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 Vánoční  
strom  
pro Prahu 
 
Kdo si vzpomíná na mé úvodní 
slovo při rozsvěcení vánočního 
stromu v Kamenném Přívoze 
v roce 2019, jistě zaznamenal, 
jak jsem hovořil o tom, že se 
jedná o nejkrásnější vánoční 
strom na světě. Když jsem 
o tom hovořil, nemohl jsem 
tušit, že i hl. m. Praha bude 
chtít mít ten nejkrásnější  
strom na světě, a tak jí  
nezbylo nic jiného, než si ho 
vyhlédnout a pokácet u nás 
v Kamenném Přívoze.  

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5 

V loňském roce touto dobou nikoho 
z nás ani nenapadlo, jak bude vy-

padat adventní čas roku 2020. Zatímco 
před rokem nikdo o nemoci Covid-19 
v ČR nevěděl zhola nic, dnes o ní mluví 
s naprostou samozřejmostí každé malé 
dítě. A právě z důvodů opatření proti ší-
ření koronaviru se le-
tošní advent neslaví tak, 
jak jsme zvyklí. V naší 
obci jsme se nesešli ani 
při rozsvícení vánoč-
ního stromku, ani při tradičním před -
vánočním trhu, nečekáme zpívání 
v kostele… Je nám to líto, ale nedá se 
nic dělat. Budeme doufat, že v příštím 
roce bude touto dobou již vše v „nor-
málu“ – a možná se i díky covidu na-
učíme zvolnit a užít si předvánoční 
a vánoční čas v rodinném poklidu, ke 
kterému nás ta současná situace – ať 
chceme či nechceme – přivádí. 3. října 
byli v léčení tři občané Kamenného Pří-

vozu a čtyři uzdravení. Nemoc  u  nás  
vrcholila  17.  listopadu  – 55 léčených 
a deset uzdravených. Od té doby – dle 
údajů krajského úřadu – u nás počet lé-
čených klesá a uzdravených stoupá.  

Kromě toho, že nás bezpečnostní si-
tuace obrala o společenské zážitky doby 

adventní, připravila nás 
i o zážitek související 
s jiným svátkem – 28. říj-
nem. V tento den udílí od 
roku 1995 prezident ČR 

ocenění za vynikající zásluhy ve pro-
spěch České republiky, zásluhy o obranu, 
bezpečnost státu a občanů, vynikající 
bojovou činnost, zásluhy o rozvoj de-
mokracie, humanity a lidská práva, zá-
sluhy za ochranu lidských životů a za 
hrdinství v boji, zásluhy o stát v oblasti 
politiky, hospodářské, vědy, kultury, 
umění, výchovy, školství a sportu a zá-
sluhy o územní samosprávný celek. 
 POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 6 

Doba  
covidová



Obecní rada  jednala v období od minulé uzávěrky Přívoz-
ského čtvrtletníku celkem 4x. 

Mimo jiné bylo projednáno a schváleno: 
• Na obec došla Petice – podnět občanů pro zachování návsi 

v Kamenném Újezdci. Jedná se o to, že mnoha oby -
vatelům se nelíbí odpadové nádoby pod památníkem 
v Kamenném Újezdci. 

• Podnět je adresován starostovi a zastupitelům obce a bude 
se proto projednávat na zastupitelstvu obce. 

• Projednány nájmy obecních pozemků novým majitelům 
nemovitostí (chat) za stejných podmínek jako minulým 
majitelům nemovitostí. 

• Úprava pojistné smlouvy č. 2338877218 se spol. 
GENERALI dle přílohy pořadového čísla: 6 DPO02, 
varianta pojištění s limitem 15 mil. Kč. 

• Uzavření mateřské školy v Kamenném Přívoze z důvodu 
nemoci většiny personálu, s účinností ode dne 6.10.2020. 
Rada obce rovněž pověřila ředitelku školy o vydání 
rozhodnutí o obnovení provozu v okamžiku, kdy bude mít 
dostatek personálu schopného provoz mateřské školy 
zajistit. 

• Pověření starosty obce v sobotu 10.10.2020 přivítat 
poutníky na obecním úřadě na jejich cestě na počest svátku 
Corpus Domini do Orvieta. 

• Úprava složení výběrové komise na výběr dodavatele 
projektu na zavodnění a odkanalizování obce na den 
2.11.2020. 

• Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 285 K. Přívoz 
(obecní úřad) paní Evě Hejlové, Lešany 41 (Lapače), od 
1.11.2020, kde bude provozovat služby krejčovství.  

• Od 2.11.2020 otevření OÚ pro veřejnost: 
Pondělí: 8.00−13.00 hodin     Středa: 12.00–17.00 hodin. 

• Podpora spolku Bajan z.s. ve výši 5000 Kč. 
• Řád pohřebiště v Kamenném Přívoze a Hostěradicích. 
• Pověření místostarosty obce vypracováním dodatku 

smlouvy k zajištění stravy pro seniory. Z důvodu přerušení 
provozu restaurace „U Vemenáče“ bude obědy seniorům 
do 8.1.2021 zajišťovat provozovatel restaurace Na Staré 
poště.  

• Plnou moc obci Krňany k provedení zkoušek vydatnosti 
vodního zdroje na pozemku p.č. 350/1, kat. území Hos tě -
radice. 

• Bezúplatné věcné břemeno majitelům nemovitosti čp. 28  
Kamenný Přívoz k příjezdu po pozemku p.č. 642/3, k.ú. 
Kamenný Přívoz. 

• Zmocnění paní Anny Adamové, bytem Praha 4, Urbán -
kova ul. 3367/6, k jednání s orgány veřejné moci, 
k realizaci vyjmutí dlouhodobě zastavěné a oplocené části 
pozemku p.č. 229/12 k.ú. Hostěradice, ve vlastnictví obce 
Kamenný Přívoz, o rozloze 134 m2 z pozemku plnícího 
funkci lesa. 

• Zajištění zřizovatelem potřebných prostředků pro realizaci 
výuky v základní a mateřské škole Kamenný Přívoz 
v současné „covidové“ době. 

• Odměnu ředitelce místní školy. 
• Objednání vypracování analýzy odpadového hospo dářství 

obce u společnosti ARCH consulting s.r.o. 
• Zajistit vytvoření aplikace účetního programu pro správu 

za odpady, poplatky za psy a nájemné z pozemků. 

Zastupitelstvo obce – veřejné zasedání zastupitelstva obce 
se uskutečnilo 26.11.2020. 

