
 Vážení čtenáři Přívozského čtvrt -
letníku,  

původně jsem chtěl psát o jiném tématu, ale 
musel jsem se vrátit k tématu odpadů, které 
je dlouhodobě velice ožehavé. Odpady jsou 
jednou z problematik, která hýbe celým 
světem a v současnosti je celosvětově pro -
blémem jen těžko řešitelným. Ale abych se 
vrátil k naší obci. Mnoha lidem vadí umís-
tění odpadových kontejnerů. Mnoho oby-
vatel ví, že jsou umístěné špatně, nikdo ale 
neví, jak by měly být umístěny lépe. Je to 
podobné jako s dálnicí. Že být musí, to je 
jasné, ale většině lidí by vyhovovalo, aby 
vedla někde mimo jejich bydliště, a na 
druhé straně aby na dálnici neměli daleko. 
V případě umístění odpadových nádob je 
představa, že musí být blízko, musí jich být 
více, nesmí hyzdit vesnici a pochopitelně 
v letních měsících nádoby s komunálním 
odpadem nesmí moc zapáchat.  

Vybudování odpadišť jako takových by 
stavebně nebyl problém, problémem však 
je najít to správné místo, které musí splňo-
vat několik podmínek:  
 

• musí stát na obecním pozemku,  
• musí být na veřejném prostranství, 

nesmí být na poli, na louce, v lese,  
• nemůže být daleko od obydlí – musíme 

myslet na všechny obyvatele obce, 
i ty starší a hůře mobilní,  

• kontejnery by neměly být na místě, 
aby tam „podnikatelé“ bez problémů 
zanechávali vybourané zařizovací 
předměty, stavební suť apod., což 
se často děje,  

• neměly by být viditelné při hlavních 
silnicích, kde zastaví a odpady vyhodí 
mnoho projíždějících,  

• svozový vůz musí celoročně zajet 
k odpadovým kontejnerům.  

Někdy je kritika občanů směrem k obci 
jistě oprávněná, kritický je ovšem i po-
hled z úhlu obce. V místech, kde jsou 
kontejnery umístěny, se někteří z nás 
nijak nesnaží udržovat pořádek, vyhazují 
odpady mimo odpadové nádoby, zanášejí 
odpadová místa odpady, které tam ne -
patří, např. staré kolo u kontejneru na 
hřbitově, stavební suť či zbytky aut v kon-
tejneru na směsný odpad, pneumatiky či 
lednice před kontejnery, odkládají odpady 
v igelitových taškách ke kontejnerům, 
aniž by vylezli z auta, atd… 
Připadá mi, že je zbytečné mluvit stále 
dokola, lidé třiďte svědomitě, nemy-
slete jen na sebe, ale i na ostatní. Většina 
se tak chová, ale bohužel ta menšina, 
která se tak nechová, za sebou zanechává 
nepořádek.  
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 M ilí čtenáři,
zdravíme Vás 

v novém školním roce!  
Přivítali jsme 15 nových 

prvňáčků, pro které je  
letošní školní rok  
premiérou.  

Přichází poprvé do naší 
nově vymalované budovy, 
kde se naučí nejdůležitější 
dovednosti pro život – číst, 
psát, počítat. Mnozí zde  
potkají nové kamarády, 
kteří je budou provázet  
celý život.  

Derniéra pomalu klepe  
na dveře našim páťákům. 
Pro své mladší spolužáky 
jsou velkým vzorem – přeji 
jim, ať jsou pro ně vzorem 
s minimálně sedmi 
ctnostmi. 
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Obecní rada  jednala v období od minulé 
uzávěrky Přívozského čtvrtletníku cel-
kem 4x. 

Mimo jiné bylo projednáno a schváleno: 
• Bezplatný převod starého zahradního 

traktůrku na SDH Kamenný Újezdec. 

• Rocková zábava dne 22. 8. 2020 
v areálu TJ TATRAN. 

• Pronájem sklepa pod pozemkem 
p.č.734, k.ú. Kamenný Přívoz, Petrovi 
Papírníkovi a Karolíně  Kavanové. 

• Úprava složení výběrové komise na 
výběr dodavatele IT techniky pro ZŠ 
a MŠ Kamenný Přívoz na den 18. 8. 
2020. 

• Pronájem objektu čp. 16 Hostěradice 
firmě Aleš Kozel Elektroslužba Hostě-
radice. 

• Pronájmy obecních nemovitostí pod 
chatami a okolí novým majitelům za 
stejných podmínek jako předchozím 
majitelům rekreačních objektů. 

• Smlouvy o zřízení věcných břemen – 
služebností mezi obcí Kamenný Přívoz 
a ČEZ Distribuce, a.s., na vedení rozvodů 
el. energie po obecních pozemcích. 

• Snížení poplatku za odběr pitné vody 
a sběr a čištění vod odpadních za měsíc 
září obyvatelům obecních bytů v objek-
tech čp. 37 a čp. 263, Kamenný Přívoz. 

• Úprava pojistné smlouvy mezi obcí 
Kamenný Přívoz a spol. GENERALI 
Česká pojišťovna dle současné reality. 

 
Zastupitelstvo obce – veřejná zasedání 

zastupitelstva obce se uskutečnila 24. 6. 
a 17. 8. 2020. 

Mimo jiné bylo projednáno, schváleno 
a uloženo: 

Schváleno: 
• Závěrečný účet obce Kamenný Přívoz 

za rok 2019 a roční účetní závěrka obce 
Kamenný Přívoz roku 2019. 

• Úprava rozpočtu obce Kamenný Přívoz 
roku 2020. 

• Umístění knihobudky v Kamenném 
Újezdci na autobusové zastávce směr 
Prosečnice. 

• Umožnění čerpání benefitů dle směr-
nice č. 1/2020 v plné šíři i pro uvolněné 
zastupitele obce.

• Vypracování projektové dokumentace 
pro územní a stavební řízení na základě 
studie společnosti VIS a.s., dle varianty 
V 1 na zásobení obce pitnou vodou 
a varianty V 1 na odkanalizování obce, 
včetně části obce Rakousy. 

• Smlouva o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci 
mezi Českou republikou – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech m  a -
jet kových  a  obcí  Kamenný  Přívoz, 
pozemku p. č. 158/28, kat. území 
Hostě radice.  

• Realizace projektu obcí Kamenný Pří-
voz v rámci operace 19.2.1 Programu 
rozvoje venkova na období 2014-2020 
na projekt Zkvalitnění výuky ZŠ a vy-
bavení MŠ IT technikou s tím, že bude 
realizován v případě obdržení dotace. 

• Předfinancování dotačních akcí ZŠ 
a MŠ Kamenný Přívoz Přírodní zahrada 
MŠ a Přírodní zahrada ZŠ obcí. 

• Otevřená veřejná architektonická jedno-
fázová soutěž o návrh na urbanistické 
a architektonické řešení společenského 
a kulturního centra v Kamenném Pří-
vozu v areálu „Šíbalův statek“ s maxi-
málním nákladem na soutěž 500 tis. Kč. 

