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Vážení čtenáři, 
máme za sebou školní rok, 
který byl opět náročný. Mno-
hému žáky, ale i nás všechny 
naučil. Prožili jsme si měsíce, 
které nás nutily žít jinak, než 
jsme zvyklí. Ale vždycky nám 
zůstávala naděje, že to jednou 
skončí. O to víc jsme si užívali 
každého okamžiku, kdy jsme 
mohli být spolu. Po dlouhé on-
line výuce jsme se snažili obno-
vit u našich žáků sociální 
dovednosti, upevnit učivo, 
které bylo probráno během dis-
tanční výuky.  

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 8 

Krajské a státní silnice v obci
Vážení občané, nedivím se, že se na obec 
obrací mnoho obyvatel z Kamenného Pří-
vozu i okolí, abychom něco provedli se sil-
nicemi, které obcí prochází. Myslí tím 

krajské komunikace 2. třídy č. II/105 
a II/106. Nejvíce dotazů přichází na 
stav mostu přes řeku Sázavu, a to nejen 
na stav vozovky samotné, ale též na 
lávky pro chodce po obou stranách 
mostu, dále na padající opěrnou zeď 
v nejužším místě při silnici na Netvo-
řice mezi dvěma mostky a na poruše-
nou opěrnou zeď krajské silnice 
u autobusové zastávky v Kamenném 
Přívoze, kde je již druhým rokem ne-
příjemné zúžení, které omezuje hustý 
provoz každým rokem zesilující. 
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Obecní rada jednala v období od minulé uzávěrky Přívozského 
čtvrtletníku celkem 2x.  

Mimo jiné bylo projednáno a schváleno:  

• Pronájem části pozemku p.č. 229/12 k.ú. Hostěradice, o výměře 
44 m2, dlouhodobě připloceného k parcele p.č. 229/53 k.ú. Hos-
těradice, kde je objekt č.ev. 299 Hostěradice.  

• Smlouva o smlouvě budoucí − souhlas s umístěním vodovodní 
a kanalizační přípojky na pozemcích p.č. 232/5 a 232/6 v k.ú. 
Kamenný Přívoz v rámci výstavby vodovodní a kanalizační sítě 
v obci Kamenný Přívoz s tím, že veškeré náklady na vybudo-
vání vodovodní a kanalizační sítě na uvedených pozemcích, 
jakož i náklady spojené se zápisem práv do KN, ponesou ma-
jitelé nemovitostí, kteří projeví zájem o napojení do shora uve-
dené infrastruktury.  

• Výjimka ze stavební uzávěry, která byla stanovena mimo jiné 
pro původní pozemek p.č. 38/1 a pozemek p.č. 38/4, katastrální 
území Hostěradice, z nichž byl oddělen pozemek p.č. 38/9 o vý-
měře 706 m2, katastrální území Hostěradice, a pozemek p.č. 
38/10 o výměře 127 m2, katastrální území Hostěradice, obec 
Kamenný Přívoz. Opatřením obecné povahy č. 1/2019.  

• Pronájem pozemku p.č. st. 475, zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 22 m2 (je zde rekreační objekt č.e. 244 Hostěradice – 
nový majitel Emil Dostál) a část pozemku p.č. 229/12 (les – 
užívaná plocha) o výměře 62 m2, k.ú. Hostěradice.  

• Pronájem pozemku p.č. 436/32, k.ú K. Přívoz, lesní pozemek, 
na kterém je budova (rekreační objekt č.e. 212) o výměře 15 m2 
a část pozemku p.č. 436/3 les (užívaná plocha) o výměře 59 m2.  

• Uzavření inominátní smlouvy mezi obcí Kamenný Přívoz 
a SDH Kamenný Újezdec, o zabezpečení sběru kovového šrotu 
a jeho dočasném umístění na pozemcích obce přiléhajících ke 
hřišti SDH.  

• Odprodej vozidla MULTICAR 2501 a nákup nového vozidla 
pick up s cenou do 250 tis. Kč bez DPH.  

• Pronájem 4 parkovacích míst na pozemku p.č. 751, k.ú. Ka-
menný Přívoz, p. Papírníkovi za 2.000,- Kč za jedno místo 
k parkování.  

• Zamítnutí žádosti o snížení poplatku za odpady na rok 2021 
majitelům nemovitostí č.e. 533 a č.e. 530, Kamenný Přívoz. Je 
zde možný splátkový kalendář s uhrazením do 31.12.2021.  

• Nákup vozidla Dacie Dokker Van za cenu 249.704,- Kč od spo-
lečnosti AUTOSAB s.r.o. Benešov.  

• Prodej vozidla Multicar M 2501 bude realizován obálkovou 
metodou zájemci s nejvyšší nabídkou. Rada obce si vyhrazuje 
právo žádnou z nabídek nepřijmout.  

• Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.  

• Pronájem části pozemků z pozemku p.č. 229/12, k.ú. Hostěra-
dice, kdy se jedná vždy o cca 10 m2, za částku 6.000,- Kč za 
rok za jednotlivou část pozemku.  

 

• Pronájem, jehož předmětem je pozemek p.č. st. 683, k.ú. K. Pří-
voz, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2 (zastavěná plo-
cha – objekt č.e. 92 K. Přívoz) a část pozemku p.č. 250/13, k.ú. 
K. Přívoz, les (užívaná plocha), a to o výměře 119 m2, majitelce 
rekreačního objektu č.e. 92 Kamenný Přívoz paní Věře Veselé.  

 

Zastupitelstvo obce – veřejná zasedání zastupitelstva obce se 
uskutečnila 11.5.2021 a 29.6.2021.  

Mimo jiné bylo projednáno a schváleno:  

• Dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění 
dopravního automobilu pro JSDH obce Kamenný Přívoz a po-
skytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů obce.  

• Smlouva o dílo mezi obcí Kamenný Přívoz a firmou STAFIMA 
s.r.o. na akci „Nové autobusové zastávky na silnici II/105“.  

• Smlouva o dílo mezi obcí Kamenný Přívoz a firmou STAFIMA 
s.r.o. na akci „Vodovod Kamenný Přívoz – řad 1“.  

• Odprodej dlouhodobě připlocené části obecního pozemku 
p.č. 67/13, k.ú. Kamenný Přívoz, o velikosti cca 32 m2, manže-
lům Heleně a Karlovi Danihelkovým, majitelům objektu čp. 277 
Kamenný Přívoz.  

• Odprodej dlouhodobě připlocené části obecního pozemku p.č. 686, 
k.ú. Kamenný Přívoz, o velikosti 68 m2 (nové parcelní číslo 
686/2) paní Daně Doskočilové, majitelce nemovitosti čp. 51 
K. Újezdec.  

• Pověření starosty obce uzavírat smlouvy o dílo zakázek malého 
rozsahu s dodavateli po proběhnuvším výběrovém řízení, aniž 
by toto bylo schvalováno zastupitelstvem obce.  

• Vypracování projektové dokumentace na realizaci 2 tříd ZŠ 
a MŠ v místě současné tělocvičny v areálu MŠ.  

• Vypracování projektové dokumentace na odstranění staveb tě-
locvičny v objektu MŠ a budovy Šíbalova statku a zjistit mož-
nosti čerpání dotace na realizaci a přihlášení se k tomuto.  

• Závěrečný účet obce Kamenný Přívoz za rok 2020 a roční 
účetní závěrka obce Kamenný Přívoz roku 2020.  

• Úprava rozpočtu obce Kamenný Přívoz roku 2021.  

• Úprava Plánu rozvoje obce Kamenný Přívoz, rozšíření o vý-
stavbu sociálních obecních bytů.  

• Cenový marketing − Zápis o výběru dodavatele veřejné za-
kázky „Vybavení zahrady MŠ“. Dodavatelem bude firma Bo-
nita Group Service s.r.o.  