Mimo jiné bylo projednáno, schváleno a uloženo: 
Schváleno: 
• Směnná smlouva mezi obcí Kamenný Přívoz a manželi 

Moravcovými. Obec poskytne část pozemku p.č. 178/1, k.ú. 
Kamenný Přívoz o velikosti 35 m2 dle geometrického plánu 
pro změnu hranic pozemků č. 1541-60/2020 a man želé 
Moravcovi pozemek  p.č. 178/45 dle geometrického plánu 
pro rozdělení pozemku č. 1542-60/2020 o výměře 97 m2. 

• Odprodej dlouhodobě připlocené části obecního  pozemku 
p.č. 446/3, kat. území Hostěradice o velikosti 49 m2 
manželům Jaroslavě a Jaroslavovi Kudrnáčovým, bytem 
Hostěradice čp. 31 za cenu 150 Kč/m2. 

• Cena prodeje dlouhodobě připlocených pozemků se 
upravuje na 300 Kč/m2 pro zde trvale hlášené majitele a na 
500 Kč/m2 pro majitele objektu, kteří zde nejsou trvale 
hlášeni. Nově stanovená cena se bude uplatňovat na 
podané žádosti na odprodej od 1.1.2021 a maximální 
rozlohu pozemku do 100 m2. 

• Podání žádosti o dotaci „Přístavba a modernizace objektu 
tělocvičny“ v rámci podprogramu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova od poskytovatele Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR.  

• Podání žádosti o dotaci název „Obnova místních ko -
munikací v obci Kamenný Přívoz“ v rámci pod programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova od poskytovatele 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  

• Provedení administrativně-právních kroků k dělení a ná -
slednému odkupu pozemků p.č. 529/4, 531/2, k.ú. 
Kamenný Přívoz o rozloze cca 200 m2, při hřišti SDH 
v K.Ú., v oblasti skládky železného šrotu a cesty k tomuto 
místu vedoucí p.č. 617/1, k.ú. Kamenný Přívoz. 

• Úpravu rozpočtu obce Kamenný Přívoz roku 2020. 
• Cena vody od Vodohospodářské společnosti Benešov, 

s.r.o., na rok 2021 ve výši 46,64 Kč/m3 bez DPH (tj. 51,30 
Kč/m3 vč. DPH). 

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 
na poskytování obecně prospěšných služeb na území obce 
Kamenný Přívoz mezi obcí Kamenný Přívoz a Posázavím 
o.p.s. s příspěvkem 144.200 Kč. 

• Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva 
nemovitých věcí č. UZSVM/S/8916/2020 – HMSU mezi 
obcí Kamenný Přívoz a Českou republikou – ÚZSVM. 

• Provedení výběrového řízení zhotovitele a realizace 
paspor tizace obecních sítí tj. voda, kanalizace, veřejné 
osvětlení a místní rozhlas v digitální podobě. 

 
Uloženo: 
• Místostarostovi obce zajistit zadání a realizaci výběrového 

řízení k provedení pasportizace obecních sítí tj. voda, 
kanalizace, veřejné osvětlení a obecní rozhlas. Zakázka 
bude přidělena nabídce splňující zadání s nejnižší cenou 
provedení. 

• Starostovi obce realizovat administrativně právní možné 
kroky k dělení a následnému odkupu pozemků při hřišti 
SDH v Kamenném Újezdci. 

 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou zveřejněna 

v odkazu úřední deska na webových stránkách obce: 
www.kamennyprivoz.cz 

Prokop Mašek – starosta

ze zastupitelstva
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SDĚLENÍ 

Obecní úřad Kamenný Přívoz  
přijímá platby  

platební kartou.

Všechno zlé 
je k něčemu 
dobré 

V souvislosti s protiepidemiologickými 
opatřeními vlády ČR ve věci nákazy 
COVID, kdy musel být omezen provoz 
obecního úřadu, jsme museli s panem 
starostou řešit, jak zvládnout správu 
věcí obecních a povinností na obec pře-
nesených státní správou tak, aby je bylo 
možno vyřídit bez nutnosti navštívit 
obecní úřad osobně. Konzultace, pod-
něty a stížnosti jsme vyřizovali po tele-
fonu či prostřednictvím elektronické 
pošty zcela běžně již dříve, ale díky epi-
demii COVID jsme se naučili vyřizovat 
dálkově zpracování stanovisek ke sta-
vebnímu řízení, rozhodnutí obecního 
úřadu jako správního orgánu a mnoho 
dalšího tak, jak by to v 21. století mělo 
být běžné. Musím konstatovat, že na-
prostou většinu agendy obce a obecního 
úřadu lze vyřídit on line. V tomto trendu 
chceme pokračovat i po odeznění epi-
demie, aby občan musel na úřad jen 
v nejnutnějším případě.  

Vše má ale své limity. Nadále budou 
občané muset na obecní úřad v případě 
podpisu smluv vyžadujících legalizaci 
podpisu (takových jsou řádově jednotky 
měsíčně) a v případě odběru pásků ur-
čených k odvozu komunálního odpadu, 
popřípadě bude-li nutno, aby se obec 
vyjádřila k rozsáhlejší stavební doku-
mentaci, ale jak je psáno shora, ostatní 
agendu vyřídíme, nebo se budeme sna-
žit vyřídit bez zatěžování občanů čin-
ností tak otravnou, jako je chození po 
úřadech. I díky epidemii COVID jsme 
tento trend urychlili... vše zlé je pro 
něco dobré.

Radek Vokál – místostarosta

Jak jste byli informováni, zastupitel-
stvo obce odhlasovalo variantu záso-
bení obce pitnou vodou a jejího 
odkanalizování. V limitech této vari-
anty bude prováděn další postup 
a opatření. Na základě mandátu za-
stupitelstva obce byl již ve výbě -
rovém řízení vybrán zhotovitel 
územní dokumentace k realizaci pro-
jektu. Výběrové řízení vyhrála spo-
lečnost VIS a.s., která nabídla 
provedení prací za nejmenší cenu a to 
1.910.000 Kč bez DPH. Se zástupci 
společnosti jsme se již sešli a předali 
potřebné podklady i relevantní po -
žadavky zastupitelů obce na pořizo-
vanou dokumentaci.  

Jelikož je nutné předložit společ-
nosti VIS a.s. přesné zaměření sítí ve 
vlastnictví obce Kamenný Přívoz, tak 
aby mohla tyto sítě zakalkulovat do 
územní dokumentace, počítám, že 

územní řízení by mohlo být ukon-
čeno do června roku 2021. Předpo-
klad je to optimistický, ale vzhledem 
k důrazu, který vedení obce, za pod-
pory  zastupitelstva,  na  vyřešení 
situace zásobování pitnou vodou 
a odkanalizování klade, myslím že 
reálný.  