• Odměny členům kulturní komise, kteří 
nejsou členy zastupitelstva obce, dle ná-
vrhu předsedkyně kulturní komise paní 
Boženy Splavcové. 

• Odprodej částí dlouhodobě připlo -
cených obecních pozemků majitelům 
nemovitostí, k nimž jsou pozemky při-
ploceny. Tato skutečnost vyplynula z re-
vize katastru nemovitostí. Veškeré 
náklady s prodejem a převodem po-
zemku zajišťuje a hradí nabyvatel.  

Uloženo: 
• Starostovi a místostarostovi obce zjistit 

možnosti získání dotace na zavodnění 
a odkanalizování obce. 

• Starostovi obce zjistit možnosti pro 
ulehčení přecházení chodců v Kamen-
ném Přívoze „U křížku“. 

 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 

jsou zveřejněna v odkazu úřední deska 
na webových stránkách obce:  

 
www.kamennyprivoz.cz.  
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Informace o jednání rady  
a zastupitelstva obce

Voda  
a kanalizace 
Už ani nevím, kolikátý díl seriálu na 
téma voda píši, ale jak jsem slíbil, infor-
muji o dalším postupu stran zásobení 
obce pitnou vodou a jejím odkanalizo-
vání. Společnost VIS a.s. předala obci 
studii zpracovávající možnosti zásobení 
obce pitnou vodou a odkanalizování 
vod odpadních. Tuto projednalo zastu-
pitelstvo obce dne 17.8.2020 s tím, že 
zvolilo varianty, na které bude vypraco-
vána projektová dokumentace a kde 
bude požádáno o stavební povolení.  

Projekt se bude týkat celé obce, kde 
jsou čísla popisná, tedy Kamenného Pří-
vozu, Újezdce, Hostěradic i Rakous. 
Samo vypracování projektu neznamená, 
že práce budou realizovány! To záleží 
na v dané době aktuálních dotačních ti-
tulech a prostředcích obce. Ač šetříme, 
kde se dá, tak na realizaci celého pro-
jektu nám chybí cca 225.000.000 Kč, 
tedy částka astronomická a pro obec bez 
získání dotace nereálná. Občané musí 
rovněž počítat s tím, že v případě reali-
zace projektu se budou muset na úhradě 
nákladů podílet, jakou částkou dosud 
není spočítáno. O dalším postupu vás 
budu informovat. Studie jako celek je 
k nahlédnutí po dohodě u starosty, po-
případě místostarosty obce.  

Radek Vokál – místostarosta

 
SDĚLENÍ 

Obecní úřad Kamenný Přívoz  

přijímá platby  

platební kartou.
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POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 
Situace se zlepšila po umístění kamer, fo-

topastí a udělováním pokut, avšak aby-
chom kamery mohli využívat, museli jsme 
toto projednat na MV a uzavřít veřejno-
právní smlouvu s městskou policií v Jílo-
vém.  
Instalací kamer se téměř odstranilo, že 
někdo krade a dělá nepořádek na fotbalo-
vém hřišti, před obecním úřadem a školou. 
Pro informaci uvádím, že do instalace 
kamer na fotbalovém hřišti byly klub či ka-
biny vykradeny 8x, od té doby se nedávno 
pokusil někdo vloupat do objektu jen jed-
nou. Asi o kamerách nevěděl, ale místní to 
nebyl, nepoznali jsme ho. Do objektu se ne-
dostal a udělal škodu na dveřích a mřížích 
ve výši přes 30 tisíc korun.  

Na některých místech před shromaždiš-
těm odpadů a u odpadových kontejnerů 
jsou také instalovány fotopasti. Někdo byl 
přistižen a pokutován, pomáhá to. Ale i fo-
topast je viditelná, tak se stává, že pokud 
tam fotopast je, je vše v pořádku. Jakmile 
tam není, již nepořádek přibývá. Lidé jsou 
schopní lanko, kterým je fotopast připev-
něna, přestřihnout, i toto se stalo.  

Další nešvar − při kontrole odběru visa-
ček na popelnice jsme zjistili, že někteří, 
kteří bydlí v blízkosti odpadových kontej-
nerů, si visačky neodebírají, prostě nepo-
užívají své popelnice a vhazují odpady 
průběžně do kontejnerů, nemusejí vyvážet 
popelnici, což je pro ně asi jednodušší. 
Kontejnery směsného odpadu jsou potom 
přeplněné, protože nejsou na takovou nálož 
dimenzované, a ti, kterým jsou tyto kontej-
nery určeny, si stěžují na jejich nedostatek.  

Obec Kamenný Přívoz na likvidaci od-
padů dlouhodobě doplácí asi nejvíce 
z okolních obcí, poplatky máme nejnižší. 
Proto vás musím upozornit, že se platba za 
odpady v následujícím roce s největší prav-
děpodobností zvýší.  

Celkově by měl každý z nás mít snahu 
odpad co nejvíce redukovat a nezatěžovat 
životní prostředí svým náročným způso-
bem života. Proto bych rád poděkoval touto 
cestou členkám ekologické komise za je-
jich práci, kterou dělají zodpovědně a snaží 
se nám ukazovat cestu, kterou se vydat 
k zodpovědnému chování ke svému okolí. 
Jednoduše řečeno: Jednej lokálně, mysli 
globálně!  

Dále chci vyzvat všechny naše občany, 
které zajímá veřejný život, obec jako ta-
ková a naše místní samospráva, aby témata, 
která jsou pro ně zásadní či aktuální, řešili 
jinak, než posílat diskutabilní články do 
Přívozského čtvrtletníku. Většina problémů 
z těchto příspěvků je řešena či dávno vyře-
šena a stačí se často kouknout na webové 
stránky obce či informovat se na OÚ. 
Já osobně na tyto články záměrně nere-
aguji, nechci totiž udělat z našeho čtvrtlet-
níku diskuzní bulletin.  

Nejlepší příležitost, jak získat informace 
přímo u zdroje, je účastnit se veřejných za-
sedání našeho obecního zastupitelstva, na 
které vás všechny srdečně zvu. Nejlepším 
řešením je totiž nalézt rozumný kompromis 
a ne vyvolávání nesvárů či nenávisti.  

Rozumné a zodpovědné chování je třeba 
v každé době, ale v současnosti, kdy se roz-
šířila druhá vlna koronaviru, je to zase 
o něco naléhavější. Proto především přeji 
všem místním obyvatelům, chatařům i náv-
štěvníkům obce mnoho zdraví a bezpečně 
prožitý letošní podzim.  