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou zveřejněna na strán-
kách obce  www.kamennyprivoz.cz 

Prokop Mašek – starosta
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Informace o jednání rady  
a zastupitelstva obce

 
SDĚLENÍ 

Obecní úřad Kamenný Přívoz  

přijímá platby  

platební kartou.
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Generální ředitelství 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 

 
 

Váš dopis zn. 577/2021/OÚ/V   
Ze dne 21. 4. 2021    

 Naše zn. 35963/2021-SŽ-GŘ-NPS  
Listů/příloh 1/0  
   
Vyřizuje Ing. Vladimír Tomandl, Ph.D.  
Telefon -  
Mobil +420 607 943 605  
E-mail tomandl@spravazeleznic.cz  
    
Datum 31. května 2021    
    
    

Nástupiště železniční zastávky Kamenný Přívoz 

Vážený pane místostarosto, 
 
děkujeme za zájem o zkvalitňování železnice. Souhlasíme s Vaším názorem, že současný stav 
nástupiště v železniční zastávce Kamenný Přívoz je dlouhodobě problematický. Na železniční 
trati Čerčany – Praha-Krč Správa železnic, státní organizace (dále jen Správa železnic) 
postupně realizuje zlepšování parametrů železniční infrastruktury za účelem zvýšení 
bezpečnosti drážní dopravy a komfortu cestujících.  
 
Již dříve byly prověřeny možnosti rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Kamenný 
Přívoz ve stávající poloze, nicméně vzhledem ke stísněným poměrům – daným souběhem 
s pozemní komunikací – to není z prostorových a technických důvodů možné.  
 
V návaznosti na Váš podnět byly opětovně prověřeny další možnosti řešení stávající situace. 
S ohledem na požadavek zachování nakládkové koleje a na stísněné prostorové poměry 
současné zastávky předpokládáme prověření mírného posunu nástupiště směrem k železniční 
stanici Jílové u Prahy. Tím by byl mezi přilehlou komunikací a kolejištěm vytvořen dostatečný 
prostor pro umístění nástupiště s parametry odpovídajícími normovým ustanovením. 
 
Po interním projednání s úsekem modernizace Správy železnic se předběžně jeví jako možné 
zařadit rekonstrukci zastávky Kamenný Přívoz do plánu investiční výstavby. Poté, co se tak 
stane, a jakmile bude vybrán zpracovatel projektové dokumentace, bude prověřen optimální 
způsob situování železniční zastávky, aby tato vyhovovala jak požadavkům provozovatelů 
dráhy a drážní dopravy, tak i potřebám obce. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Marcela Pernicová 
náměstkyně generálního ředitele  
pro provozuschopnost dráhy 
(podepsáno elektronicky) 
 

Obec Kamenný Přívoz 
Dr. Radek Vokál 
252 82 Kamenný Přívoz čp. 285 
e-mail: urad@kamennyprivoz.cz 
dat. schr.: 3i7akvj 
(pouze elektronicky) 

Ten náš nešťastný peron 
Ti, co čtou Čtvrtletník pravidelně, vědí, že již delší dobu se obec Kamenný Přívoz 
snaží o opravu nástupiště ČD. Naše žádosti na správce SŽDC nebyly vyslyšeny, tak 
jsem se rozhodl napsat přímo řediteli dotčené organizace. Skutečnost, že se jedná 
o nejhezčí obec na celé trati Praha – Čerčany s nejhorším peronem, je nutno řešit 
a snad bude vyřešena.  

Příslib SŽDC máte uvedenu pod článkem, osobně jsem rád, že se snad pohnuly 
ledy. Z vlastní zkušenosti s projekcí a schvalováním staveb peron nebude zítra, ale 
bude. Snad.  

Radek Vokál   – místostarosta

Bezpečnostní 
situace v obci 
Od 1.1.2021 do konce června 
2021 bylo v obci spácháno 
27 trestných činů, převážně 
majetkového charakteru. Byla 
ale zadokumentována, a díky 
všímavým občanům a skvělé 
práci policistů i objasněna ná-
silná trestná činnost, a to 
trestný čin loupeže a trestný čin 
vydírání. Rovněž byl zjištěn 
a objasněn i trestný čin vyhro-
žování s cílem působit na 
úřední osobu, kdy místní občan 
vyhrožoval smrtí zasahující 
hlídce Policie ČR.  Objasněno 
bylo celkem 70 procent spá-
chané trestné činnosti, což vy-
soce převyšuje objasněnost 
České republiky jako celku. 

Rovněž bylo Policií ČR zado-
kumentováno spáchání 8 pře-
stupků, 3 proti občanskému 
soužití, rušení nočního klidu, 
3 přestupky proti majetku a 1 pro ti 
veterinárnímu zákonu.  
Jedna osoba byla vykázána pro 
své násilné jednání ze společně 
obývaného obydlí. 

Obec Kamenný Přívoz, jak 
víte, úzce spolupracuje s Policií 
České republiky a jak ze strany 
obce, tak i ze strany Policie ČR 
je tato spolupráce považována 
za bezproblémovou a bezpeč-
nostní situace v obci je nadstan-
dardní.  
 

Radek Vokál – místostarosta
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Krajské a státní  
silnice v obci
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 
Zde se vždy jedná o stavby kraje na 
krajských pozemcích, které nejsou 
v kompetenci obce. Proto se obec 
v těchto případech důrazně obrací již 
mnoho let na Krajskou správu a údržbu 
komunikací Středočeského kraje o zjed-
nání nápravy.  

Co se týče mostu, upozornili jsme na 
jeho stav poprvé v roce 2012, na opěr-
nou zeď při silnici na Netvořice již před 
rokem 2010 a zúžení krajské komuni-
kace u autobusové zastávky v K. Pří-
voze z důvodu porušené opěrné zdi trvá 
již druhým rokem. Popis jednání by za-
bral dlouhou dobu. Prostě úspěchy byly 
minimální. Například lávky mostu přes 
Sázavu byly před několika lety opra-
veny, až když je někdo prošlápl. 
A oprava byla velice nekvalitní. Když 
jsme na KSÚS Středočeského kraje 
s výše uvedenými žádostmi o opravy 
neuspěli, obrátili jsme se na minulou 
i současnou hejtmanku Středočeského 
kraje. Hejtmanka Jaroslava Pokorná 
Jermanová s námi korespondovala, ale 
než se něco stalo, byly zde volby 
a nová hejtmanka. Tak jsme se obrátili 
na novou hejtmanku paní Petru Pecko-
vou, která nás vstřícně přijala, vy-
slechla a problematiku předala k řešení 
příslušným pracovníkům. Jediným vý-
sledkem bylo, že jedna lávka při mostu 
byla „opravena“, druhá uzavřena s tím, 
že oprava by byla z důvodu přípravy 
nového mostu přes Sázavu zbytečná.  

V současné době znám pouze násle-
dující:  

• Most přes Sázavu − pracuje se na pro-
jektu nového mostu přes řeku Sázavu, 
a to na místě současného mostu. Ote-
vřená lávka pro pěší u mostu dle ná-
zoru více obyvatel není v dobrém 
stavu, dle KSÚS je v pořádku.  
Co se týče častého průjezdu po mostě 
vozidly s větší hmotností, než je do-
voleno, tak musím uvést, že i přes dů-
razná upozornění PČR a KSÚS, kdy 
přejíždí přes most předimenzovaný 

kamión či náklaďák, to vůbec nikoho 
nezajímá. A vyžádat si záznam prů-
jezdu na Městské policii v Jílovém 
u Prahy, se kterou máme veřejno-
právní smlouvu ohledně záznamu 
kamer, problém jistě není.  

