
zápach). Ale místní hasiči, tak jako vždy, pracovali bez
problému a obci pomohli. A nemyslete si, že v době koronaviru mohli jít po této práci na pivko. Alou domů,
koupel, dezinfekce.
V tomto případě poděkování patří též firmě Stafima,
která poskytla automobil s rukou, kde auto muselo sjet,
kam bych nejel ani osobákem. Bohužel se pěšina utrhla
a auto muselo být vytaženo traktorem.
Musím ještě připomenout další práci hasičů – místní
hasiči v době nedostatku vody zavážejí místní studny,
pomáhají při čištění kanalizace, likvidují spadlé stromy
apod. Též úprava (prořez) lípy při kapličce v Kamenném Újezdci by byla bez spolupráce místních hasičů
těžko a nákladně realizovatelná. A asistovali tam již vícekrát.
Ještě jednou velké díky našemu sboru dobrovolných
hasičů!
starosta obce Prokop Mašek
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Z činnosti
mladých
hasičů
I mladí hasiči po náročném období
opět zavítali do klubovny a setkali se se
svými kamarády, na které se po dlouhé
odmlce těšili.
Hned první schůzkou jsme se zúčastnili projektu ,,Čistá řeka Sázava“.
Všichni odhodlaně sbírali odpadky a nepořádek v okolí řeky s cílem naplnit co
nejvíce pytlů.
Následující schůzky si užíváme na bývalém hokejovém hřišti v Kamenném
Újezdci a připravujeme se na výlet,
který se uskuteční poslední víkend před
prázdninami. Plánujeme přespání
v kempu v Pikovicích, kam společně dojdeme po Posázavské stezce. Všichni
doufáme, že nám bude přát počasí
a výlet si společně užijeme.
Vedoucí mladých hasičů
Veronika Voláková

P R E V E N T I V N Í O K É N KO
Blíží se prázdniny i doba dovolených,
a proto se dnešním preventivním
okénkem podíváme na to, co radí hasiči, aby se zabránilo zbytečnému požáru.
Hodně sucha, málo vody – ideální
poměr namíchaný na vznik požáru lesa,
pole či rodinného domu. Lidé sice o hrozícím nebezpečí vědí, přesto si nedávají
pozor a požár je na světě. Proto také my
zveřejňujeme zásady, kterými by se lidé
měli řídit.
Nekouřit na polích a v lesích.
I deset zákazů kouření v lese nic nezmůže proti jednomu neukázněnému kuřákovi. Proto je dobré zvážit, kde si lidé
zapálí dýmku či cigaretu.
I když takto způsobený požár nemusí
ohrozit přímo lidské životy, rozhodně
ohrozí život lesních zvířat a může způsobit nesmírné škody.

Nenechávat zapalovač za sklem automobilů.
Běžným nešvarem se stává, že kuřáci
ponechávají plynové zapalovače volně
odložené za čelním sklem svého vozidla.
Pokud stojí takové vozidlo nějakou dobu
na přímém slunci, může dojít k přehřátí
plynové náplně a destrukci zapalovače.
V malém prostoru motorového vozidla
pak tento výbuch doprovází i požár.
V lese a volné přírodě je zakázáno rozdělávat ohně.
Pokud si jej chcete přece jen někdo
rozdělat jinde, měli byste ho zapálit na
bezpečném ohništi. Pokud fouká vítr, nemělo by se to raději riskovat vůbec. Jiskry totiž mohou zaletět do obrovské
vzdálenosti a zapálit oheň i po několika
hodinách. Ohniště i jeho okolí je vždy
nutné nakonec řádně prolít vodou. Pořád
platí přísný zákaz vypalování trávy. Přestože hasiči nevěří, že by se našel někdo,
kdo by v současné době vypaloval trávu

nebo pálil jiný odpad, upozorňují na přísný zákaz této činnosti.
Pozor při manipulaci s hořlavými kapalinami.
Velké obezřetnosti by měli rovněž dbát
lidé, kteří musejí manipulovat s hořlavými kapalinami. Vlivem vysokých teplot
totiž dochází k enormnímu odpařování,
a tudíž velkému vzniku těkavých par.
Potom skutečně stačí jen úplně malá jiskra. Z těchto příčin zaznamenávají hasiči
největší množství úrazů popálením. Výpary se totiž vzněcují většinou formou výbuchu.
Základem je poučit děti o bezpečnosti.
Hasiči apelují na rodiče, prarodiče
a všechny ty, kteří se přes prázdniny starají o děti, aby je poučili o nebezpečí,
které v sobě oheň skrývá, a o tom, aby
nemanipulovaly se zápalkami ani zapalovači.
Zpracoval člen SDH: V. Charvát
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sport