Až bude zřejmé, kudy přesně po-
vede vodovod a kanalizace, budou 
osloveni případní majitelé dotčených 
pozemků s žádostí o zřízení věcného 
břemene liniové stavby ve prospěch 
obce. Aby mohl být projekt realizo-
ván v plném rozsahu, prosím dotčené 
občany, aby obci vyšli v dané věci 
vstříc a neblokovali snahu obce po-
sunout se reálně do 21. století. Z vo-
dovodu a kanalizace budou mít 
užitek všichni naši občané.  

 
Radek Vokál – místostarosta

Voda a kanalizace  
- nekonečný seriál
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Dva roky  
na radnici 

Jsou tomu již dva roky, co jsem přijal výzvu a stal se 
místostarostou obce. Měl jsem své poměrně naivní před-
stavy, jak budu obec velebit a jak vše půjde celkem hladce. 
Naprosto jsem si nedovedl představit, kolik denní běžné 
agendy obec řeší, kolik agendy řeší ve své správní pravo-
moci a co musíte řešit ve správní pravomoci přenesené od 
moci státní. Jelikož jsem duší úředník, myslím, že tuto 
problematiku jsem zvládl a dnes až na drobné výjimky 
zvládám za chodu. Další rozsáhlý okruh činností je správa 
movitého a nemovitého obecního majetku, popřípadě čin-
nost personální.  

A teď k tomu, co se povedlo a co se snad za další dva 
roky ještě povede. Nikdy jsem nebyl nízký a snad ani 
obecní politika ze mě nízkého neudělá, a tak nebudu psát 
nesmysly typu povedlo se mi, Přívozáci dokázali, opozice 
zhatila. Nepotřebuji se plácat po ramenou ani urážet druhé, 
takových máme dost, i když těch, co umí uznat práci 
a pochválit, díky bohu máme víc. Naopak musím objek-
tivně konstatovat, že i přes drobné neshody zastupitelstvo, 
a to zastupitelstvo jako celek, vždy podpořilo věci, které 
považuji pro obec za zásadní, a to je pro mě podstatné.  

Když jsem nastupoval do funkce, chtěl jsem v podstatě 
dokázat za volební období tři věci: pořídit kvalitní dětské 
hřiště − splněno, a díky pomoci děvčat z ekologické ko-
mise a panu Valentovi a jeho paní způsobem, který vysoce 
předčil plánované očekávání; upravit územní plán obce 
tak, aby se z obce nestal jen další satelit hl. m. Prahy − 
plněno, byla vyhlášena stavební uzávěra a územní plán, 
který bude do několika měsíců zastupitelstvo obce schva-

lovat, je územní plán kvalitní, podporující život obce a je-
jích občanů a ne zisky developerů; zajistit občanům v obci 
zásobení pitnou vodou a odkanalizování vod odpadních − 
nesplněno, to je sousto, které přesahuje jedno volební ob-
dobí. V současné době je vybrán zhotovitel územní pláno-
vací dokumentace. Půjde-li vše dobře, příští vedení obce 
dostane dokumentaci stavební i s příslušným povolením 
a bude na něm, jak s tím naloží.  

Co se udělalo dál? Já myslím, že dost, někteří jiní, že 
málo, ale tak to prostě je. Kompletně byla změněna interní 
legislativa obce. Mimo jiné máme platnou vyhlášku zaka-
zující konzumaci alkoholu na veřejnosti v převážné části 
obce a policie ČR její dodržování vynucuje, a to zejména 
v přízemí restaurace U Vemenáče či na náplavce řeky Sá-
zavy. Příští rok máme v plánu významně přepracovat vy-
hlášku o místních poplatcích za svoz komunálního odpadu 
tak, aby poplatky za odpad alespoň náznakem kryly sku-
tečné náklady a aby odpovídala platné legislativě. Byl zpra-
cován projekt na rekonstrukci tělocvičny při ZŠ − sháníme 
dotaci na provedení, na dobré cestě je vyhlášení architek-
tonické soutěže na využití Šíbalova statku − nebyl-li by 
covid, již by byla pravděpodobně ukončena, prodloužila se 
kanalizace v Kamenném Újezdci, rekonstruuje se čistírna 
odpadních vod, na stavební povolení čeká bezpečnostně 
dopravní opatření přechodu před ZŠ, pořídila se nová krytá 
zastávka „U domova důchodců“ a mnoho dalšího.  

A co bych rád, aby se stihlo? Schválit kvalitní územní 
plán, dokončení projektové dokumentace na zásobení pit-
nou vodou a odkanalizování obce, vyřešit odpadovou po-
litiku obce tak, aby na straně jedné vyhovovala občanům 
a na straně druhé byla dlouhodobě ekonomicky a eko -
logicky únosná. A vzhledem k tomu, jak je nastavené za-
stupitelstvo obce, jak komise opravdu pracují, jsem 
přesvědčen, že to zvládneme.  

A nakonec mi dovolte osobní glosu, chci poděkoval sta-
rostovi obce za to, jakou měl trpělivost, když mě učil 
a stále učí věci pro zvládnutí chodu obce nezbytné. Bez 
jeho rad a podpory bych si moji práci nedovedl představit.  

 
Radek Vokál – místostarosta
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Vánoční 
strom  
pro Prahu 

 
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 

 
Za asistence obce proběhlo pokácení 
stromu na pozemku soukromého 
majitele v části Zastávka. Strom, 
smrk ztepilý, byl asi 35 let starý 
a 17,5 metru vysoký. 
Pokácení i odvoz stromu proběhly 
zcela bez problémů a nezbývá než si 
přát, aby strom z Kamenného Přívozu 
přinesl co nejvíce radosti. 
 

Radek Vokál – místostarosta

Příprava transportu → 

Vánoční strom byl 35 let stár



z obce 
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Doba  
covidová 

POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 
 
Letos mezi osmatřiceti vyznamena-
nými byli i tři sportovci. Ti byli vyzna-
menáni medailí za zásluhy I. stupně 
(zásluhy o stát v oblasti sportu). Vedle 
bývalého fotbalového trenéra Karla 
Brüknera a hokejisty Václava Nedo-
manského je dalším vyznamenaným 
i obyvatel naší obce – pan Jaroslav 
Falta. Do dnešního dne bylo takto vy-
znamenáno 44 českých sportovců. Ja-
roslav Falta se tímto ocitl po boku 
takových osobností jako například 
Emil Zátopek, Věra Čáslavská, Jaro-
slav Jágr, Roman Šebrle, Josef Maso-
pust a další. 