• Zúžení silnice u autobusové zastávky 
z důvodu porušené opěrné zdi – jak 
dlouho bude ještě silnice zúžená, asi 
neví nikdo, nejspíše do doby, než 
dojde k havárii části silnice, pak se 
bude muset něco dít. A zúžení silnice 
v této části obce je opravdu velký 
problém. Obzvláště v současném 
hektickém prázdninovém provozu. 
Prý se zpracovává projekt na opravu, 
ale již dosti dlouho.  

• Oprava opěrné zdi při silnici na Ne-
tvořice – o tom nevím téměř nic. 
KSÚS má názor, že to je problém ně-
koho jiného, asi majitele chalupy nad 
tarasem, ale pravdou je, že silnice je 
v tomto místě velice úzká a nebez-
pečná.  
Abychom o KSÚS Středočeského 

kraje nemluvili jen negativně, musím 
se zmínit o spolupráci s cestmistrem, 
který má krajské silnice v obci a okolí 

na starosti. Vždy se snaží našim poža-
davkům v rámci možností pomoci, 
avšak to jsou pouze drobnosti. Infor-
mace a přehled o problematice údržby 
silnic, mostů apod. v celém Středoče-
ském kraji nemáme, asi to je někde 
ještě horší.  

Dále se dotknu jednoho tématu, co se 
týče silnic. Často se na obec obracejí 
lidé s dotazy, jak to bude s dálnicí, která 
v budoucnosti ovlivní průjezd naší 
obcí. Nedávno jsem se účastnil jednání 
ohledně výstavby dálnice D3 v části 
Středočeského kraje. Byli zde vrcholní 
zástupci Ředitelství silnic a dálnic 
České republiky, Středočeského kraje 
i další odborníci. Mluvili hezky, ale to 
podstatné, tj. kdy se bude dálnice 
v našem kraji budovat, jsem se s jisto-
tou z jejich projevu nedověděl. O dál-
nici v trase dnešní D3 se uvažuje již od 
roku 1939. Je to již přes čtvrt století, 
kdy se zde byl podívat v Rakousích 
ohledně dálnice D3 první polistopa-
dový prezident Václav Havel. Již něko-
likrát jsem byl na jednáních ohledně 
dálnice D3 a stav se opakuje. Je to prý 
zapříčiněno velikou byrokracií a pro -
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Voda,  
kanalizace 

Pokračuji v informování o stavu plánování reali-
zace zásobení obce pitnou vodou a její odkanalizo-
vání. Jak již víte z minulých příspěvků, byl vybrán 
zhotovitel podkladů územního řízení na realizaci 
této stavby, který na této dokumentaci intenzivně 
pracuje.  

Dále byla vybrána společnost, která zajistí země-
měřičské práce nezbytné pro realizaci územní doku-
mentace, s touto byla podepsána smlouva o dílo 
a předány podklady ze strany obce. Pracovníci spo-
lečnosti se již pohybují po obci a zaměření provádějí.  

Můj předpoklad, že dokumentaci k územnímu ří-
zení pro celou obec Kamenný Přívoz, tedy jak část 
Kamenný Přívoz, tak Kamenný Újezdec, Hostěra-
dice a Rakousy, předáme příštímu vedení obce, je 
zatím plněn, termíny jsou dodržovány a nestane-li 
se něco nepředvídatelného, bude splněno.  

Dne 22.6.2021 proběhla schůzka s investory vo-
dovodu vedoucího koridorem D3, tedy zástupci 
Středočeského kraje,VRV a.s. a ŘSD. Na můj 
přímý dotaz, zda se počítá se zavedením vodovodu 
koridorem dálnice D3 do části obce Hostěradice, 
mi bylo sděleno, že ano, pomocí vedlejší trasy vy-
vedené z trasy hlavní.  

I přes časté, a myslím že věcné, informování ob-
čanů se množí dotazy typu, kdy bude voda, kde 
bude zavedena a podobně. Nebyl-li by COVID, 
vydal bych se do Delf, neboť by mě to samotného 
zajímalo. Ale myslím, že ani tam bych nedostal od-
pověď, neb nikdo nemůže vědět, jak se podaří nebo 
nepodaří vypořádat pozemky soukromých vlast-
níků, kterých bude k realizaci nutno použít, nikdo 
neví, zda a jaké budou v době realizace dotační ti-
tuly a v neposlední řadě, ani v Delfách asi nevědí, 
kdo bude v dané době zastupitelem a zda a jaký 
způsob realizace a etapizace díla zvolí. Co mě jako 
místostarostu Kamenného Přívozu těší, je fakt, že 
tyto dotazy určené spíše pro vědmu vždy vznášejí 
lidé, kteří zde nemají pobyt a na obci a jejich inves-
ticích se přiživují. Našinci jsou rozumní a vědí, že 
dobré věci chtějí čas. Jednotlivé fáze navazují na 
sebe v řádu dní, popřípadě týdnů, a ze strany obce 
nejsou žádné prostoje. Naše občany chci ujistit, že 
děláme vše, aby k realizaci došlo, a to v termínu co 
nejkratším. Osobně doufám, že bude-li schopné 
příští zastupitelstvo nejméně jako to současné, a ne-
stanou se negativa shora popsaná, první etapy 
budou ukončeny v příštím volebním období.  

      Radek Vokál – místostarosta

blematickou legislativou v Česku, 
což znamená, že zatím mohou 
různé iniciativy výstavbu dálnice 
zastavit či oddálit.  

Přitom tak jako Praha je asi je-
diné velké město v Evropě, které 
nemá dálniční okruh, tak se táhne 
realizace „dé trojky“ ve Středoče-
ském kraji. Je zřejmé, že dálnice 
při současné hustotě silničního 
provozu je nutná. Ve Středoče-
ském kraji nemůže vést pustinou, 
která tady není, vždy bude v blíz-
kosti nějaká vesnice či město.  

Na jednání bylo sděleno, že se 
bude realizovat západní varianta 
trasy tzv. „stabilizovaná“, která 
povede naší obcí z mostu přes Sá-
zavu od Luk mezi Hostěradicemi 
a Rakousy do tunelu směrem na 
Václavice. V Hostěradicích bude 

sjezd a přeložka silnice pod Moš-
ťanským rybníkem směrem na 
krajskou silnici II/105 na Netvo-
řice. Počátek výstavby dálnice 
by měl být v roce 2024, ale ruku 
do ohně by za to asi nikdo nedal. 
Bohužel na jednání nebyla hnutí, 
která bojují za jinou alternativu 
dálnice.  

Nicméně věřím, že ke shodě 
dojde a že v současné době při vý-
stavbě dálnic se již provádí taková 
opatření, aby dálnicí nebyly nega-
tivně ovlivněny obyvatelé přile-
hlých lokalit.  

Všem obyvatelům, rekreantům 
a návštěvníkům obce přeji krásné 
prožití léta a hezkou dovolenou, 
snad již bez obavy z covidové 
pandemie.  

Prokop Mašek − starosta 
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Asi většina z našich občanů zaregistro-
vala nekončící boj s odpady a lidmi, 
kteří nejsou schopni pochopit, že odpad 
patří buď do odpadové nádoby, nebo do 
sběrného dvora, a lidmi, kteří nechápou, 
že není cesta neustále navyšovat počet 
těchto nádob v obci, ale jediná trvale 
udržitelná cesta je snižovat množství 
produkovaných odpadů, zejména tím, 
že je vůbec nevytvoříme, a vytvoříme-
li je, tak tím, že je důsledně vytřídíme.  

Snaha obce nese ovoce, pořízení zá-
znamových systémů, které bylo i částí 
zastupitelů kritizováno, má své hmata-
telné výsledky. Ani Policie ČR by bez 
nich pravděpodobně neodhalila toho, 
kdo nám například odložil do komu-
nálu torzo krávy, tak jak o tom psal pan 
starosta v minulém čtvrtletníku, a obec 
by se nedočkala nákladů za jeho likvi-
daci, která je již v současné době uhra-
zena v plné výši.  