Pravidelné ohlédnutí

FOTBALOVÉHO TRENÉRA V. CHARVÁTA
V dnešním okénku toho moc neuvidíme.
Důvod: všechny plány, které jsme měli na
další čtvrtletí roku 2020 (a věřte, že jich nebylo málo), nám zhatila pandemie koronaviru a od 12. 3. následná celorepubliková
karanténa. Tím byla pozastavená veškerá
činnost a nejen sportovní. Na 14. 3. jsme
měli připravenou Valnou hromadu Tělovýchovné jednoty. Museli jsme ji odložit na
neurčito. Nezačala ani jarní mistrovská
utkání dospělých ani fotbalových nadějí
(dětí). Jediné, co jsme mohli dělat, byla,
i když v omezené míře a v omezeném počtu
lidí, péče o fotbalové hřiště a přilehlé prostory. Aby bylo vše připravené, až pandemie skončí. Jak běžel čas, padlo rozhodnutí
nejvyšších orgánů na FAČR, že pro amatérské oddíly soutěže skončí a zůstanou výsledky, které byly dosažené posledním
utkáním v roce 2019. A nová soutěž se rozběhne až novým ročníkem 2020 – 2021.
Což bude na konci srpna 2020. Když
v půlce května přišlo částečné uvolnění,
bylo na obecním úřadě rozhodnuto, že se
pro veřejnost otevře multifunkční hřiště
a připraví se na hraní nohejbalu a tenisu.
Pro veřejnost po celou dobu už jen částečné
karantény až do konce pandemie zdarma.
Bylo možné hrát ve dvou účastnících a při
dodržování ustanovených hygienických
předpisů včetně nošení roušek a používání
dezinfekce. Tím bylo umožněno veřejnosti
i sportovcům alespoň částečné sportování.
Zájem byl opravdu hlavně ze začátku nebývalý. Když se pak povolilo shromažďování v omezeném počtu a s dostatečnými
rozestupy, začali naši fotbalisté alespoň
trochu trénovat. Jak se to pozvolna uvolňovalo, přibyly i kvalitnější tréninky
a s větším počtem hráčů. V nynější době
trénujeme už naplno, každý čtvrtek od
18.00 hodin. Na 9. 5. jsme připravili i letošní první brigádu, které se zúčastnila většina mužstva. Zeminou jsme zaváželi
nerovnosti na hřišti, odstranili jsme starý
plot u spodní branky, natírali sloupky a připravili vše na natažení nového plotu. Na
další část jsou připravena i přátelská utkání.
Pomalu se vše vrací do starých kolejí. Vždy
ale musíme mít na paměti, že pandemie
ještě není zcela zažehnána, a tak musíme
stále dodržovat potřebná hygienická nařízení. Další brigádu máme naplánovanou na
sobotu 13. 6. od 9.00 hodin a budeme po14 kračovat v rozdělané práci nejen na ploše,
ale i v kabinách. Plán našich nejbližších

akcí: 17. 6. od 18.30 hodin přátelské utkání
s TJ Jawa Pecerady, 20. 6. od 16.00 hodin
s TJ Kšely, 26. 6. od 18.00 hodin Valná hromada TJ v klubovně na hřišti, 27. 6. přátelské utkání s TJ Pikovice a 4. 7. turnaj
v Peceradech. První akcí po uvolnění karantény byl 2. 5. na multifunkčním hřišti
turnaj v nohejbale ve dvoučlenných družstvech. Zúčastnilo se ho šest družstev. Po
dost urputných bojích turnaj vyhrálo družstvo Hruška Petr a Michálek Ondřej, které
s prvním místem získalo krásný pohár
v tomto prvním ročníku (foto na jiném
místě). Snad už bude možné pokračovat
v programu, který postupně připravujeme.
Jen bych chtěl ještě podotknout, že se nám
podařilo kádr doplnit několika novými
hráči, kteří by měli pomoci k hraní konečně
dobrého fotbalu, ze kterého budeme mít
všichni my i diváci radost.
Přeji hráčům, fanouškům i sobě a všem
vám i vašim rodinným příslušníkům, abychom všichni vše přečkali ve zdraví a opět
jsme se mohli vrátit ke svým radostem, do
kterých patří i náš FOTBAL.
Trenér V. Charvát
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Vítězné družstvo
v nohejbalovém turnaji
30. 5. 2020
Hruška Petr
a Michálek Ondřej

Účastníci turnaje
v nohejbalu
30. 5. 2020

Fotbalisté na brigádě na úpravě hřiště – výměna oplocení 6. 6. 2020.

15

společenská kronika

Jubilanti
DUBEN
Vrbovcová Jaroslava
Polívka Svatoslav
Papírníková Miloslava
Hartmanová Věra
Zvelebilová Božena
Povolná Olga
Erbanová Anna
Kosíková Alenka
Poláček Jiří
Vosmíková Jaroslava
KVĚTEN
Richtrová Blanka
Marková Jiřina
Strnadová Marie

Žáková Blažena
Papírníková Květuška
Ursta Ivan
Papírníková Marie
Škrabánek Jaroslav
Jonáš Radomír
Zeman Petr
ČERVEN
Boháčková Jindřiška
Bernard Josef
Šmejkal Jaroslav
Marek Jaroslav
Papírník František
Syrovátková Božena
Ursta Jiří
Kramperová Květuše
Štychová Alena
Syrovátka František
Michálková Marie

Srdečně gratulujeme všem jubilantům!

Nově narození
Dotzauer Richard

Úmrtí

Přívozský trh bude v září
Sobota 12. září 2020. To je den, kdy se po delší
přestávce sejdeme dopoledne na přívozské náplavce.

Zveme Vás na již dvaadvacáté trhy!
Opět se můžete těšit na rukodělné výrobky, domácí dobroty
vyhlášené kvality od tradičních i nových prodejců, muziku
a především na setkání s přáteli a známými.

Těšíme se na sebe, těšíme se na Vás!
Náplava Sázavy

Kubisz František

Dlouhá Olga
Vítovcová Ivanka

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
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Dotazy a registrace zájemců
o stánkový prodej
na tel. čísle 728 921 151
facebook.com/naplavas/

náplava sázavy