My starší známe sportovní úspěchy 
Jardy Falty velmi dobře. Mladší roč-
níky nemohou pamatovat, jak popu-
lární a pro tehdejší Československo 
úspěšný byl motokros v sedmdesá-
tých letech – lze ho připodobnit 
k současné popularitě biatlonu. Pan 
Jaroslav Falta byl v tu dobu ikonou 
československého sportu. Deset se -
zon startoval v seriálu mistrovství 
světa v kubatuře do 250 ccm a osm-
krát byl mezi desítkou nejlepších. 
Jeho největším úspěchem bylo druhé 
místo v roce 1974. Pro nás však je 
Jarda mistrem světa, protože prostě 
nejlepší byl a o titul mistra světa při-
šel půl hodiny po posledním závodě 
vinou zákulisních machinací. A nej-
smutnější je, že na tom měli podíl 
i vlastní funkcionáři. Asi to činili 
z „lásky“ k Sovětskému svazu. Ta-
ková byla doba. 

Jaroslav Falta byl vyhlášen Če-
skou motocyklovou federací v roce 
2001 motokrosařem století a druhým 
nejúspěšnějším motocyklovým zá-
vodníkem století po silničním moto-
cyklovém závodníkovi Františkovi 
Šťastném. 

A ještě nyní ve svých 69 letech je 
obětavým zaměstnancem naší obce. 

Oficiálně a před plným hledištěm 
Vladislavského sálu bude státním vy-
znamenáním Jaroslav Falta oceněn za 
rok – 28. října 2021. My mu gratulu-
jeme již letos a těšíme se. 
 

Teď se ovšem těšme na nadcháze -
jící vánoční svátky v kruhu rodinném 
a dou fejme, že v novém roce 2021 se 
situace změní razantně k lepšímu a že 
se společně sejdeme v lepších a zdra-
vějších časech. 
 

Prokop Mašek – starosta obce
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Jaroslav Falta 1975

Jaroslav Falta 2020

Jaroslav Falta mistr světa
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 škola a školka 

Někdo čeká na Vánoce, někdo na 
jaro, na signál... a já čekám na ne-

gativní výsledek testu na koronavirus. 
Čekám už sedm týdnů. První dva týdny 
jsem vlastně ani nečekala. Necítila 
jsem se úplně dobře. Pár dnů teplota 
nad 38 stupňů, bolest svalů, hlavy, očí 
při každém pohybu, rýma, ztráta chuti, 
čichu, příšerná bolest zad a stále pří-
tomná únava.  

Když nepříjemné příznaky ustoupily 
a zůstala jenom rýma a občasná únava, 
začala jsem pomýšlet na návrat do 
práce. Pravidla pro návrat ale jasně ří-
kala − deset dní izolace, alespoň tři dny 
bez příznaků. A tak jsem zůstala ještě 
doma.  

Zdálo se, že únava je pryč, rýma 
vcelku nepatrná, ale stále přítomná. Po 
třech týdnech to vypadalo nadějně. 

A kdeže to pracuji? Ptala se mě paní 
doktorka. Aha, ve školce. Tak si pro jis-
totu (kvůli té rýmě) zajděte ještě na test. 
Pozitivní. Zůstávám tedy doma. Kon-

trola za deset dní. Rýma se mě stále 
drží. Přidal se k ní ještě vydatný splín. 
Vycházky žádné, ještěže máme za-
hradu.  

Rýma je po deseti dnech stále mou 
věrnou společnicí. Další test. Pozitivní. 
Údiv, trochu naštvanost. Dalších deset 
dní  čekání.  Už  mě  to  dost  nebaví. 

Nálada nic moc, Už se mi do práce ani 
nechce.  

Od začátku nákazy celkem 4. test. 
Pozitivní. Rezignace. Paní doktorka by 
mě už ráda uschopnila, mám jen malou 
rýmu, ale když pracuji s těmi dětmi... 
Poradí se ještě s hygienou. Nešlo by...? 
Nešlo. Tři dny bez příznaků. Na testy 
prý mě ani posílat nemusí???!!!  

A tak stále čekám. Teď už ne na vý-
sledek testu, ale na to, až budu bez pří-
znaků, tedy bez rýmy.  
 

Jiřina Borecká 
 
P.S. Děkuju všem, kteří mi volají a za-
jímají se o to, jak mi je. Někdy to vážně 
není nic moc. A děkuju Janě K., že se 
nikdy nezeptala, kdy už konečně na-
stoupím do práce.

Ve znamení 
čekání
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 Report  
 z mateřské 
 školky   
Po covidových prázdninách MŠ se naše školka vrá-
tila zpátky do provozu. Do třídy Berušek nastoupila 
nová učitelka Veronika. Paní učitelka Soňa přestou-
pila k Sovičkám.  

Jsme plné energie a máme v plánu spoustu ná-
padů do budoucna a vymyšlené nové akce.  

V prosinci proběhlo čertí rejdění v obou třídách. 
Dorazila k nám i trojice ČERT, MIKULÁŠ 
a ANDĚL. Přinesla hodným dětem dárky a zlobi-
vým trochu pohrozila odchodem do „teplých kra-
jin“. Díky sněhové nadílce, co nás všechny velmi 
mile překvapila, jsme mohli s dětmi vyrazit bobo-
vat na naši školkovou zahradu.  

Chystáme pro děti, které nechodí do školky, pře-
kvapení. Myslíme si, že se jim po nás určitě stýská. 
Připravujeme tedy pozdrav z MŠ od kamarádů 
a kamarádek. 

Za celý kolektiv MŠ přejeme krásné vánoční 
svátky a šťastný nový rok, plný výjimečných oka-
mžiků s rodinou. 
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Bude to 
dobrý rok 

 
Když jsem si na Silvestra 2019 připí-
jela se svou rodinou na nový rok 2020, 
pronesla jsem několikrát větu: „Uvi-
díte, bude to dobrý rok, nový začátek 
– 2020 – to přece zní úžasně“. Později 
jsem na toto téma slyšela spoustu dob-
rých vtipů.  

Rok 2020 začal a od začátku jedna 
smutná událost následovala druhou.  

Vyhlášení výjimečného stavu v bře-
znu 2020 mě zastihlo v Praze. Po jeho 
vyhlášení jsem musela narychlo odjet 
zpět do Belgie, začínaly se zavírat hra-
nice. Jako historička jsem se nemohla 
vyhnout historickým paralelám ve své 
hlavě. „Zavírají se hranice a já musím 
odjet, kdy se vrátím, kdy budu moci 
zpět?“ Odjížděla jsem se slzami 
v očích a se spoustou otazníků.  

Uklidnila jsem se, teprve když jsem 
viděla, že stejným způsobem reaguje 
většina evropských států a že se zcela 
jistě nejedná o novou železnou oponu. 
Je to vlastně trochu k smíchu, stále 
jsem si opakovala, že je přece jiná 
doba a že se nemůže stát, aby mi 
někdo zakázal přejet hranice tam nebo 
zpět. Je to však obtisklé tak silně 
v samém mém bytí, jako když vám 
někdo vypálí cejch, který nejde vyma-
zat. Je to tam a to mi v roce 1989 bylo 
pouhých 18 let.     