A šli jsme ještě dál, zveřejňuji odpad 
odložený mimo nádoby s nadějí, že ten, 
kdo odpad odložil, se přihlásí sám, a ne-
učiní-li to on, udělá to za něho někdo 
jiný. I toto již má své ovoce a ve všech 
zjištěných případech se vlastník přihlá-
sil sám, omluvil se a zjednal nápravu.  

I přes tuto naši snahu se stále vyskytují 
lidé, kteří považují naši snahu za nemo-

rální šmírování či nabádání k udávání. 
Naštěstí v drtivé většině tyto názory ne-
patří našim občanům. Nemorální z mého 
pohledu je dělat po obci bordel a nemo-
rální je, aby se na jednání těchto osob po-
dílela finančně celá obec! Týdně jen od 
kontejnerů odvezeme cca tunu odpadu 
odloženého mimo odpadové nádoby. 
Víme-li, že za tunu odpadu platíme my 
všichni 1800 Kč, a to nepočítám dopravu 
a práci kolegů z technických služeb, 
nelze dělání nepořádku tolerovat.  

Pokud budu sedět na radnici, budu 
dělat vše pro to, aby v obci byl pořádek 
a aby obec neměla vícenáklady v dů-
sledku protiprávního jednání kohokoli. 
A nabízím všem kvazihlasatelům mo-
rálky a kritikům obce, aby si vzali mon-
térky a v pondělí ráno pomohli tento 
nepořádek uklidit. Myslím, že by je to 
uvedlo do reality a zanechali by tla-
chání přes sociální sítě nebo e-maily. 
A nepochopili-li by, můžou příští rok 
zvolit někoho, kdo bude morálnější 
a bordel v obci mu nebude tolik vadit 
a peníze vyhozené z okna za proti-
právní jednání druhých také ne.  

Poznámka autora: Omlouvám se čte-
nářům za výraz bordel, ale lepší výraz 
jsem nenalezl.  

Radek Vokál – místostarosta 

Boj s mlýny větrnými 

Kdo nám 
kálí na obec 
Otázka zdá se spíše řečnická, ale 
nesměřuje k pomluvám na sociál-
ních sítích na vedení obce a za -
stupitelstvo, ani na snahy dělat 
z našeho druhdy příjemného spole-
čenského čtvrtletníku žumpu po -
mluv, ale na jev dotýkající se přímo 
nás všech, našich bot, popřípadě 
chodidel u osob preferujících bare-
foot.  

Sám držím psa, a když udělá v in-
travilánu hromádku, prostě ji ukli-
dím. Je to normální, dělá to většina 
lidí, ale díky několika milovníkům 
exkrementů v ulicích často čistím 
podrážky bot svých i synů. Všichni 
majitelé zvířat by si měli uvědomit, 
že vlastnictví zavazuje a zvíře ne-
odpovídá za konání svých potřeb. 
Od toho je tu majitel, popřípadě ten, 
komu bylo zvíře svěřeno. A ne-
udělá-li to, dopouští se přestupku. 
Nebuďte lhostejní, dívejte se kolem 
sebe a zpozorujete-li jednání zne-
čišťující obec, upozorněte důrazně 
majitele zvířete, ať si poněm uklidí. 
Odmítne-li ─ zadokumentujte a po-
šlete mi do emailu, já už si poradím.   
 

Radek Vokál – místostarosta 
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Člověk od nepaměti žije ve společen-
ství, které jako takové vytváří a for-
muje lidské vztahy. Na venkově  bylo 
semknutí lidí vždy silnější. 

Proč mám dojem, že to je v poslední 
době jinak? 

Proč někteří ze zastupitelů vnášejí do 
obecní práce napětí, hledají a zveličují ma-
ličkosti, které za velkou popularitu nestojí? 

Chceme snad všichni to samé. Aby se 
nám tady žilo dobře a abychom tu naši 

vesničku střediskovou uchovali. Pro-
sím, mysleme na to, nehledejme pod-
vody a chyby,  kde nejsou. 

Vím, mladší generace rovná se  jiný 
názor. ALE, zatím ta mladá generace 
toho moc nepředvedla, aby mohla mo-
ralizovat a kritizovat. 

Svět se mění, ale myslím, že úcta 
a slušnost – ta by se měnit neměla.  
 
                                       B. Splavcová

Kino  
na kolečkách 
Je pozdní slunné odpoledne 26. června, 
jsme opět na fotbalovém hřišti. Konec 
školního roku oslavujeme spolu s na-
šimi dětmi. Kdo má chuť, může si 
opéct buřta nebo venku jen tak posedět  
s kamarády. Děti si hrají  na nově vy-
budovaném dětském hřišti.   

Pozor, něco se děje na velkém hřišti. 
Přijelo naše staré známé „Kino na ko-
lečkách“ a už rozbalují techniku a velké 
plátno. Po setmění budeme  sledovat 
pohádku „Princezna zakletá v čase“.   

S přibývajícím soumrakem se před 
filmovým plátnem rozprostřela barevná 
síť dek a židliček, další lidé sedí na tri-
buně a před kabinami. Všichni se tě-
šíme. Dočkali jsme se až kolem desáté 
hodiny, protože sluníčku se nechtělo jít 
spát. Vydrželi jsme však a stálo to za to.  
Pohádka byla krásná, ale myslím, že to 
nejdůležitější bylo, že jsme se mohli 
všichni potkat a strávit spolu příjemný 
čas.  

24. července zveme dospěláky na 
film Šarlatán.  Přjďte prosím na devá-
tou hodinu, určitě to bude prima.  

Za kulturní komisi B. Splavcová  

Dobrovolníci, kteří se zapojili do bohu-
libé akce Ukliďme Česko, měli možnost 
se účastnit také fotosoutěže o nejvtip-
nější a nejpovedenější fotografie. 

Byla ustanovena komise, ta měla za 
úkol vyhodnotit tři  fotografie. Vítě-
zové byli odměněni knižními poukáz-
kami podle pořadí. 

Na prvním místě se umístila fotogra-
fie, kde malý Jaromírek Smolík našel 
velkou kost. Fotografie se jmenovala 
„Našel jsem kost mamuta. Fotografo-
vala matka Veronika Nedbalová. 

Jaromírek vyhrál poukázku v hod-
notě 1500 Kč. 

Na druhém místě se umístila foto-
grafie, kde Emička Piskáčková  a její 

dva psi se opravdu snaží v úklidu. Se-
sbírali dva velké pytle odpadu. Foto-
grafovala matka Eva Jírů. Emička 
vyhrála poukázku v hodnotě 1000 Kč. 

Třetí místo vyhrála fotografie s Ma r -
 tinem Šulcem, který se rozhodl sesbí-
rat odpad v Sázavě. Jeho výhra byla 
poukázka v hodnotě 500 Kč. 

Dovolte mi prosím, abych smekla 
před dobrým nápadem úklidu obce.  

Napadlo mě, že bychom mohli vy-
hlásit  soutěž o úklid na vlastních po-
zemcích a kolem nich. Několik míst 
by stálo za to vylepšit. Sekání trávy, 
stříhání stromů a  keřů atd. 
 