         Prokop Mašek − starosta  

Před nástupem do funkce místostarosty obce jsem si ne-
dovedl představit, jakým neskutečným problémem jsou 
pro obec odpady, jejich sběr, svoz a následné úhrady, 
slevy a refundace. Naštěstí máme ekologickou komisi, 
která se touto problematikou zabývá komplexně a dle 
mého názoru velmi dobře. Ale ani sebelepší vedení obce,  
ani nejúžasnější ekologická komise není schopna zabránit 
tomu, aby občané s mezerami v základech hygieny a sluš-
ného chování znečišťovali veřejná prostranství. Odkládají 
odpad mimo popelnice a tento nejen hyzdí vzhled obce, 
ale i obtěžuje okolí zápachem a stává se semeništěm much 
a hlodavců. Část těchto excesů zachytíme na automatická 
záznamová zařízení a pak tvrdě postihujeme, ale část zne-
čišťovatelů nám stále uniká mezi prsty. Druhdy se nejedná 
o obyvatele obce, ale osoby obcí pouze projíždějící. A zde 
vidím prostor pro nás občany, uvidíme-li někoho, že od-
kládá odpad mimo místa k tomu určená, nebuďme lhos-
tejní. Nemusíme hned dotyčného nafotit a udat, občas 
postačí slušně jej upozornit, že jsme si jeho jednání všimli 
a že by bylo správné, aby odpad uklidil. A neučiní-li tak, 
ponese si následky.  

Aby mi i ti nejméně věřící Tomášové uvěřili, že si ne-
vymýšlím, připojuji fotografie pořízené v létě letošního 
roku u odpadového stanoviště v Kamenném Újezdci. Bi-
cykl? Cca 100 m od tohoto místa je shromaždiště šrotu 
SDH. Desky polystyrénu! Nemáme náhodou sběrný dvůr? 

Radek Vokál – místostarosta

Odpady, odpady,  
odpady
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V poslední době se na obci 
objevují písemné či ústní 
stížnosti ohledně nepořádku 
na odpadových stanovištích. 
Jsem ráda, že jsou zde ob-

čané, kterým není lhostejné, jak naše obec 
vypadá, ale osobně mě rozčiluje forma, 
jakou je to prezentované. Je to snad českou 
povahou – jen kritizovat, poukazovat a oče-
kávat řešení? Co takhle i nějaké návrhy 
a osobní iniciativa? Je snad odpovědností 
obce, jak se občané, kteří v ní žijí či se v ní 
rekreují, chovají? Nebo je snad povinností 
představitelů obce vychovávat svéprávné 
a zodpovědné osoby?  

Obec má povinnost občanům vytvořit 
podmínky pro třídění a sběr odpadů, toť vý-
stavbou odpadových stanovišť splnila. 
Uvědomte si, jak je naše obec terénně slo-
žitá, že je ze všech stran průjezdná po kraj-
ských silnicích, ale naopak některé části 
obce nejsou přístupné pro popelářské vozy, 
a to nemyslím jen rekreační oblasti. Stano-
viště musí být na obecních pozemcích 
a obec jich má poskrovnu. Těch, které by 
byly vhodné na výstavbu nových, má ještě 
míň, v některých částech obce vlastně 
žádné.  

Všechna stanoviště jsou pravidelně uklí-
zena obecními zaměstnanci. Stává se, že 
hned druhý den po úklidu vypadá stano-
viště skoro stejně. Týdně naloží a odvezou 
zhruba 2 tuny odpadu, k tomu ještě biood-
pad a v sobotu obsluhují shromaždiště. 
Velká část jejich pracovních povinností se 
týká odpadů a nemají prostor pro jinou po-
třebnou práci. Na jejich žádost jsme zrušili 
odpadové stanoviště na Hřebenci, protože 
tam pod rouškou anonymity lidé nechávali 
věci, o kterých byste v tomto článku ani ne-
chtěli číst… Ale chápu, že rekreanti z Ry-
bárny z tohoto kroku nebyli nadšení. Také 
proto jsme byli nuceni přidat kontejnery do 
Kamenného Újezdce k pomníku. A chápu 
i občany bydlící u pomníku, že nejsou nad-
šení z toho, jak někdy stanoviště vypadá. 
Také mám stanoviště na dohled u svého 
domu. A také zde nějací ignoranti nechávají 
odpad, který tu nesmí vyhazovat. Ale za-
myslete se, není toto vše jen o lidské men-
talitě, o ignorantech nerespektujících zákon 
o odpadech a vyhlášku naší obce. Každý 
občan je zodpovědný za své činy a má po-
vinnost ukládat odpady jen tam, kde mu to 
systém obce umožňuje. Pokud tedy někdo 
odkládá odpad mimo stanoviště či tam od-
kládá jiný druh odpadu, dopouští se pře-
stupku. A ti, co jsou takového jednání 
svědci, mají možnost toto nahlásit Policii 

ČR nebo komisi pro řešení přestupků v Jí-
lovém u Prahy.  

Tímto článkem ovšem nechci sdělit, že 
systém sběru zůstane stejný. Sběr odpadů 
v obci není dokonalý, jsme si toho vědomi. 
Snažíme se vymyslet zlepšení, ale není to 
nijak jednoduché, protože naše obec je 
„oříškem“ i pro odborníky.  

Původcem odpadu je dle zákona obec, 
ale obec tvoří společenstvo jejích občanů, 
ať již trvale bydlících nebo rekreantů. 
Takže je opravdu nutný takový tón při ře-
šení společných problémů? Kdo je tedy tím 
původcem odpadu? Nejsme to my všichni, 
kterým začíná odpovědnost už při nákupu? 
Je potřeba vše balit do igelitových sáčků, je 
potřeba kupovat výrobky, které jsou balené 
v několika vrstvách? A protože je tu obec 
pro všechny obyvatele, nelze vyhovět jen 

některým, musíme brát ohled na všechny 
zde žijící. Můžeme odpadová stanoviště 
zrušit, zavést všem povinnost mít popel-
nice, bez ohledu na to, v jaké bydlí lokalitě, 
a nakázat odvážet tříděný odpad do Hostě-
radic. Je to jednoduché řešení a myslíte, že 
by bylo vhodné pro všechny?  

Máte-li nějaké konkrétní nápady a ná-
vrhy na zlepšení, pošlete je prosím. Ať už 
na obec nebo členkám ekologické komise. 
Kritika je velmi snadná, příliš ale nepo-
máhá. Víme velmi dobře o problémech 
s odpady, které naši obec trápí. Při možnos-
tech, které máme, se nám ale nedaří najít 
vhodné řešení. Konstruktivní návrhy jsou 
tedy více než vítány.  
 

Eva Drahošová  
členka ekologické komise 

Ekologie

ČÍ JE TO  

ODPOVĚDNOST? 
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Ráda bych se podělila o své zkušenosti z do-
savadního působení v zastupitelstvu naší 
obce.  