Na jaře jsem rozšiřovala video, které 
bylo natočeno v České republice, na 
podporu nošení roušek. Zveřejnila 
jsem článek o tom, jak se s epidemií 
vypořádávají v České republice a jak 
v Belgii. Záměrně jsem srovnávala Če-
skou republiku s Belgií, protože země 
jsou srovnatelné z hlediska počtu po-
pulace. V Belgii šla během první vlny 
epidemie úmrtí do tisíců a každý den 
narůstaly počty nakažených rovněž 
v tisících. Belgie na tom byla nejhůře 
z celé Evropské unie, když jste však 
přišli do obchodu, tak tam skoro nikdo 
roušku neměl. Celou dobu se jen deba-
tovalo o tom, zda roušky ano nebo ne.    

To jak se Češi vyrovnali s nedostat-
kem roušek, je obdivuhodné a tak 
„české“. Všichni se pustili do šití, 
v Belgii něco naprosto nepředstavitel-
ného. V Čechách každý, kdo si nemůže 
udělat roušku sám, ji dostává od ně-
koho jiného. Většina Čechů šije roušky 
a dává je ostatním. Tak jsem začala se 
svou dcerou šít roušky také. Jednu 
várku jsme dovezly do místní nemoc-
nice a druhou do supermarketu. Kou-
kali tam na nás, jako bychom spadly 
z nebe. Asi z českého nebe.   

Teď právě jsme uprostřed další vlny 
epidemie, která v Čechách mohla být 
lépe zvládnuta. Možná nebýt voleb...??? 
Každopádně do těchto úvah se pouštět 
nebudu, jelikož na začátku listopadu 
jsou na tom všechny státy stejně, rou-
šky neroušky.  

Vím, že se jedná o velmi náročnou 
dobu. Přesto je potřeba si uvědomit, že 
lidstvo se během historie potýkalo 
s mnoha katastrofami, které byly často 
ještě mnohem horší. Ve své podstatě si 
musíme přiznat, že jsme na tom pořád 
ještě dobře. Možná by nám trocha 
skromnosti a pokory neuškodila a místo 
neustálého stěžování bychom mohli 
vidět naši sklenici spíše z poloviny 
plnou než z poloviny prázdnou.   

Každý z nás může mít odlišný názor 
na celou situaci, na roušky, na virus, na 
politiku. To je ale přesně to, co je 
strašně důležité. Dokud máme odlišné 
názory a můžeme je v klidu a beze stra-
chu vyjádřit, tak je vše v pořádku. Je 
hodně věcí, které by se tzv. „Západ“ 
měl naučit od nás, ale jsou také věci, 
které bychom se my měli naučit od 

nich. Je naprosto přirozené, že druhý 
člověk má jiný názor a nesouhlasí se 
mnou. Neznamená to ještě, že je špatný 
nebo horší než já. Je důležité, abychom 
se naučili toleranci a soucitu, bohužel 
právě tolerance a soucit nám velmi 
často chybí.     

Během listopadu prožíváme v mnoha 
zemích lockdown. Všichni jsme izolo-
vaní a já se díky mé vlastní zkušenosti 
s covidem izoluji už více než dlouho. 
Minulý týden jsem se ráno probudila 
a měla jsem chuť běžet někam ven 
a křičet - už té izolace zkrátka bylo pří-
liš – možná jsem to měla udělat. Měla 
jsem pocit, že nemám dostatek vzdu-
chu, že nemůžu dýchat a nebylo to 
kvůli covidu, ale kvůli izolaci a ome-
zením. Připadalo mi že se dusím, pře-
padl mě skoro pocit paniky. Nemůžu si 
jet kam chci a dělat co chci. V tu chvíli 
mě napadlo, jak se asi museli cítit lidé 
o generaci starší než já, žijící v době 
komunismu, kteří nesměli cestovat 
a museli si dávat velký pozor na to, co 
kde řeknou. Jak se asi dýchalo jim?  

Uvědomila jsem si, že pocit svobody 
znamená, že se volně dýchá, a když mi 
někdo bere svobodu, bere mi můj dech. 
Doufám, že se všichni brzy dočkáme 
toho, že budeme moci zase žít svo-
bodně a bez restrikcí a že náš dech nám 
nebude brát ani covid a ani nařízení 
kvůli němu.  

Rok 2020 se chýlí ke konci a my 
všichni věříme, že ten rok příští bude 
alespoň o něco lepší. Přeji nám všem, 
aby to byla pravda.   
 

Šárka Moulet (Splavcová)   

kultura



PŘÍVOZSKÝ ČTVRTLETNÍK / číslo 4 / 2020 
Vydává obecní rada v Kamenném PřívozeByl na Sázavě přívoz? 

Byl, a na celé Sázavě jich byly spousty, ale ten přívozský byl asi nej-
starší a byl provozován nejdéle. Už od 11. století. Vystřídalo se tu mnoho 
převozníků i majitelů panství, kteří ho vlastnili. Až v letech 1848–50 
přešel do vlastnictví svých provozovatelů, ale už jen do stavby mostu, 
kdy byl zrušen, tedy do roku 1900. 

Další přívoz byl na Žampachu, přibližně 1 km po proudu za přívoz-
ským. Založen byl roku 1681 Kapitulou svatovítskou na Pražském hradě. 

Za první republiky byla taxa za přívoz na dospělého 20 haléřů, dítě 
jezdilo zdarma. Po válce do roku 1965 se platilo 30 hal. bez rozdílu, do 
roku 1973 to bylo 50 haléřů. Tarify za přívoz v Kamenném Přívozu ne-
jsou známy. 

Asi o 1 km dále po proudu řeky byl přívoz u dolu Marie Terezie, mezi 
obcemi Luka pod Medníkem a osadou Rakousy a Třebsínem. 

Dále přívoz v Pikovicích – Petrově a poslední sázavský u soutoku 
s Vltavou, mezi vesnicemi Sázava – Sekanka a Hradištko. 

Nad Kamenným Přívozem byl přívoz pod obcí Lešany – Krhanice, kde 
byli převáženi hlavně pracovníci z prosečnických a krhanických lomů. 

Velký přívoz byl v dnešním městě Týnec nad Sázavou. Zde byly pře-
váženy i povozy směrem na Benešov. Oba tyto přívozy – lešanský i tý-
necký, fungovaly vždy do doby výstavby nových mostů. 