Za hodnotící komisi B. Splavcová

Vyhodnocení soutěže   
UKLIĎME ČESKO

Proč tak a ne jinak
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POKRAČOVÁNÍ  
ZE STRANY 1 
 
Škola prošla velkou 
obnovou digitální 
tech niky. V každé 
třídě je nová inter -
aktivní tabule včetně vizualizérů. Žáci mohou pra-
covat s informacemi na iPadech, Chromeboocích, 
vyzkoušet programování na Ozobotech. Jsme vý-
borně vybavenou školou na nový Rámcový vzdělá-
vací program, který mezi důležité gramotnosti 
přidává digitální gramotnost. Povinný pro nás bude 
od září 2023. Čeká nás do té doby hodně práce, pře-
pracovat Školní vzdělávací program, seznámit se 
s novou digitální technikou.  

Každý rok se žákům pátého ročníku nechce od-
cházet, uvědomují si vybavenost školy, nadstan-
dardní péči, kterou našim žákům věnujeme. Jenže 
život plyne dál (někdy až moc rychle) a naši páťáci 
od září nastoupí do nové školy. Přejeme jim, aby se 
jim na nové škole dařilo a stali se dobrými, laska-
vými a ohleduplnými lidmi.  

V září přivítáme 14 nových prvňáčků. V červnu 
si už třikrát vyzkoušeli, jaké to bude být školákem. 
Do mateřské školy v září nastoupí 12 dětí, všechny 
s trvalým pobytem v Kamenném Přívoze. Na 
všechny se moc těšíme! 

Přeji vám slunečné a pohodové léto. Zaměstnan-
cům školy a školky velmi děkuji za jejich skvělou 
práci. Přeji jim hodně odpočinku a doplnění energie 
na příští školní rok. Doufejme, že už bude trochu 
normální. Vám, milí rodiče, děkujeme za pomoc při 
distanční výuce. 

1. září na shledanou. 
Jana Kozlová – ředitelka ZŠ a MŠ
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Chtěla bych moc poděkovat všem sta-
tečným výletníkům, kteří i přes velkou 
pravděpodobnost deště neohroženě vy-
razili vstříc dobrodružství, které s vílou 
Kristýnkou připravila paní učitelka 
Lenka Pavliščová. Počasí nám naštěstí 
přálo a déšť počkal až do našeho ná-
vratu. O zdárném průběhu celé akce 
vypovídají reakce dětí.  

Martina Šimsová  
 
Líbilo se mi, že jsem měl kompas 
a naučil jsem se s ním. Byl jsem moc 
šťastnej. Kryštof Novotný  
 
Byli jsme na Kněží hoře. Ušli jsme 
11 kilometrů. Cestou jsme viděli pra-
men. Také jsme měli kompas. Šla 
s námi paní učitelka Pavliščová a učila 
nás pracovat s kompasem. Měla jsem 
hole ze dřeva a hledali jsme poklad.  

Jasmína Zittová 

Výlet na Kněží horu  
2. ROČNÍK − 5. KVĚTNA 2021 

Šli jsme nahoru přes louku. Na cestičce 
k brodu jsme našli devět šneků. Pak 
jsme šli po fáborkách přes lávku u ryb-
níka Losy a na velké kameny na vel-
kém kopci.  

Víla Kristýnka nám přichystala ja-
blka. Na Kněží hoře byl krásný výhled. 

Malvína Janovská  

Nejvíc se mi líbil výhled i jak jsme hle-
dali poklad. Také se mi líbilo, jak jsme 
četli dopisy od víly Kristýnky. Ušli 
jsme 11 kilometrů. Tereza Jirková  
 
Mě bavilo hledat různé sladkosti. Viděli 
jsme zaklikatěný potůček. Všechno mě 
moc bavilo. Nejkrásnější byl výhled 

z hodně velkého kopce. Šli s námi dvě 
paní učitelky. Nela Stamidu  
 
Kratší procházka s vílou Kristýnkou 
a oslava Dne dětí – 25. května 2021  
(viz přepis ručně psaných textů)  



škola a školka

10

Školní rok 2020/2021 byl opět ovlivněn covidem-
19. Mnoho plánovaných akcí, které už považujeme 
za tradiční, jsme museli odvolat. Ale i přesto jsme 
se všichni snažili, aby i tak měly děti nějaké zážitky 
ze školky. V říjnu od 6.10. do 23.10. byla školka 
uzavřená z důvodu výskytu nákazy covidu-19, jak 
u dětí, tak i u zaměstnanců. Bohužel to nebylo po-
slední uzavření. Další uzavření probíhalo z nařízení 
vlády od 3.3. do 9.4. 2021. Ve druhé vlně uzavření 
byla pro děti, které navštěvují poslední ročník MŠ 
před nástupem do ZŠ a mají docházku ze zákona 
povinnou, připravována on-line distanční výuka 
a pro ostatní děti byly připraveny pracovní listy 
s návrhy na práci doma. Paní učitelky připravily 
pro děti dvě naučné stezky po obci s odměnami za 
splnění úkolů.  

I přes tyto komplikace probíhalo aspoň mini-
mum akcí. Za dětmi přišel do školky Mikuláš 
s andělem a čerty, Ježíšek nadělil pod stromeček 
nové hračky.  

Bohužel vánoční vystoupení pro rodiče se ne-
mohla konat ve školce, proto jsme vystoupení dětí 
natočili a poslali rodičům elektronicky. Stejný osud 
měla i besídka ke Dni matek.  

Povedl se i Maškarní karneval, děti měly krásné 
masky a karneval si užily.  
Zvládli jsme i kulturní zážitky, využili jsme nabídku 
Divadla v Dlouhé a on-line jsme zhlédli představení 
Kvak a Žbluňk.  

Na dny, kdy netekla voda, jsme vyrazili s dětmi 
na pěší výlety za poznáváním okolí obce.  

V květnu probíhal u Soviček „Včelí týden“. Naše 
asistentka včelařka Jiřina Borecká děti seznamovala 
s životem včel v úlu. Měly možnost si prohlédnout 
oblečení včelaře, úl, osahat si plástve, ochutnat med 
a na závěr si vyráběly vlastní svíčku ze včelího 
vosku. Děti byly nadšené a rády si hrály na včelí roj.  

Během roku probíhaly i další námětové týdny 
v obou třídách, např. „Barevný týden“, „U Esky-
máků“, „Na statku“ „Zvířátka v ZOO“, „Zvířátka 
na venkově“…  

Za zmínku jistě stojí i páteční čtenářské koutky, 
které věnujeme rozvoji čtenářské gramotnosti. 
Oblíbili jsme si hru na jména, při které děti se-
znamujeme hravou formou s jejich jmény, pís-
meny.  

Tato metoda pomáhá připravovat děti na čtení 
a psaní.  

Doufáme, že příští školní rok bude probíhat bez 
komplikací a uzavírek.  

Učitelky mateřské školy  

Jak probíhal školní 
rok 2020/2021  
v mateřské škole  

Dětský klub  
Dětský klub je takový bratříček školní družiny.  
Na naší škole funguje třetím rokem a bohužel, tento rok je jeho rokem 
posledním. Dětský klub byl dotovaný Evropskou unií tři roky a ta se 
rozhodla tento projekt už nepodporovat. Dětský klub byl a do konce 
června ještě bude v provozu každý den od 11.40 do 17.40 hodin. Jeho 
kapacita je 15 dětí od první do páté třídy. První rok ho vedl Jaromír, 
druhý a třetí já, Veronika. Pokud nám počasí dovolí, veškerý čas trá-
víme venku.V zimě na bobech, když není sníh, tak na procházkách, 
na hřišti, na louce a nebo v době vyzvedávání aspoň před školou. 
Pokud nám počasí nepřeje, zabavíme se i ve třídě. Ani všechny aktivity 
vyjmenovat nejde. Často si čteme, hrajeme deskové hry, karty, hry se 
stavebnicí, kreslíme si. Úspěch mělo i maňáskové divadlo. Děkuji za 
hezké dva roky se skvělými dětmi, které mají vytížené rodiče, a proto 
musí odpoledne trávit se mnou v klubíku.  