Hlavní náplní mé zastupitelské práce je pří-
prava na jednání a samotné zasedání zastupi-
telstva. Jsem vděčná, že po opakovaných 
žádostech nás neuvolněných zastupitelů za-
čalo vedení obce hlásit termín konání zase-
dání alespoň měsíc předem. Rozhodně je 
prospěšné, aby se zastupitelé na zasedání do-
stavili v maximálním počtu. Dva týdny pře-
dem (zákonem stanovených je pouze sedm 
dní) si mnozí zastupitelé už těžko mohli udě-
lat na zasedání volný čas. Také podklady 
nutné k prostudování před zasedáním jsou 
nyní zasílány ve větším předstihu a jsou peč-
livěji připraveny.  

Zasedání zastupitelstva zprvu probíhalo 
v bývalé jídelně nad tělocvičnou. Od le -
tošního června začalo vedení obce využívat 
prostor nově zrekonstruované restaurace 
U Vemenáče. Myslím, že to byl velmi dobrý 
nápad. Krom podpory místní restaurace obec 
umožnila obyvatelům účastnit se veřejného 
zasedání v příjemném, nenuceném prostředí 
při posezení u oblíbeného nápoje. Doufám, 
že budou lidé na zasedání chodit o to raději. 
Bohužel však nedošlo k významnějšímu po-
sunu v komunikaci s těmi obyvateli, kteří se 

na zasedání k obecním věcem vyjadřují. Ur-
čitě by bylo potřeba řešit veřejné vstupy 
vstřícně, bez povyšování se, o okřikování ani 
nemluvě. Vedení obce by mělo být připra-
veno na to, že většina připomínek obyvatel 
bude spíše žádostí o nápravu určitých nedo-
statků, než pochvalou. I tak lze reagovat 
věcně a bez emocí. 

Dalším prostorem pro zlepšení průběhu 
zasedání je podle mého názoru systematič-
tější vedení celého jednání. Chaotické pře-
skakování z jednoho bodu programu na 
druhý mate zastupitele (přestože před sebou 
mají program vytištěný), natož přítomnou 
veřejnost. Díky tomu pak dochází k opome-
nutí některých bodů programu jednání a je-
jich urychlenému projednávání těsně před 
koncem zasedání. 

Na závěr zasedání schvaluje zastupitelstvo 
obce usnesení zastupitelstva, které sepíše 
a přednese předseda návrhové komise. Toto 
usnesení je po schválení hlasováním zasláno 
panu starostovi a posléze podepsáno zvole-
nými ověřovateli zápisu. Jistě by po odhla-
sování zastupitelstvem nemělo docházet ke 
změnám formulací v textu usnesení. Bohužel 
se tak opakovaně děje a k podepsání dostá-
vají ověřovatelé jiný dokument, než byl na 
vedení obce zaslán. Zatím to byly vždy 

pouze formální změny. Ani tak by k tomu do-
cházet nemělo.  

Vedle schváleného usnesení zastupitelstva 
je ze zasedání pořizován zápis, ve kterém by 
měl být detailněji zaznamenán průběh celého 
zasedání včetně dotazů a připomínek kon-
krétních členů zastupitelstva i veřejnosti. 
V zápise by nemělo docházet k zaměňování 
jmen zastupitelů, ani k vynechávání podnětů 
a dotazů členů zastupitelstva a veřejnosti. 
Zde vidím stále velkou nedůslednost. V pří-
padě opomenutí zapsání k obci kritických 
hlasů to působí jako úmysl. V zápise z červ-
nového zasedání se zaznamenání odpovědí 
na jednotlivé otázky omezilo na obecnou for-
mulaci: „bylo mu odpovězeno“. V zápise ze 
zasedání konaného v srpnu nejsou konkrétní 
dotazy a připomínky veřejnosti zapsány 
vůbec. (Veřejnost se dostavila v hojném 
počtu, včetně zastupitele Krňan, diskuze byla 
bohatá.) Toto opravdu nezvyšuje důvěru ve-
řejnosti v transparentnost vedení obce. Zápis 
je přece na vyžádání občanům k nahlédnutí!  
Snad se nám tyto chyby podaří v budoucnosti 
odstranit. Pak určitě nebude problém, aby 
bylo zasedání obecního zastupitelstva zazna-
menáváno a zpřístupněno on-line, tak jak 
jsme navrhovali na červnovém jednání. 

Barbora Fišerová, Pro Přívoz

Ze zastupitelstva
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Někdy v polovině května se objevily v obecním lese za Vávrovkou 
základy stavby1). Nejedná se o nic rozsáhlého; čtyři betonové patky 
u potoka. Zjevně zde bude stát seník, nebo tak něco. Zeptal jsem 
se tedy písemně2) obecního úřadu: Jaký je účel stavby a jaké budou 
použité materiály? Pan Vokál mi oficiálně odpověděl3), že „poža-
dované informace obec nemá k dispozici“. Z toho soudím, že 
obecní úřad o stavbě nic neví. Chtěl bych tímto poprosit, aby ten, 
kdo zde začal betonovat, tyto základy odstranil. Bylo by hloupé, 
kdyby zde překážely při stavbě přístřešku, který chce obec v těchto 
místech postavit a na který se moc těšíme.  

Tímhle bych mohl skončit, skutečnost bude ale trochu složitější. 
Vynechal jsem totiž ještě jinou odpověď, kterou jsem od pana Vo-
kála dostal: „Na základě Vaší žádosti… Vám sděluji, že dne... Vám 
v mé kanceláři, v sídle obecního úřadu Kamenný Přívoz budou 
předloženy k nahlédnutí veškeré dokumenty, které má obec k dis-
pozici k meritu Vaší žádosti.“4) Nabídnutý termín jsem bohužel ne-
dokázal využít a z návštěvy jsem se omluvil. Pochopil jsem 
nicméně, že úřad o stavbě ví, ale nechce veřejně poskytnout infor-
mace − probíhající stavba totiž v květnu neměla potřebná povo-
lení5). Jedná se zjevně o zmíněný odpočinkový přístřešek, o kterém 
rozhodla rada obce6). Všechny citované dokumenty (1−6) jsou zde: 
http://bit.ly/altanek 
 Na zasedání zastupitelstva se pan místostarosta opakovaně roz-
čiloval, že kdosi rozhlašuje po vesnici, že obec staví nelegálně. 
Nevím přesně, co tím myslel, ale raději jsem se ho na místě zeptal, 
jestli tato stavba legální je. Pan místostarosta na přímou otázku re-
agoval toliko mlčením.  

Vcelku o nic nejde, věc se dá jistě rychle do pořádku a přístřešek 
se podaří legálně dostavět. Ale až půjde o obří zakázky za desítky 
milionů (vodovod, kanalizace), bude potřeba mnohem větší ote-
vřenost úřadu vůči občanům. Zejména bude nutné nikomu nelhat, 
aby mezi lidmi nevznikaly žádné pochybnosti o účelnosti výdajů 
a toku peněz.  