Nad obcí Zbořený Kostelec do 60. let 20. století byl přívoz v místě 
zvaném Pášovka naproti dvoru Ledce směrem do Nespek. 

Po mnoho století byl také přívoz v Poříčí nad Sázavou v místě brodu 
přes řeku. V roce 1420 tímto brodem překročila Sázavu vojska husitů 
v čele s Janem Žižkou při postupu na pomoc Praze. Na vedlejší louce 
byla svedena bitva mezi křižáky a husity. 
Přívoz v Poříčí zanikl po výstavbě kamenného mostu roku 1850. Byl to 
jediný most na Sázavě, velmi důležitý i pro okolní obyvatelstvo při vel-
kých vodách a dřenicích, kdy se převážet nemohlo. 

Ještě je znám rovněž přívoz v Choceradech, ale tomu předcházela 
stavba dřevěného mostu v roce 1525. Tento most postavil Pan ze Šelen-
berka. Svolení mu dal král Ludvík, který mu také udělil povolení vybírat 
mýto. Most byl využíván až do 2. března roku 1862, kdy byl zničen po-
vodní. Jako náhrada byl zřízen přívoz, na kterém se přihodilo asi největší 
neštěstí v Posázaví. Ale teď doslovná citace z knihy Posázaví (z r. 1926) 
od autora J. Snížka, učitele z Radvanic u Sázavy nad Sázavou: 

„Veliké neštěstí přihodilo se v Choceradech r. 1886 dne 22. června, 
kdy arcibiskup Schönborn uděloval v Choceradech svátost sv. biřmo-
vání. Před tím po několik dní hodně pršelo, zvláště 20. a 21. června, 
takže Sázava se rozvodnila. Převážení biřmovanců spojeno bylo se znač-
nými obtížemi. Bylo potřebí značné obezřelosti, zvláště od přívozníků. 
Ti však, spoléhajíce se na to, že se zde i při největších povodních žád-
ného neštěstí nestalo, převáželi biřmovance tak odvážlivě, že na pramici 
až 32 osoby vstoupiti nechali. Třikráte loďka šťastně přeplula. Z kostela 
bylo vzkázáno, že netřeba pospíchati, že arcibiskup s biřmováním 
počká. Tomu však nedáno sluchu a nájemce přívozu na každé napome-
nutí odpovídal, že on tomu lépe rozumí. Po čtvrté loďka vyjela. Když 
se začala, jsouc přetížena, potápěti, vyskočil přívozník a zanechal ne-
bohé osudu. Pramice se zvrátila a přes všecku pomoc osmnáct ubohých 
při tomto neštěstí zahynulo. Nelze vypsati, jaký dojem vyvolala kata-
strofa v mysli všech. Nejtrudněji však bylo o pohřbech jednotlivých uto-
nulých, kteří byli s pláčem doprovozeni ku hrobu. Roku následujícího, 
jak jsme již podotkli, byl zbudován železný most. Jako obyčejně, přišlo 
se ‚s křížkem po funuse‘.“ 
 

Vladimír Brabec st., Žampach Kamenný Přívoz

Přívoz na Žampachu

Pohlednice Kamenný Přívoz

Převozník v KamennémPřívozu r. 1889
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hasiči

   P R E V E N T I V N Í  
Dnešním preventivním okénkem 
se podíváme na vánoční svátky.  

Aby nic nenarušilo vaši pohodu vá-
nočních svátků a oslavy konce roku 
a nedošlo ke zbytečným újmám na 
zdraví či škodám na majetku, při-
jměte několik rad a varování od Ha-
sičského záchranného sboru ČR.  
 Naše domovy jsou dnes doslova pře-
plněny vysoce hořlavými materiály, jako 
jsou koberce, čalounění, záclony. Požáry 
v bytech se pak rychle šíří a mohou způ-
sobit značné materiální škody, nehledě 
na ohrožení životů a zdraví. Proto i o Vá-
nocích musíme maximálně opatrně za-
cházet se všemi zdroji otevřeného ohně. 
  
1) POZOR NA SVÍČKY A PRSKAVKY. 
V roce 2018 hasiči během tří vánočních 
svátků (24. 12. – 26. 12.) zaznamenali šest 
požárů od hořících svíček, při nichž ho-
řely zejména adventní věnečky, ubrusy, 
záclony, podlahoviny a další hořlaviny 
převážně v domácnostech. Pamatujte,  
že hořící svíčka nebo prskavka je otev -
 řený oheň a jako s takovými by se s ní mi 
mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti 
8–10 cm od plamene svíčky teplota pře-
sahuje 200 °C, což stačí k zapálení pa-
píru, plastů, textilií a dalších předmětů, 
které doma neopatrně necháte v blíz-
kosti hořící svíčky.  

Zapálenou svíčku nelze proto položit 
kamkoli a na cokoli. Svíčka by měla být 
umístěna na stabilní nehořlavé podložce 
bránící přímému kontaktu hořící svíčky 

s podkladem (např. chvojím adventního 
věnce, ubrusem apod.). Svíčky umístěte 
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých ma-
teriálů, rozhodně je nedávejte k oknům do 
průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti 
sedaček či jiných textilií, nenechávejte je 
ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se 
rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. 

Zapálené svíčky, ať již umístěné na vá-
nočním stromku, adventních věncích 
nebo jinde, nesmíte nechat během je-
jich hoření bez dozoru. Zhasněte je 
vždy, když opouštíte domov nebo jdete 
spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si 
majitel bytu odskočil zakouřit na balkón 
a hořící svíčka mezitím způsobila požár. 

Pod stálou kontrolou by měla být i zapá-
lená vonná aromalampa, u které hrozí vy-
hřeznutí hořlavin přímo na podložku. 

Dávejte pozor na děti, aby si bez do-
zoru nehrály se svíčkou nebo prskavkou.  
 
2) PAMATUJTE, ŽE ADVENTNÍ 
VĚNCE SE SVÍČKAMI, které nejsou 
opatřeny nehořlavou podložkou bránící 
kontaktu s věncem, jsou určeny jen k de-
koraci a v žádném případě bychom je 
neměli zapalovat. Riziko, že nám pak 
věnec vzplane, je velké. Na trhu se již 
v minulosti objevily adventní věnce, 
které byly z hlediska vzniku požáru ve-
lice nebezpečné. Byly totiž vyrobeny ze 
suchých  dřevěných pilin, na nichž byly 
bez jakýchkoliv podkladových misek 
přilepené svíčky. Tyto typy věnců jsou 
určeny jen pro dekoraci, ne pro zapálení. 

Pamatujte, že každý prodávaný výro-
bek musí být opatřen návodem použití, 
kde se lze dozvědět, jak s předmětem bez-
pečně zacházet a jak ho správně používat.  