Veronika Nedbalová  
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To je ocet. Ne, ne, to je asi med. Já taky 
myslím, že to je med. Dohadovaly se 
děti z mateřské školy ze třídy Soviček, 
když před ně paní učitelka položila skle-
nici s tekutým květovým medem. 
O tom, že to je doopravdy med, se děti 
přesvědčily záhy, když záhadnou hmotu 
ze sklenice ochutnaly. Moc jim chutnal, 
i ten pastovaný z druhé sklenice. A ne-
zůstalo jen u ochutnávky medu.  

Při výrobě svíček si každý osahal i oči-
chal voňavý včelí vosk, společně jsme 
připravili formy na odlévání, děti pak 
sledovaly, jak se horký vosk nalévá do 
forem. Chvíle napětí, zvědavost, to když 
jsme vyndavali svíčky z forem. Co to asi 
bude? Jéééééé, želvička, pejsek, slon... 
Každý si nakonec odnesl jednu domů.  

A protože při oslavě světového dne 
včel nesmí chybět samotné včelky, 

každý si vyrobil svou vlastní veselou 
včelu ze špuntu. Posadili jsme je na 
plástve vyrobené z plat na vajíčka, do-
vyrobili včelí larvičky a téměř celý úl 
byl na světě. Vypadal skoro jako ten 
opravdový, který jsme si samozřejmě 
také prohlédli.  

Byl to nabitý týden. Děti si vyzkou-
šely, co se děje uvnitř úlu, když se 
včely rojí, jak dělnice sbírají nektar 
a pyl, jak trubci větrají, jak zahubí 
nepřítele v úlu, jak si mezi sebou 
pře dávají informace a dozvěděly se 
spoustu dalších zajímavostí ze života 
včel. Schválně, jedna kvízová otázka na 
závěr: Mají všechny včely v úlu ži-
hadlo? Pokud nevíte, zeptejte se něja-

kého předškoláka. 
 

Jiřina Borecká 

Celý týden se včelkami aneb 
slavili jsme světový den včel 
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Kolik je dětí? 
 
Na zasedání zastupitelstva byl odhlasován nečekaný 
návrh vedení obce na rozšíření kapacity školky a školy. 
Na zasedání však nikdo nedokázal říci, kolik dětí z naší 
obce bude školu v příštích letech využívat, ani odha-
dem. Nezazněly ani informace o počtech nově naroze-
ných dětí.   

Dotázal jsem se proto na obecním úřadě, kolik 
žáků bylo přijato do základní školy v Kamenném Pří-
voze v posledních pěti letech a pro kolik z nich byla 
tato škola spádová. Chtěl jsem také vědět, kolik dětí 
nyní navštěvuje školku, jak jsou staré a kolik z nich 
patří do spádové oblasti. Děti ze školky totiž brzy na-
stoupí do školy základní.  

Od obecního úřadu jsem se nedozvěděl nic. Pan 
místostarosta, PhDr. Radek Vokál, mi odpověděl do-
slova: „Vzhledem k tomu, že Vámi požadované in-
formace se nevztahují k působnosti obce, Vaši výše 
uvedenou žádost o poskytnutí informací podle § 14 
odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k in-
formacím odkládá.“  

Zeptal jsem se tedy ředitelky školy, paní Mgr. Bc. 
Jany Kozlové, ta mi odpověděla: „Základní škola 
a mateřská škola Kamenný Přívoz, jako subjekt po-
vinný, požaduje vzhledem k rozsahu úkonů vedou-
cích k zjištění informací Vámi požadovaných, 
zejména analytickému zpracování požadovaných in-
formací, kdy tyto nejsou jako celek dostupné v žád-
ném informačním systému, který škola vede, úhradu 
nákladů s touto činností spojených ve výši 900 Kč.“ 
Paní ředitelka počty spádových dětí přijatých do 
MŠ a ZŠ nemá dostupné.  

Počty dětí ve škole a školce se zatím nepodařilo 
zjistit, ale věřím, že se to brzy povede.  

Radovan Fišer  

z obce

Některé rekreační chaty, chalupy, ale 
i zaparkovaná vozidla se i v tomto za-
čínajícím letním období stávají terčem 
zlodějů. 

Zloději si vybírají zejména ty ob-
lasti, kde se nachází velký počet rekre-
ačních objektů. Jsou to především 
místa rozsáhlých, ale i malých cha -
tových osad, které jsou převážně 
soustředěny v okolí říčních toků a roz-
sáhlých lesních porostů. Zde si pak 
zloději převážně vybírají odlehlé a ne-
dostatečně zabezpečené objekty, ke 
kterým se dá dobře a přitom i nepozo-
rovaně přiblížit či zajet autem. Pacha-
telé se vloupávají přímo do nich, nebo 
do kůlen, garáží, sklepů, či zahradních 
altánů, které jsou součástí nemovitosti. 
Rovněž se mohou vloupat do zaparko-
vaných vozidel nejen v blízkosti rekre-

ačních objektů, ale i na odstavných 
plochách a vytvořených „parkoviš-
tích“ v chatových nebo rekreačních lo-
kalitách. 

Z preventivních důvodů policisté 
z obvodního oddělení v Jílovém 
u Prahy se ve spolupráci s policejním 
preventistou během pátečního dopole-
dne letošního 4. června zaměřili na 
kontrolu rekreačních a chatových ob-
lastí Dolního Posázaví, a to poblíž Jí -
lového u Prahy, Luk pod Medníkem 
a Kamenného Přívozu. 

Během „policejní pochůzky“ hovo-
řili i s majiteli rekreačních objektů, 
které mimo jiné seznámili s preven -
tivním projektem „Zabezpečte se! 
Chraňte majetek sobě i svým souse-
dům!“, který se zabývá problematikou 
majetkové trestné činnosti a zaměřuje 

se i na ochranu rekreačních objektů. 
Součástí projektu je také mobilní apli-
kace ,,Zabezpečte se!“, která je do-
stupná ke stažení na Google Play i App 
Store. Jejím hlavním úkolem jsou uce-
lené rady veřejnosti, jak správně 
a hlavně účinně a prakticky zabezpečit 
svůj majetek. 

A na závěr ještě jedno doporučení: 
„Nebuďte neteční ke svému okolí, vší-
mejte si pohybu cizích osob a vozidel 
ve vaší chatové osadě. I tato pro vás 
bezvýznamná informace může policis-
tům třeba pomoci při objasňování pří-
padů vloupání do rekreačních objektů.“ 

 
por. Bc. Zdeněk Chalupa 

komisař oddělení tisku a prevence 
PČR Praha venkov-JIH 

7. června 2021

Předvíkendová kontrola rekreačních lokalit 
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Hledáme kolegyni/kolegu 
kvalifikovanou/kvalifikovaného 
jako učitelka/učitel 1. stupně ZŠ:   

• rád/a učí a dokáže děti nadchnout 

pro získávání znalostí  

• má kladný vztah k dětem a respektuje 

jejich individualitu  

• je aktivní, kreativní, energická/ý, 

otevřená/ý novým pedagogickým 

technikám a postupům  

• je ochoten/ochotna dále se vzdělávat 

a pracovat na svém rozvoji  

• má týmového ducha  

Nabízíme:  

• práci v příjemném a podporujícím 

kolektivu  

• prostor pro seberealizaci a profesní 

rozvoj  

• možnost spoluvytvářet školu, kterou 

bychom si pro naše děti všichni přáli.  
 

Kontakt: Jana Kozlová, 724 128 124 

            (reditelka@zsmskp.cz)  

Láká Vás práce ve škole? Chcete pracovat 

s dětmi? Napište nám. 