V polovině července jsem upozornil pana místostarostu, že úřad 
dlouhodobě porušuje informační zákon. Úřad totiž nezveřejňuje 
na svých stránkách vůbec žádné poskytnuté informace. Dostal jsem 
okamžitou odpověď, že se pokusí nedostatek vyřešit. K tomu však 
stále nedošlo. Důvod může být i ten, že některé (zjevně neprav-
divé) informace poskytnuté jednotlivcům je ostuda zveřejňovat.  
Pokud chceme, aby naše země zůstala svobodná a demokratická, 
je jistě potřeba na konkrétní vyřčené polopravdy reagovat a lži ne-

ustále vyvracet. Chtěl bych tímto poprosit, abychom si všichni dá-
vali pozor, co se v naší obci děje. Kdyby se vám něco nezdálo, ne-
bojte se úřadu zeptat. Nebo napište dopis do čtvrtletníku, ať mohou 
o záležitosti přemýšlet všichni. Tak můžeme my běžní občané pro-
spět obci nejlépe. Zastupitelé (jako všechny veřejně činné osoby) 
jsou na takové dotazy a připomínky zvyklí, určitě je to nerozčílí 
a rádi nám vše vysvětlí.  

Radovan Fišer  

!!!!!!!!!!
Projekt „Střednědob& 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

Připravuje se 1.komunitní plán sociálních slu-eb ORP
&erno+ice.

 Máte zájem a chuť podílet se na přípravě tohoto plánu?

Máte podněty, připomínky 'i dotazy k mno-ství, kvalitě '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

Hledá  
se  
majitel 

Ekologie
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10 let  
v Kamenném 
Přívoze 

V červnu tohoto roku to bylo 10 let, co jsme 
se sem přistěhovali z Prahy. Ano, náplavy. 
Ale lidé by se měli hodnotit nikoliv podle 
původu, ale podle toho, co přináší. Stěho-
vali jsme se plní nadšení a představ o životě 
na vesnici. Na venkově žijí naši kamarádi, 
spolužáci i rodina. A stejně jako ve městě, 
i zde má život svoje klady i zápory. 

Ani po deseti letech není chodník 
z Újezdce do Přívozu a o autobusové za-
stávce si asi můžeme nechat zdát. Při srov-
nání s některými jinými obcemi v okolí 
působí Přívoz poněkud omšele, jako by se 
mu ze záhadných důvodů nedostávalo fi-
nančních zdrojů. 

Většina z nás se snaží třídit odpadky, ale 
plastů je tolik, že jsou okamžitě popelnice 
plné a za dva dny si připadáte jako v bulhar-
ském turistickém centru osmdesátých let. 
Předpokládám, že domluvit svoz 2x týdně 
by určitě nebyl problém. Na chataře to ne-
svádějme, přeplněné jsou i mimo sezónu.  

Před nějakou dobou jsme podepisovali 
petici proti vybudování lomu za hájovnou 
směrem na Netvořice. Informace o dalším 
průběhu veškerá žádná. To samé platí o po-
stupu při rekonstrukci Šíbalova statku. Uví-
tali bychom třeba nějakou anketu ohledně 
využití. A dálnice D3 a její Hostěradická 
přípojka, to je další tajemný hrad v Karpa-
tech.  

Jediné, co se deset let řeší, je fotbalové 
hřiště a škola. Škola je jistě důležitá, ale 
myslím, že jsou určitě důležitější projekty 
než investice 200 000 Kč do zavlažování 
fotbalového hřiště.  

A co mi tedy vadí, a nejen mě, je napro-
sto odfláknutá informovanost o plánované 
rekonstrukci silnice do Týnce nad Sázavou. 
Předpokládám, že tuto dosti závažnou in-
formaci, včetně třeba i informace o uza-
vření silnice do Psár, bylo možno dát 
písemnou formou do schránek. Ne všichni 
mají přístup na internet a každý den sledují 
stránky obce. O rozhlase bych se raději ne-
zmiňovala, není slyšet. To také platí 
o změně autobusových spojů.  

Panu místostarostovi bych ráda připom-
něla, že žijeme v demokracii a máme svo-
bodu slova. Každý může mít dotaz a ze 
zákona máte povinnost odpovědět. Jste za 
to placen. A je jedno, jestli jde o trvale byd-
lícího nebo někoho z venku.  
Všem slušným a ohleduplným spoluobča-
nům děkuji, že se snaží, aby byl život lepší.  
 

Lusková Marie, Kamenný Újezdec 

V roce 1968 byl v Kamenném Přívoze 
zbořen původní dům č. p. 12 a již v roce 
1972 začala stavba ne příliš vzhledné 
a době poplatné restaurace a prodejny 
masa v Kamenném Přívoze. V roce 1973 
bylo stavbě přiděleno č. p. a byla předána 
do užívání občanům, když provozovate-
lem byla JEDNOTA, lidové spotřební 
družstvo. I přes tuto skutečnost, služby 
zde poskytované byly v rámci daných 
mantinelů plánovaného hospodářství na 
dobré úrovni a restaurace byla vyhledá-
vána jak místními, tak rekreanty a turisty. 
V roce 1986 přibylo k restauraci zpev-
něné parkoviště, které nahradilo v roce 
1985 zdemolovaný dům č. p. 11.  

Po roce 1989 obec promarnila šanci ob-
jekt privatizovat do svého vlastnictví, 
a tím ztratila vládu nad jeho dalším osu-
dem. Prodejna masny byla uzavřena a re-
staurace vystřídala mnoho nájemců tu 
s větší, tu s menší kvalitou poskytova-
ných služeb. Za obec musím vyslovit 
uspokojení nad tím, že restauraci převzal 

nový nájemce, který má rozsáhlou praxi 
v gastronomii, pan Michal Zeman. 
Skutečnost, že se vyučil v interhotelech 
v Krkonoších, šéfoval jako kuchař Kon-
gresovému centru v Poděbradech, zámku 
Štiřín, v Golf resort Karlštejn a v nepo-
slední řadě prováděl praxi v zahraničních 
gastro provozech, není pro obec tak pod-
statná jako to, že z restaurace U Veme-
náče se stal nový kulturně-společenský 
prostor s řadou pořádaných akcí a provoz 
zajišťující kvalitní stravování seniorů ži-
jících v obci.   

Celý interiér prošel rozsáhlou rekon-
strukcí, kterou ale snaha nových provo-
zovatelů nekončí. V plánu je zavedení 
pizzy do nabídky restaurace a pořádání 
mnoha kulturních akcí. Kéž by obec měla 
více takto úspěšných a šikovných podni-
katelů. Pokud mohu mluvit za moji 
osobu, bude-li to jen trochu možné, 
budou ze strany obce podporováni. 
 