Také svíčky, které použijeme na roz -
svícení vánočního stromku, musí být 
opatřeny nehořlavou podložkou, která 
zachycuje žhavý vosk a brání přímému 
styku svíce s jehličím. Svíčky by měly být 
na stromku umístěny stabilně, aby se ne-
překotily a aby se svými plamínky příliš 
neblížily jehličí. Vánoční stromek, na kte-
rém hoří klasické svíčky nebo petardy, by 
měl být neustále pod dozorem. Samozřej-
mostí je uchycení stromku do stabilního 
držáku, aby nedošlo k jeho převrácení. 
 Požáry vánočních stromků se však 
v posledních letech objevují spíše oje-
diněle, protože většina domácností již 
dnes využívá spíše elektrické žárov-
kové svíčky. I u nich bychom měli do-
držovat základní bezpečnostní pravidla. 
Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné 
prodejní síti, opatřené českým návodem 
použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči 
evidují případy, kdy kvůli elektrickému 
zkratu i elektrické svíčky dokázaly zapá-
lit stromek.  

Zkušenosti ukazují, že k požárům vá-
nočních stromků dochází paradoxně 
spíše v prvních dnech nového roku, 
kdy si například děti na stromku zapálí 
třeba prskavku nebo petardu a proschlé 
jehličí snadno chytne, popř. po jejím do-
hoření spadnou žhavé části na koberec 
či jiný kus nábytku a dojde k požáru. 

Zprávy od hasičů 
z Kamenného Újezdce 
 
Dospělí hasiči i hasičské děti se připravovali na soutěže, které byly 
naplánované na podzim letošního roku 2020. Můžu říct, že byli 
opravdu všichni pilní a trénovali poctivě každý týden i několik hodin 
denně, protože museli obhajovat místa na stupních vítězů z loňského 
roku. Takže nenechávali nic náhodě. Ale v důsledku koronavirové 
pandemie byla od poloviny října veškerá tato činnost zakázaná. Do 
doby zákazu měli mladí hasiči kromě tréninků na soutěže i několik 
schůzek, kde se věnovali i jiné hasičské činnosti.  

Dospělí hasiči se v této pauze věnovali převážně rekonstrukci boudy 
na bývalém hokejovém hřišti v Kamenném Újezdci a přípravám na 
zimu. Nadále ale byli připraveni na případný zásah nebo na pomoc 
spoluobčanům. 

 Zpracoval člen zásahového družstva V. Charvát
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O K É N KO
3) POZOR PŘI VAŘENÍ A VYTÁPĚNÍ. 
Vánoce jsou také obdobím pečení a va-
ření. V roce 2018 byly během tří vánoč-
ních svátků evidovány čtyři požáry od 
vznícení potravin při vaření. Nenechá-
vejte bez dozoru otevřený plamen ply-
nového sporáku a dbejte zvýšené 
opatrnosti při vaření, aby nedocházelo 
ke vznícení připravovaných potravin. 
Pamatujte, že např. horký olej na pánvi 
a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit 
vodou, jinak může snadno dojít k popá-
lení nezkušeného „hasiče“. Pokud se 
vám na pánvi vznítí potraviny, tak je nej-
lepší pánev zakrýt pokličkou a oheň tak 
udusit, případně použít hasicí přístroj 
s náplní určenou speciálně na jedlý olej. 
Než ale začnete požár hasit, jako první 
vypněte přívod energie (plyn, elektřinu). 

Mnoho požárů v domácnostech v zim-
ním období vzniká také kvůli neopatr-
nému zacházení s topidly a nedbalosti 
v péči o komíny. Během tří vánočních 
svátků v roce 2018 od topidel a komínů 
hořelo v obytných domech 20x. 

Užívejte výhradně topiva pro dané to-
pidlo určená, nezapalujte  pomocí vy-
soce hořlavých látek (např. benzínu) 
a netopte např. odpady, plasty apod. Ne-
umísťujte do blízkosti topidel žádné hoř-
lavé látky – žhavé částice odlétající 
z topidla mohou velice snadno zapálit 
dřevo či papír uskladněný v blízkosti 
kamen. Komíny si nechte pravidelně 
čistit a kontrolovat. Popel ukládejte jen 
na bezpečné místo.  

4) POZOR NA PYROTECHNIKU. 
Na konci roku však nehrozí jen svíčky 
nebo prskavky, během Vánoc se již pro-
dává zábavní pyrotechnika a lidé „zbrojí“ 
na oslavy příchodu nového roku. Prodejci 
by však měli při jejich prodeji a usklad-
ňování dodržovat základní bezpečnostní 
pravidla, aby nedošlo ke vzniku požáru, 
výbuchu nebo jinému ohrožení. Prodej 
zábavní pyrotechniky a manipulaci s ní 
upravuje vyhláška Českého báňského 
úřadu č. 174/1992 Sb. ze dne  16. března 
1992 o pyrotechnických výrobcích a za-
cházení s nimi. 

Pokud využíváte vánočních svátků pro 
úklid své domácnosti, nezapomeňte na 
věci uložené na balkoně. Během oslav 
konce roku může zbloudilá petarda nebo 
jiný kus zábavní pyrotechniky tyto věci 
snadno zapálit.    
 
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU? 
Když přece jen dojde k požáru, snažte 
se v prvé řadě zachovat klid a nepodleh-
nout panice. Nejdříve chraňte život 
a zdraví, teprve potom majetek. 

Jestliže je to možné, snažte se požár 
uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu 
šíření. Využijte hasicí přístroje, hydrant 
na chodbě, kusy látek (z neumělých vlá-
ken) apod., dávejte si přitom pozor, aby 
vám oheň nezatarasil únikovou cestu. 
Pozor na elektrické přístroje či věci na-
pojené do elektřiny. Pokud dojde např. 
k požáru vánočního stromku s elektric-
kými svíčkami, musí se nejprve vypnout 

proud a teprve pak lze hasit. A pamatujte, 
zařízení, které může být pod elektrickým 
proudem, nikdy nehasíme vodou ani pě-
novým hasicím přístrojem.  
• Pamatujte, že lidské zdraví je vždy 

cennější než majetek a rozhodně se 
nepokoušejte požár zlikvidovat za 
každou cenu sami. 

• Požár co nejdříve oznamte hasi-
čům prostřednictvím tísňové linky 
150 či 112. Při ohlášení vždy nej-
dříve uveďte, co se stalo, kde 
k tomu došlo, zmiňte také důležité 
okolnosti, které mohou napomoci 
či naopak zkomplikovat zásah zá-
chranářů. Poté uveďte své jméno 
a přímý kontakt na sebe. Důsledně 
se řiďte pokyny operátora tísňové 
linky.  