Na květnovém zasedání zastupitelstva 
byly odsouhlaseny zásadní stavební 
změny týkající se samotné návsi naší 
obce. Bude zbourána budova tělocvičny 
a místo ní bude přistavěna škola. Kon-
krétně dvě třídy po třiceti žácích (jedna 
třída ZŠ, druhá MŠ). Podotýkám, že 
v minulém roce byla zastupitelstvem 
schválena modernizace a přestavba tě-
locvičny, byl vypracován projekt a letos 
v březnu bylo zastupitelstvo informo-
váno, že žádost o dotaci na modernizaci 
tělocvičny byla již podána.  

Ačkoli jsem před zasedáním zastupi-
telstva žádala vedení obce o podklady 
k navýšení kapacity školy a školky, ales-
poň ve formě počtu dětí ve věku 2 – 6 let, 
žádné takové údaje nebyly zastupitelům 
poskytnuty. Na zasedání dodatečně při-
zvaná paní ředitelka školy nebyla 
ochotna sdělit konkrétní čísla týkající se 
dětí, pro které je naše ZŠ a MŠ spádová.  
 Navrhované vyhotovení demogra-
fické studie, která by potřebné rozšíření 
školy a školky upřesnila, většina zastu-
pitelů zamítla. 

Vše bylo odhlasováno bez zvážení ji-
ných řešení. Mimo jiné bez promyšle-

ného návrhu na zvýšení kapacity ku-
chyně a jídelny.  

Dalším podstatným bodem jednání 
bylo zbourání části objektu „Šíbalova 
statku“, na jehož plánovanou přestavbu 
jako celku je připravena architekto-
nická soutěž. Zde bude možná časem 
vystavěna tělocvična.  

To vše s vidinou snadného získání do-
tace (na demolice i na dostavbu školy).  

Likvidací tělocvičny přijdou školní 
děti, ale i celá vesnice, na několik let 
o jedno z posledních míst, kde si bylo 
v zimě možno zacvičit (stolní tenis, cvi-
čení pro ženy, jóga, zimní trénink fot-
balistů i cyklistů, tanec). 

Zamyšlení nad tím, jak bude celá 
náves vypadat, také nezaznělo. Je ne-
zodpovědné odsouhlasit takto zásadní 
přestavby bez toho, aby byly zastu -
pitelům předloženy demografické 
údaje. Považovala jsem tento krok za 
samozřejmost. Takto není jasné, zda 
konkrétně dostavba další třídy ZŠ ne-
bude nadbytečná a naopak vybudo-
vání jedné třídy MŠ nedostatečné. 
Paní ředitelka složitou situaci zřizo-
vateli zrovna neulehčuje, když poža-

duje navýšení kapacity školy, ale zá-
roveň přijímá i žáky z okolních obcí. 
Žije totiž v představě, že podle zá-
kona musí přijmout všechny prv-
ňáčky až do naplnění kapacity školy. 

Možná by stačilo vybudování jedné 
třídy MŠ spolu se sociálním zařízením 
nad současnou tělocvičnou? Možná 
by bylo jednodušší podpořit vznik al-
ternativní mateřské školy v naší obci 
(např. lesní školky)? Rodiče by pak 
měli dokonce jistou možnost výběru. 

Přeji naší obci, aby mohla do mateř-
ské a základní školy přijmout všechny 
děti z naší obce. Zároveň bych byla 
moc ráda, aby se nepromyšlenými 
kroky nepozastavily sportovní a spole-
čenské aktivity našich obyvatel i další 
rozvoj obce. Mnozí obyvatelé věřili, že 
se podaří uprostřed obce vytvořit místo 
společenského i sportovního vyžití. 
Doufám, že kvůli nezodpovědnému 
jednání zastupitelstva místo multi-
funkčního sálu, knihovny, výtvarné 
dílny a prostor pro mateřské centrum 
nevznikne nakonec parkovací plocha 
pro rodiče dětí z okolních obcí.  

Barbora Fišerová 

Požádal jsem obec o sdílení následujících 
dokumentů: Počty žáků v ZŠ a MŠ, Nej-
novější demografická studie obce, Vě-
kové složení obyvatelstva, Zápisy ze 
zasedání zastupitelstva. Některé doku-
menty jsem obdržel, ale stále se nedaří je 
nasdílet na obecním webu, což je povin-
ností obce. Připomněl jsem se s demogra-
fickou studií a dostal jsem od pana 
starosty z oficiálního e-mailu zprávu:  
„Dobrý den pane Doktore!  
Zřejmě šéfujete velkému kolektivu a ten 
Vás musí na slovo poslouchat. Zkuste 
úkolovat starostu obce, kde máte byd-
liště a kde jste tudíž pro obec přínosem. 
Zkuste využívat své znalosti a zkuše-
nosti jiným způsobem, než to děláte, 
obyčejným pohovorem z očí do očí 
a snažit se život zpříjemňovat, pomáhat 
a ne komplikovat. Přeji krásný den 
a zdraví Prokop Mašek“ 

Takhle pan starosta úřaduje. Myslím 
si, že je nepřípustné, aby starosta obce 

komunikoval s veřejností takto agre-
sivně a aby hodnotil osobní úspěchy 
žadatele o informace. Mé žádosti o do-
kumenty možná komplikují život obec-
nímu úřadu. Přístup k dokumentům 
naopak jistě uvítají zastupitelé, kteří je 
zatím nedostali, a určitě i ostatní anga-
žovaní občané. Žádám vždy jen re -
levantní informace, které se týkají 
aktuálního dění v obci. Nežádám zá-
sadně o nic, co by mělo jen zatěžovat 
obecní úřad. 

Budu moc rád, pokud se podaří sou-
časné agresivní jednání úřadu vůči ob-
čanům změnit. Za sebe mohu slíbit, že 
když objevím pochybení ze strany 
obce, upozorním na něj nejprve nefor-
málním e-mailem. Dělal jsem to tak 
vždycky a myslím, že je to férové. Ale 
obec si bude muset zvyknout, že ně-
kteří občané zkrátka vyžadují korektní 
zacházení. 

Radovan Fišer   

Nečekané změny 

Jak obec komunikuje
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Ani od hasičů toho dnes moc nebude, 
protože se nic kvůli karanténě v pande-
mii COVID-19 na hasičské neprofesi-
onální úrovni dělat nemohlo, takže ani 
dobrovolní hasiči v celé republice ne-
mohli vyvíjet žádnou činnost. Kromě 
výjezdů k požárům a k akcím, ke kte-
rým byli vyzváni požární centrálou. Na-
dále jsme se alespoň věnovali přestavbě 
boudy na hasičskou klubovnu a budo-
vání interiéru. Veškeré vnitřní zařízení 
(včetně stolů, lavic, kuchyňky i vybu-
dování WC) si hasiči dělali svépomocí. 
Dne 11. 5. 2021 se v těchto nových pro-
storech konalo veřejné zasedání obec-
ního zastupitelstva, kdy všichni přítomní 
chválili odvedenou práci místních ha-
sičů a výslednou podobu boudy i jejích 
vnitřních prostor hodnotili velmi kladně.  

Hasiči pravidelně sekají trávu na bý-
valém hokejovém hřišti a v okolí rekon-
struované boudy a starají se o údržbu 
pomníku a jeho okolí na návsi v Ka-
menném Újezdci. Mladí hasiči už se za-
čali scházet a navazují na cvičení, která 
prováděli v době před COVIDEM-19. 
V dalším období se snad budeme moci 
plně věnovat hasičině, což je naše 
hlavní činnost.  

Dne 24. 4. 2021 od 8 hodin uspořádali 
hasiči sběr železného šrotu v celé obci 
Kamenný Přívoz. Této akce, která trvala 
až do 17 hodin, se zúčastnilo asi 20 ha-
sičů. Ze všech koutů obce se posbíralo 
19.033 kg šrotu. Odvoz šrotu byl do-
mluven na pondělí 26. 4. 2021 od 8 ho -
din a toho se zúčastnilo 8 hasičů.  