Radek Vokál - místostarosta 

Znovu zrozená  
legendární restaurace 
„U Vemenáče“ 
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škola a školka 

POKRAČOVÁNÍ  ZE  STRANY 1 
Všichni si přejeme, abychom vydrželi 

být v provozu (prezenční výuce) pokud 
možno celý školní rok. Ve škole dodržu-
jeme zvýšená hygienická opatření. Žáky 
vedeme k častému a správnému mytí 
rukou. Do školy smí vstoupit jen děti 
zdravé, které nevykazují příznaky žádného 
virového onemocnění. Podle vysvětlení od-
borníků mohou děti být přenašeči a nemoc 
Covid 19 se u nich může projevovat jen 
lehkou rýmou. Ti, kteří trpí chronickým 
či alergickým onemocněním, jsou povinni 
dodat potvrzení od lékaře. Jedni rodiče opa-
tření vítají, mají radost, že jejich děti nebu-
dou mít celý podzim a zimu rýmu. Druzí 
vnímají opatření jako nesmysl. Těžko roz-
hodnout, co je správně. Nikdo určitě ne-
chceme být těmi, kdo někoho nakazí, 
a proto buďme ohleduplní. Štěstí přeje při-
praveným, a proto od začátku školního 
roku budeme využívat prostředí Google 
učebny, abychom my i žáci byli připraveni 
se v prostředí pohybovat. 

Letošní školní rok se naší patronkou stala 
sv. Ludmila. Vnímáme ji jako vzornou ba-
bičku, podporovatelku vzdělávání. I my 
máme u našich žáků hodně takových babi-
ček a v době uzavření školy to často bylo 
na nich. Patří jim velké poděkování. Motto 
školního roku zní: S babičkou cestičkou za 
chytrou hlavičkou.  

Novou posilou pedagogického sboru je 
paní učitelka Mgr. Věra Kučová, která se 
stala třídní učitelkou 3. třídy. Přeji jí, aby 
se jí v naší škole a v Kamenném Přívoze lí-
bilo. 

Čeká nás školní rok s jednadvacítkou na 
konci a to jsou vlastně tři sedmičky, neboť 
3x7 = 21. Číslo sedm je magické číslo, po-
važováno za šťastné. Ať je tedy pro nás 
všechny tento školní rok šťastným. 

Jana Kozlová 
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Mateřská škola 
Šest prázdninových týdnů uteklo rychleji než 
nucené „volno“ na jaře, a tak jsme se 24. srpna 
opět sešli v naší školce, abychom mohli 1. září 
radostně vkročit do nového školního roku 
2020/21. A důvody k radosti byly! Vrátila se 
nám totiž po roce naše vedoucí učitelka Soňa 
Růžičková. Zvesela jsme se pustily do přípravy 
a plánování akcí pro děti. První akce napláno-
vaná na září právě proběhla a myslíme si, že se 
vydařila nad očekávání, i když poslední nápady 
vznikaly až těsně před jejím začátkem. Bylo to 
„Posvícení“ ke svátku sv. Ludmily. Týden pře-
dem děti sbíraly dukátky, které získávaly za 
„dobré skutky“. Za ně si pak mohly koupit 
drobnosti na trhu, který se uskutečnil 17. září 
na dvorku MŠ. Hrálo se, tancovalo, hodovalo 
a bylo veselo. Děti si navíc uvědomily hodnotu 
peněz a jak rychle ubývají... Také jsme se za-
pojili do celostátní akce „Se Sokolem do ži-
vota“. Dětem byly zakoupeny sešitky s úkoly 
k rozvoji jejich pohybových dovedností a za 
splněné aktivity si nalepí samolepku. Úkoly 
jsou rozděleny podle věku. Myslíme si, že děti 
mají v současné době pohybu čím dál tím méně 
a je na čase to změnit. Nastává nám krásné ba-
revné a inspirativní období v roce. Prožijte ho 
co nejlépe a užívejte si sluneční paprsky, dokud 
to jde. Budou se nám v zimě hodit.  

Za kolektiv MŠ vám přejeme pohodové 

„babí“ léto.  🎃 
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   Kultura  
– Covi19  
– doba nejistá 

Ahoj  přátelé, 
v minulém čísle novin jsem byla 
velmi optimistická. Slíbili jsme si 
všechno vynahradit a dohnat, co 
nám na jaře nevyšlo. 

S lítostí musím konstatovat, že se 
povedla realizovat pouze letní kina. 
A to nám ještě to srpnové pokazila 
silná dešťová průtrž. 

Když se daří, tak se daří!!! 
Zájezd do Litoměřic a do divadla 

se neobsadil, i když jsme se poptá-
vali  po okolních obcích. Museli 
jsme je zrušit. Uvidíme, co přinese 
advent. Setkání seniorů vám již ani 
neslibuji.  

Na naše nejmenší však určitě 
nezapomeneme.  Jestli nám Covid 
nedovolí se sejít na jaře, osobně 
obejdeme rodiny s kytičkou a dár-
kem. 

Držte se. Bude líp!     
                 

Za kulturní komisi B. Splavcová

Je to již přes rok, kdy jste se mohli sezná-
mit s prostorami Šíbalova statku během do-
polední akce a formou dotazníku vyslovit 
svůj názor na jeho budoucí podobu. Větši-
nově jste se shodli na tom, že Kamennému 
Přívozu schází náves. Místo pro setkávání 
jak za dobrého počasí, tak i když je slota. 

Může se zdát, že od tohoto setkání vše 
usnulo a jen vyvěšený transparent připo-
míná odhodlání oživit centrum obce…  
 

Není to tak.  
 

Příprava architektonické soutěže na pře-
budování areálu na společenské a kulturní 
centrum, včetně nové knihovny a venkov-
ních prostor pro setkávání, odpočinek či po-
řádání různých akcí probíhá. Bylo však 
potřeba zajistit několik odborných posudků, 
zaměření statku, odhad investic a souběžně 
ve spolupráci s Českou komorou architektů 
připravovat soutěžní podmínky. Do toho 
ještě přišla výměna sekretáře soutěže 
a brzda v podobě koronaviru.  

Dobrou zprávou je, že na minulém zastu-
pitelstvu obce byl nynější i budoucí postup 
v rámci soutěže odhlasován. 
 

Jaké tedy budou další kroky?  
 

Nyní připravujeme ustavující schůzi po-
roty, po které bude následovat zveřejnění 
soutěže. Ta by měla být završena vyhláše-
ním vítězného návrhu kolem poloviny příš-
tího roku. 

Pevně věříme, že vše půjde podle plánu 
a že se nám společně podaří vybudovat pro 
celou obec místo, kde se budeme rádi po-
tkávat. 

Jako třeba v Máslovicích, kde jsme byli 
na inspirativní návštěvě a prohlédli si s paní 
starostkou jejich skvělý Hostinec s víceúče-
lovým sálem, který byl v roce 2019 nomi-
nován na Stavbu roku: 
http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?D
ispatch=ShowDetail&siid=1817 

Pro rekonstrukci objektu se obec Máslo-
vice rozhodla v roce 2014. Proto prosíme 
o trpělivost. 

Věra Weinerová, 16. 9. 2020

Když to vypadá, že se nic neděje…
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Tramping žije  
V minulosti byla obec Kamenný Přívoz 
jedním ze středobodů trampského hnutí 
v republice. Pamatuji doby, kdy restaurace 
U Adenaura na zastávce byla obležena 
trampy, kteří se osvěžili, zahráli a pak 
odešli na své fleky v Hornopožárském lese, 
popřípadě na boudy u řeky Sázavy, nebo 
cestou necestou za romantikou.  