• Pokud se v hořícím objektu na-
chází více osob, varujte je a snažte 
se jim pomoci (zejména dětem, sta-
rým a nemohoucím osobám).  

• Při pohybu v zakouřeném prostoru si 
dávejte pozor, abyste se nenadýchali 
toxických zplodin hoření, držte se při 
zemi a dýchací cesty si chraňte na-
vlhčenou rouškou z textilie (stačí ka-
pesník). 

• Hořící objekt co nejrychleji opusťte 
a přesuňte se do bezpečné vzdá le -
nosti. Buďte připraveni poskytnout 
pomoc zasahujícím hasičům. 

 
 Zpracoval člen zásahového družstva 

SDH Kamenný Újezdec V. Charvát 

 
SDH KAMENNÝ ÚJEZDEC 

PŘEJE VŠEM  
SPOLUOBČANŮM  
KRÁSNÉ PROŽITÍ  

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ  
A DO NOVÉHO ROKU 2021 

JEN TO NEJLEPŠÍ,  
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ  

A SPOKOJENOSTI. 
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∙  Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí? 
∙  Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?  
∙  Tušíte, že budete o někoho blízkého pečovat,
    a nevíte, co vás čeká?
∙  Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
∙  Chybí vám informace?

Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma.
Víme, jak je péče o blízkého člověka náročná,
a proto pro vás máme náš poradenský tým:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK  ∙  PSYCHOLOG  ∙  PRÁVNÍK
NEUROLOG  ∙  ZDRAVOTNÍ SESTRA  ∙  VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA

Poradenství probíhá osobně, telefonicky i elektronicky (chat, e-mail).

PEČUJETE
O SENIORA?
POMŮŽEME!

Můžete nám také
anonymně napsat
na chat na našich 
stránkách:
dementia.cz/chat/

KONTAKT PRO
ČERNOŠICE A OKOLÍ:

Jana Kotrlová
tel.: 734 672 498
cernosice@dementia.cz

Benešov
Beroun
Čáslav
Čelákovice
Černošice
Český Brod
Dobříš
Hořovice
Hostivice

Kladno
Kralupy n. Vltavou
Kutná Hora
Kolín
Lysá n. Labem
Mělník
Mladá Boleslav
Mnichovo Hradiště
Nové Strašecí

Nymburk
Příbram
Rakovník
Říčany
Slaný
Stará Boleslav
Votice

VÍTE, ŽE JSME TADY PRO
VÁS VE 25 MĚSTECH
STŘEDOČESKÉHO
KRAJE?

RÁDI VÁM POMŮŽEME PŘI
PÉČI O VAŠEHO BLÍZKÉHO
S PORUCHAMI PAMĚTI.
PORADENSKÝ TÝM ORGANIZACE DEMENTIA 

Kontaktní
informace pro
vaše město
najdete na
druhé straně.
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FOTBALOVÉHO TRENÉRA V. CHARVÁTA 

V minulém čísle našeho čtvrtletníku 
jsem končil zápasem na Radlíku, který 
se hrál 19. 9. 2020.  

V pořadí 6. utkání v podzimní části, 
které jsme odehráli, byl zápas ze dne 
25. 9. 2020 na domácím hřišti v Ka-
menném Přívoze s mužstvem SK 
Vrané nad Vltavou. Po vyrovnaném 
výkonu jsme v něm hostům podlehli 
7:5. Naše branky: Jančí Jak., Girl 
Tom., Černický Rom., Čoreja Ant. 
a Zukal Dom. Dalším v pořadí bylo 7. 
utkání, za kterým jsme jeli do Průho-
nic, abychom se zde utkali s místními 
fotbalisty Spartaku Průhonice. I tady 
jsme podali dobrý výkon, ale v závěru 
utkání nám museli kvůli zranění od-
stoupit dva hráči a tím nám padla mož-
nost alespoň o vyrovnání. A tak 
konečný výsledek byl 3:1 pro domácí. 
Jen chci ještě podotknout, že náš bran-

kař chytil v 85. minutě penaltu. Naši 
branku vsítil ve 30. minutě Černický 
Roman. Tady bylo vidět, že se už naše 
výkony lepší a že už dáváme i góly. 
Následující 8. mistrovské utkání v pod-
zimní části jsme 11. 10. 2020 sehráli 
v Jílovém s FC Jílové na jejich hřišti. 
Tady jsme měli problém vůbec naplnit 
sestavu, protože jsme měli tři hráče 
zraněné z posledního utkání a dva 
hráče jsme měli v karanténě Covid-19. 
Tento zápas byla pro nás pohroma – 
prohráli jsme 9:0. Když probereme 
všechny okolnosti, které k tomu vedly, 
není se čemu divit.  

12. 10. 2020 byly všechny sportovní 
aktivity nejen dospělých, ale i dětí 
v celé republice z důvodu epidemie ko-
ronaviru přerušeny. To se týká i všech 
fotbalových zápasů ve všech soutěžích. 
Toto platí minimálně až do 31. 12. 2020  

Všichni si přejeme, aby to už skon-
čilo a mohli jsme se zase setkávat na 
hřištích a zápolit o body. Musíme tomu 
pomoci i my všichni tím, že budeme 
dodržovat všechny hygienické a zdra-
votní předpisy a doporučení, která nám 
dávají nadřízené orgány.  

Zpracoval trenér V. Charvát  

Všichni sportovci patřící do 
TJ Tatranu Kamenný Přívoz 
přejí spoluobčanům a svým 
fanouškům krásné prožití  

vánočních svátků  
a jen veselou náladu  
v novém roce 2021.  

TJ TATRAN KAMENNÝ 
PŘÍVOZ 
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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  
 
ŘÍJEN 
Piskač Vladimír 
Piller Václav 
Cahák Miloslav 
Jiráková Blažena 
Luka Miroslav 
Havel Zdeněk 
 
LISTOPAD 
Cirman Vlastimil 
Brychta Vladislav 

 
 
 
Komárek Ivan 
Kysela Jan 
Veselá Božena 
Chocholová Vlasta 
Klabíková Anna 
 
PROSINEC 
Dastychová Dagmar 
Volková Eva 
Plojharová Alena 
Votýpka Jaroslav 
Hňupová Zdenka 
Dastychová Marie

Srdečně gratulujeme všem jubilantům! 

Nově narození  

Musilová Viktorie Zýta Mathias Michal

Úmrtí          
 
Dlhopolček Arnošt 
Schröterová Olga 

 

 
Šmejkal Jaroslav 
Chochola František 
Poláček Jiří

společenská kronika

I v Sázavě končí dopravní značky. Radek Vokál 
právě jednu zachránil. Ale jestli tam neskončí znova, 
to nikdo nezaručí. 