V noci na 24. 6. 2021 se nad naší obcí 
přehnala silná bouřka. Naši hasiči z Ka-
menného Újezdce po celou noc a násle-
dující den měli nespočet výjezdů, při 
kterých likvidovali následky, které na-
páchala. Vyjížděli nejen na pomoc 
lidem bydlícím v naší obci, ale i mimo 
ni, tam kam byli vyzváni ústřednou ha-
sičů. Likvidovali – popadané stromy, 
větve, zajišťovali průjezdnost silnic, ale 
i zatopené sklepy, garáže atd.  
  

Zpracoval: V. Charvát  

 V dnešním preventivním okénku si 
připomeneme, že je přísný zákaz 
jakéhokoliv vypalování staré trávy. 
Každému, kdo by tento zákaz poru-
šil, hrozí velká pokuta! Pokud občan 
potřebuje opravdu něco pálit, je 
nutné, aby o tom informoval hasiče 
nejblíže místa pálení. 

Dále je třeba si připomenout, že 
před začátkem topné sezony je třeba 
pořádně vyčistit komín i veškeré 
kouřovody a tím předejít nepříjem-
ným překvapením během zimy. 

Komín by měl jednou za čas pře-
kontrolovat odborník, který zaručí 
těsnost komínu. 

Nesmí se používat k zapálení 
ohně v kamnech či kotli žádné che-
mické látky, které k tomu nejsou ur-
čeny.  

Uhlí se musí skladovat v pro -
storách dobře větratelných, pouze 
suché a jen do výšky maximálně 
1,6 metru.  

Při používání přímotopů se na 
nich nesmí sušit žádné oděvy ani 
je ničím zakrývat. V blízkosti pří-
motopů ani jiných topných těles 
nesmí být jakýkoliv hořlavý ma -
teriál. 
 

   Zpracoval: Charvát V.   

hasiči

Střípky  
od hasičů

   P R E V E N T I V N Í  O K É N KO
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Tak jsme opět tady. V minulém čísle 
jsme se odmlčeli z důvodu COVIDU-19. 
Z rozhodnutí vlády ČR byly veškeré 
aktivity vč. sportovních zastaveny. Fot-
balové soutěže amatérských mužstev 
v ročníku 2020–2021 byly zrušeny. 
Poslední utkání jsme hráli loni v říjnu. 
Od té doby nebylo dovoleno hrát ani 
trénovat. Toto rozhodnutí jsme nesli ne-
libě, ale nedalo se nic dělat. Takže se 
hráči nejenže neviděli, ale ani si ne-
kopli do míče. Pandemie se ale nedala 
podceňovat. Mnozí jsme poznali na 
sobě i na našich známých, že to nebyla 
žádná legrace. Někteří se s jejími ná-
sledky potýkáme dodnes. V současné 
době už je ale částečné rozvolnění, 

a tak jsme se i my konečně vrátili na 
hřiště, i když stále v omezeném pro-
vozu. Pořád se totiž nesmí do kabin 
a do sprch. Návrat je těžší, než jsme si 
mysleli. Ale už se alespoň scházíme 
a začali jsme s tréninky. Léto je krátké 
a na přípravu na nový ročník 2021–
2022 není moc času. Budou prázdniny, 
dovolené a začátek nové sezóny je plá-
nován na konec srpna nebo na začátek 
září. Na 12. 6. jsme se domluvili s muž-
stvem z Bukovan a sešli jsme se na tré-
ninkovém zápase na našem hřišti. 
Na obou stranách to bylo, jako když 
jsou kluci poprvé na balónu. Dlouhá 
pauza udělala své. Ale věříme, že se 
nám brzy povede naskočit zpět.   

Jinak na hřišti se pořád něco vylepšuje 
a hrací plocha se nepřetržitě udržuje, aby 
s příchodem soutěže bylo vše tak, jak 
má.  Kdy to ale bude, přesně nikdo ne-
víme. Jak jsem už psal, předpoklad je 
konec srpna nebo začátek září. Uvidíme, 
jaká bude situace po prázdninách a co 
k nám dovezou lidé z dovolených.  

Dne 3. 7. 2021 jsme pozváni do Pe-
cerad na jejich tradiční turnaj „Memo-
riál pana Štíchy“. 

Přejeme všem občanům, ale i našim 
fanouškům, krásné prožití letních dnů 
a těšíme se, že se brzy potkáme 
v našem sportovním areálu v Kamen-
ném Přívoze. 

Zpracoval V. Charvát

     

    TJ Tatran Kamenný Přívoz, oddíl kopané, přijme do mužstva dospělých fotbalisty nejen 
    z řad nově bydlících v naší obci, ale i z okolních obcí, kteří by chtěli hrát za náš oddíl. 

Kontakt na trenéra:  V. Charvát tel. 420 777614853 

Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás.  

sport

Pravidelné ohlédnutí  
FOTBALOVÉHO TRENÉRA V. CHARVÁTA
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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 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

Jubilanti 
 
 

 
KVĚTEN 
Bernardová Maja 
Richtrová Blanka 
Marková Jiřina 
Strnadová Marie 
Borovičková Liduška 
Havlová Marie 
Žáková Blažena 
Papírníková Květuška 
Matějovská Ludmila 
Pazdera  Zdeněk 
Ursta Ivan 
Pokorný Petr 

 
ČERVEN  
Wild Jiří 
Boháčková Jindřiška 
Fridrich Antonín 
Moravcová Jelena 

Papírník František 
Marek Jaroslav 
Zemanová Milena 
Syrovátková Božena 
Ursta Jiří 
Krejčová Jana 
Kramperová Květuše 
Jirková Milena 
Štychová Alena 
Syrovátka František 
Husáková Vlasta 
Michálková Marie 
Zadinová Vlasta 

 
ČERVENEC  
Urstová  Hana 
Pašek Drahouš 
Bachtíková Vlasta 
Vocetková Jindřiška 
Zelenka Miroslav 
Preisner Jiří 
Koželská Helena 
Liška Karel 
Valentová Anna

Srdečně gratulujeme všem jubilantům! 

 
KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC 2021 

Nově narození Vančurová Adéla    

Dotzauer Vojtěch   Šilínková Barbora 

Úmrtí          
 
 
 

 
Girl Pavel 
Komínková Jiřina 
Skružná Pavla 
Welser Jan
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Chytré telefony a dříve narození 
Z vlastní zkušenosti vím, že  chytré telefony (jak jim 
dnes všichni říkají) jsou pro nás dříve narozené někdy 
velký oříšek. Velmi často pomáhají vnoučata. Co ale tam, 
kde vnoučata nejsou? Proto jsme dostali nápad. 

Každé pondělí od 16 do 18 hodin je v budově obecního 
úřadu v prvním patře otevřena místní knihovna a vy mů-
žete spojit příjemné s užitečným. Půjčit si pěknou knihu 
a naučit se pracovat se svým telefonem. 
Všechny problémy budou rázem  vyřešeny.     

Zkuste a uvidíte. B. Splavcová

 
 

    HLEDÁME stále: 
 

 Chaty, chalupy,domky,stav.pozemky,hájovnu  
(kdekoliv v Posázaví a v jakémkoliv stavu) ► 

tipy i spolupráci ODMĚŇUJI  
 
 
Karla Krausová 
oblastní zástupce Realitní komory 
www.posazavi.info 
karla@posazavi.info,  
karlakrausova@seznam.cz 
 
 

 725 878 041 
 



 
Karla Krausová 
oblastní zástupce Realitní komory 
www.posazavi.info 
karla@posazavi.info,  
karlakrausova@seznam.cz 