Jeden čas se zdálo, že trampové z Kamen-
ného Přívozu a vůbec ze světa zmizeli. 
Nová doba, touha po penězích a dovolených 
all inklusive jako by chlapce a děvčata, ale 
i dospělé, okradly o touhu po romantice 
a čisté přírodě. Pozoruji ale, že někteří 
pochopili, co je pravým smyslem života, 
a trampové se opět vrací a vrací se i akce, 
které k trampingu neodmyslitelně patří.  

Dne 15.8.2020 proběhl na ostrově u Ko-
chova mlýna výroční oheň osady Orlík, 
která slavila krásné výročí 95 let od jejího 
vzniku. Při dobrém pivu a jídle proběhlo 
jmenování nového šerifa osady a zapálení 
slavnostního ohně, kdy jedním z poctěných 
zapalováním byl i starosta obce. Starosta 
obce promluvil ke shromážděným osadní-
kům, poblahopřál jim ke krásnému jubileu 
a vyjádřil přání se všemi se sejít na stejném 
místě za 5 let, kdy osada Orlík bude slavit 
100 let od svého vzniku. Pak hrála výborná 
hudba a zábava běžela za šumění řeky Sá-
zavy do ranních hodin.  

Obec přeje trampingu, který se zrodil jako 
ryze český sociokulturní fenomén ještě před 
vznikem Československé republiky a který 
ji nakonec přežil, suché stezky, přívětivé 
hospodské a romantiku v srdci.  

Radek Vokál − místostarosta 
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hasiči

   P R E V E N T I V N Í  O K É N KO

Dnešním preventivním okénkem se podíváme na řidiče, kteří jezdí v zimním 
období, a připomeneme jim základní desatero. 
  1. Před a během jízdy nepít alkoholické nápoje a neužívat návykové léky. 
  2. Jezdit na zimních pneumatikách. 
  3.  Mít v perfektním stavu autobaterii. 
  4.  Během jízdy nepoužívat mobilní telefon. 
  5. Při jízdě mít zapnuté bezpečnostní pásy i na zadních sedačkách.  
  6.  Jízdu přizpůsobit stavu vozovky. 
  7.  Počítat s tím, že vozovka se může změnit během krátké chvíle. 
  8. Mít ve vozidle tažné lano. 
  9. Mít v ostřikovači oken nemrznoucí kapalinu. 
10. Mít po ruce škrabku na okna. 
   
     Všem řidičům přejí hasiči z Kamenného Újezdce bezpečnou jízdu a vždy 
šťastný a bezpečný návrat domů mezi své blízké!!!                                                       

  Zpracoval člen SDH: V. Charvát                                                  
 

Z činnosti SDH Kamenný Újezdec 
akce „Buřtování“
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Z činnosti SDH Kamenný Újezdec 
– Rekonstrukce „Boudy“

stav k 20. 9. 2020

stav cca 20. 8. 2020
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Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty - 

1 Zvole 3 2 1 0 48:9 7 0 0 

2 Průhonice 2 2 0 0 25:4 6 0 0 

3 Jílové/Kamenný Přívoz 2 2 0 0 17:7 6 0 0 

4 Dolní Jirčany 3 2 0 1 14:18 6 0 0 

5 Vestec B 2 1 0 1 13:8 3 0 0 

6 Hradištko 3 1 0 2 16:29 3 0 0 

7 Jesenice B 3 1 0 2 10:40 3 0 0 

8 Povltavská FA B 3 0 1 2 9:25 1 0 0 

9 Zlatníky 3 0 0 3 13:26 0 0 0 

Na závěr bych rád popřál všem trenérům, klukům, holkám hodně zdraví, rodinné pohody 
a rodičům, aby měli s dětmi trpělivost alespoň takovou jakou mají doposud. 

 Za TJ Tatran Kamenný Přívoz vedoucí mládeže Jaroslav Linhart

Okresní přebor starších přípravek – skupina B ročník 2020 
Přípravka – starší Okresní přebor skupina B 

Tabulka celková po 3. kole 

Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body 

 1 Jílové/Kamenný Přívoz B 9 7 0 2 80:49 21 

 2 Průhonice 9 6 0 3 102:45 18 

 3 Hradištko 9 5 0 4 66:67 15 

 4 Jílové/Kamenný Přívoz A 9 0 0 9 29:116 0 

Z činnosti mládežnického fotbalu 
 
Po uvolnění pandemie, tj. koncem května, kdy bylo možné opět začít trénovat, naše přípravky 
sehrály do konce června několik přátelských zápasů s okolními kluby. Na konci června jsme 
se rozloučili s kluky ze starší přípravky, kteří přechází do mladších žáků v Jílovém.  

Poslední týden v srpnu se uskutečnilo opět letní fotbalové soustředění v tradičním místě 
v penzionu Trautenberk. Po příjezdu ze soustředění se jednotlivé přípravky soustředily na 
zahájení podzimní části Okresního přeboru Praha-západ. 
 

Mladší přípravka  
Zahájila 5. září 2020 turnajem OP Praha-západ konaném na nam hřišti v Kamenném Přívoze 
s účastí mužstev Hradištka, Průhonic a mužstev A a B Jílové/Kamenný Přívoz.  

Do dnešního dne byly odehrány ještě turnaje v Průhonicích a na Hradištku. Tabulka po 
odehraných třech turnajích je následující: 
 

Okresní přebor mladších přípravek – skupina A ročník 2020  
Přípravka – mladší Okresní přebor skupina A 

Tabulka celková 

Pravidelné 
ohlédnutí 
V minulém čísle jsem psal, že se nám podařilo 
doplnit kádr o nové hráče, o kterých jsme byli 
přesvědčeni, že nahradí ty, co odešli. Ale jak to 
vypadá, tak to nebude asi hned. Někteří se nám 
nepovedli a z nějakých důvodů přestali chodit. 
Ti další si musí s mužstvem, jak se říká, sed-
nout a zvyknout si na sebe. Herně vypadají 
dobře, ale musí se i přizpůsobit našemu režimu. 

Novou sezónu 2020–2021 jsme začínali 
23. 8. Od 17.00 hodin 1. mistrovským zápa-
sem v Pikovicích. Po vyrovnaném zápase 
jsme nešťastně prohráli 2:1. Naši branku 
vstřelil kapitán mužstva Doubrava Martin. 
Když jsme měli pár minut před závěrečným 
hvizdem rozhodčího kopat jasnou penaltu, tak 
jeho píšťalka zůstala němá (i domácí diváci ří-
kali, že byla jasná). Tím jsme přišli o šanci vy-
rovnat. Rozhodování rozhodčích je někdy… 
I ve vyšších soutěžích. 2. mistrovské utkání 
jsme hráli na domácím hřišti v Kamenném 
Přívoze 29. 8. 2020 od 17.00 hodin s muž-
stvem TJ Okrouhlo a v dobře sehraném zápase 
jsme vyhráli 3:2. Branky za naše mužstvo 
dali: Čareja Antonín, Šulek Ladislav a Jančí 
Jakub. Tady už to vypadalo, že by si to mohlo 
sednout. Ale vše ukážou až další utkání. 
K dalšímu, a to 3. mistrovskému utkání, jsme 
zajížděli 5. 9. 2020 do Hradištka, kde jsme se 
utkali od 17.00 hodin s místními fotbalisty 
Slovanu Hradištko. Zde jsme opět po vyrov-
naném zápase prohráli 2:0. Šance jsme měli, 
ale neproměnili jsme je. A tak výsledek byl, 
jaký byl. Ve 4. mistrovském utkání 12. 9. 2020 
od 17.00 hodin jsme se představili opět před 
domácími diváky v Kamenném Přívoze v zá-
pase proti fotbalistům Slavoje Davle. Tady 
jsme po velmi dobrém prvním poločase a ještě 
v 51. minutě vedli 2:1. Ale pak nás hosté ubě-
hali a prohráli jsme 2:5. Naše góly dávali: 
Jančí Jakub a Binda Dušan. 5. mistrovské 
utkání jsme sehráli s naším odvěkým rivalem 
AFK Radlík na jejich domácím hřišti na Rad-
líku. Tady jsme měli smůlu, že nám chybělo 
několik hráčů ze základní sestavy (zaměst-
nání, zranění a rod. důvody), a tak jsme museli 
improvizovat. To se ukázalo i na konečném 
výsledku 7:2 pro domácí. Do sítě domácích se 
za nás trefili: Černický Roman a Kuzmič Vla-
dimír. V trénincích se musíme zaměřit na zvý-
šení kondice a na proměňování šancí.  

Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm 
věrným divákům, kterých chodí na naše zá-
pasy opravdu dost, za jejich podporu. Jejich 
přízně si opravdu moc vážíme a jsme za ni 
vděčni. Věřte, že se vždy snažíme dát do hry 
opravdu všechno a že vždycky chceme vyhrát, 
ale bohužel. Někdy ať děláte, co děláte, tak to 
prostě nejde. 
 Zpracoval trenér V. Charvát  
 

Starší přípravka 
Zahájila svá soutěžní utkání Okresního přeboru Praha-západ o týden později, tj. 13.9.2020. 
Do dnešního dne byla odehrána tři kola s těmito výsledky: 

Utkání soutěže 

1. kolo      06. 09. 2020  / 10.00 

datum a čas    domácí hosté skóre hřiště pozn. akce 

06.09.2020 15.00 Hradištko (2)  Jílové/Kamenný Přívoz (9) 3:8 Hradištko zápis uzavřen 

2. kolo     13. 09. 2020  / 10.00 

datum a čas    domácí hosté skóre hřiště pozn. akce 

16.09.2020 17.30 Jílové/Kamenný Přívoz (9) Zlatníky (3) 10:4 K. Přívoz zápis uzavřen 

3. kolo   Volný termín /  20.09.2020     10.00 
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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 Musi-
lovou. 

Může vám pomoci např. s vyplňováním (případně s podáním) žá-
dosti o dávky státní sociální podpory a hmotné nouze, příspěvky pro 
osoby se zdravotním postižením, kontaktováním dalších služeb atd. 
NOVĚ možnost potravinové pomoci pro osoby v nouzi. 
Služba je poskytována zdarma. 
KONTAKT:  
Mgr. Daniela Musilová, Městský úřad Jílové u Prahy, kancelář 
č. 113, v budově Obecního domu na Masarykově náměstí 195. 
TEL: 727 827 420 (pondělí a středa) 
email: socialnipracovnice@jilove.cz

Jubilanti 
 
 
ČERVENEC 
Charvátová Božena 
Šnajberková Bohdanka 
Vondráčková Marie 
Vondráček Karel 
Koželská Helena 
Zelenka Miroslav 
Pašek Drahouš 

 
 
 
SRPEN 
Dvořáková Drahuše 
Štochlová Daria 
Čechová Miluše 
 
ZÁŘÍ 
Linhartová Jana 
Smejkalová Vlasta 
Pletánková Pavla 
Stavinohová Marie

Srdečně gratulujeme všem jubilantům! 

Nově narození  

Bechyňová Ema Skálová Ella

Úmrtí          
 

Kašpar Luboš 
Klačanská Jana 
Korotvičková Marie 

 
Mašatová Naděžda 
Papírníková Marie 
Svobodová Jarmila 
Svobodová Miluše 
Havelková Drahomíra 
Částka Zdeněk 

společenská kronika

Potlach na osadě Orlík 
V sobotu 15. srpna se konal na špičce ostrova u Jiříkova jezu vý-
roční oheň osady Orlík. Ano, je to již 95 let od vzniku jedné z nej-
starších osad nejen na území katastru obce Kamenný Přívoz, ale 
i v celé České republice. Od chvíle, kdy na břehu řeky Sázavy 
u Jiříkova jezu vznikla osada Gold Hyde, později přejmenovaná 
na Orlík. Díky spolupráci a dohodě s majitelem pozemku panem 
Miroslavem Kochem osadníci připravili tradiční program včetně 
hudebního doprovodu jak osadníků, tak kamarádů z okolních 
osad, kteří přijeli zahrát a zazpívat. Tradiční hranici zapalovali 
ze čtyř světových stran starosta obce Ing. Prokop Mašek, emeritní 
šerif Pepa Čepela, stávající šerif Karel Kovařovic a nově jme -
novaný šerif, osadník od plínek, syn Pepíka Jakubův zvaného 
Pyšvejc, Petr Jakubův. V rámci oslav předal nynější šerif ze zdra-
votních důvodů šerifování Petrovi Jakubův, zároveň jako zá-
stupce šerifa byl osadníky ustanoven Jirka Patera. 

Velké poděkování Mirkovi Kochovi za podporu a spolupráci 
a těšíme se na další podobné setkání. 

Za osadu Orlík Jirka Patera

 
 

HLEDÁM STÁLE: 
 

Chaty, chalupy, domky, stav. parcely, hájovnu  

(v jakémkoliv stavu…) 
 

Tipy odměním  ☺ 
(Hledám ke spolupráci někoho, kdo to v okolí dobře zná, má vlastní 
auto nebo motorku a čas. Podrobnosti spolupráce po telefonu) 
Stávajícím klientům děkuji za důvěru. 
 
Prodej: 
   • Velký dům ve Studeném u Jílového k rekonstrukci 

(možnost vybudovat 3 samostatné byty) 
   • Vila nedaleko zámku Štiřín 
   • Pozemek v Jílovišti 
 
  Ostatní nabídka na http://posazavi.info 
  Karla Krausová 
  725 878 041 
  karlakrausova@seznam.cz


