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Vážení spoluobčané,
jako starosta obce se na Vás 

v úvodníku obracím asi naposledy. Po 
třech volebních obdobích a při mém 
věku myslím, že již mám nárok na 
odpočinek. Obec mým nástupcům 
předám myslím v pořádku, bude připra-
veno mnoho projektů k realizaci a i ne-
malé peníze na jejich provedení.  

V roce 2022 obec přijala nový model 
odpadového hospodářství. S detaily 
a důvody jste byli seznámeni opako-
vaně příspěvky ekologické komise. 
Jedná se o reformu v pravdě revoluční 
a musím přiznat, že osobně jsem měl 
nemalé obavy, jak vše dopadne. Spo-
lehl jsem se na ekologickou komisi 
a rady odborníků a po prvních měsících 
mohu konstatovat, že jsem udělal 
dobře. Nový systém je funkční a sni-
žuje podstatné množství směsného od-
padu, který nekončí po škarpách, jak 
předpokládali škarohlídové, ale je 

vcelku odpovědně občany i rekreanty 
tříděn.  Byl navýšen počet recyklačních 
nádob, a to včetně nádob na nové ma-
teriály, jako je například kov.  

Za velký úspěch považuji to, že se 
nám po velkých tahanicích podařilo 
zís kat souhlas Středočeského kraje, co 
by vlastníka pozemku, na kterém 
budou provedeny úpravy přechodu 
mezi ZŠ a MŠ v Kamenném Přívoze 
tak, aby byl bezpečnější. Obratem jsme 

jej zaslali na příslušný úřad k vydání 
stavebního povolení. Předpokládám, 
a to i přes skutečnost, že v době psaní 
tohoto článku byla již překročena pří-
slušná lhůta k vydání rozhodnutí, že re-
alizace by mohla proběhnout ještě 
letos, nejpozději do června roku příš-
tího. Vše záleží na datu vystavení sta-
vebního povolení a v současné době též 
na zajištění dodavatele. 
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Informace o jednání rady  
a zastupitelstva obce 
 
 
Obecní rada jednala v období od minulé uzávěrky Přívoz-

ského čtvrtletníku celkem 8x. 
 
Mimo jiné bylo projednáno a schváleno: 
• Zřízení facebookového profilu obce Kamenný Přívoz.  
• Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby mezi Obcí Kamenný Přívoz 
a ČEZ Distribuce, a.s.  

• Pronájmy pozemků novým vlastníkům rekreačních ob-
jektů za stejných podmínek, jako bývalým vlastníkům 
(zastavěná a případně i užívaná plocha). 

• Příspěvek obce ve výši 27 tis. Kč na nákup výcvikových 
stejnokrojů pro děti a mládež SDH Kamenný Újezdec.  

• Nový název obecního periodika, kdy toto bude vydáváno 
od 1.1.2022 pod názvem "Přívozský zpravodaj". 

• Výběr dodavatele stravy pro seniory: Michal Zeman 
OSVČ, Kamenný Přívoz 12. 

• Veřejnoprávní smlouvu s Posázavím o.p.s. o poskytnutí 
neinvestiční dotace na akci Čistá řeka Sázava 2022 ve 
výši 10 tis. Kč. 

• Motivační systém obce Kamenný Přívoz pro nakládání 
s odpady.  

• Ceník za zapojení podnikatelů do systému odpadového 
hospodářství obce Kamenný Přívoz. 

• Dar obce rodině Štrachových, postižené požárem.  
• Smlouvy o spolupráci ve věci zajištění sběru a svozu ko-

munálního odpadu mezi obcí K. Přívoz (poskytovatel 
služby) a obcemi Pohoří a Krňany (příjemce služby). 

• Možnost spolupráce a pomoci s MěÚ Jílové v případě 
problematiky uprchlíků z Ukrajiny. 

• Zápůjčku vozidla Multicar, VW Transporter a Dacia SDH 
Kamenný Újezdec od 22. 4. 2022 do 25. 4. 2022 za úče-
lem sběru kovového šrotu v obci Kamenný Přívoz, včetně 
potřebných PHM.  

• Roční účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz za rok 
2021 a převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 
2021 ve výši 299 884,09 Kč do fondů školy. 

• Poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí, z.s. ve 
výši 4.000,- Kč. 

• Příspěvek obce ve výši 10 tis. Kč na dětský den, který 
proběhl v sobotu 11. 6. 2022 od 14 hodin na fotbalovém 
hřišti v Kamenném Přívoze. Dětský den organizuje TJ Ta-
tran Kamenný Přívoz společně s SDH Kamenný Újezdec. 

• Návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní ob-
služnosti mezi Středočeským krajem, zastoupeným Inte-
grovanou dopravou Středočeského kraje, příspěvkovou 
organizací a obcí Kamenný Přívoz.  

 

 

 

 

 

• Smlouvu o výpůjčce části nemovité věci za účelem zří-
zení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneu-
matik mezi obcí Kamenný Přívoz a firmou GREEN 
Logistick CZ s.r. 

 

 

Zastupitelstvo obce – veřejná zasedání zastupitelstva obce 
se uskutečnila 28. 12. 2021 a 31. 3. 2022. 

Mimo jiné bylo projednáno a schváleno: 

Na veřejném zasedání ZO obce konaném dne 28. 12. 2021 
byla přijata tato usnesení: 

• Obecně závazná vyhláška o stanovení systému odpado-
vého hospodářství 

• Obecně závazná vyhláška o poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 

• Cena vodného pro rok 2022 (55,92 Kč/m3) 

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Posázaví 
o.p.s. ve výši 145.800,- Kč 

• Mimořádná odměna členkám ekologické komise 

• Směnná smlouva pozemků mezi obcí Kamenný Přívoz 
a Lesy ČR s.p. 

• Zajištění stravy pro seniory formou dotovaných obědů 

• Vybudování dětského hřiště u klubovny SDH Kamenný 
Újezdec 

• Úprava rozpočtu obce za rok 2021 

• První rozpočet obce pro rok 2022 

 

 

Na veřejném zasedání ZO konaném dne 31. 3. 2022 byla 
přijata tato usnesení: 

• Prodej částí obecních pozemků p.č. 642/5 a 67/13 k.ú. 
Kamenný Přívoz 

• Zahájení jednacího řízení mezi spol. MEZI, s.r.o. vítězem 
architektonické soutěže Šíbalův statek a obcí Kamenný 
Přívoz 

• Výplata odměn a seznámení vítězů architektonické sou-
těže Šíbalův statek s výsledky 

• Schválena přísedící Okresního soudu Praha západ 
Mgr. Jana Kačerová 

• Plán na ochranu ovzduší obce Kamenný Přívoz 

• Plán rozvoje sportu obce Kamenný Přívoz 

• Zajištění vhodných prostor pro výuku v ZŠ a MŠ v pří-
padě nerealizace přístavby školy 

• Zamítnutí realizace přístavby ZŠ a MŠ dle návrhu spo-
lečnosti Agroprojekt Praha, s.r.o. 

 

 

ze zastupitelstva
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Poděkování občanům 
Jak jsem slíbil, když obec vyhlašovala sbírku na podporu 

mladé rodiny Štrachových, které vyhořel rodinný dům, chci 
Vás informovat, že sbírka byla úspěšná a zároveň bych rád 

poděkoval všem, kteří nemají srdce zatvrzelá a přispěli. 
Radek Vokál - místostarosta

Populismus  
versus  
odpovědné  
hospodaření 
Všech občanů obce a majitelů rekreač-
ních objektů se dotklo zdražování od-
padů, jehož důvody byly dle mého 
názoru dostatečně komunikovány ze 
strany ekologické komise obce. Jsem 
velmi rád, že zastupitelé, prakticky ve 
volebním roce, našli odvahu a nešli 
cestou levného-drahého populismu, ale 
cestou odpovědného hospodáře a nade-
finovali poplatky za komunální odpad 
tak, aby pokryly reálné náklady obce na 
straně jedné, a pomohly zvýšit poměr 
recyklovaných složek na stravě druhé.  
Podobným směrem se vydala většina 
obcí v rámci celé České republiky. 
Obce, které poplatek vybírají ve výši 
nižší, než mají reálné náklady, tak dě-
lají na úkor jiných služeb, popřípadě 
investic nebo náklady, které jim takto 
vzniknou kompenzují navýšení jiných 
plateb nebo daně z nemovité věci.  

Radek Vokál - místostarosta 

Pro ty, co sledují dění v obci, není jistě 
novinkou, že již několik let pracujeme na 
novém územním plánu. Územním plánu, 
který prakticky zastaví výstavbu satelit-
ních sídlišť, která byla ve stávajícím 
územním plánu z důvodů, které nejsou 
v zájmu obce, ale pouze v zájmu jednot-
livců, či developerských společností.  

V současné době je územní plán 
u pořizovatele ROP Černošice k při -
po mínkování a veřejnému projednání. 
V důsledku značného množství připo-
mínek, z nichž většina bude zamítnuta 
jako neodůvodněné, budou práce ze 
strany pořizovatele dokončeny a nový 
územní plán bude schvalován zastu-
pitelstvem obce na jaře roku 2023. 

Chci všechny ujistit, že současné ve-
dení obce trvá na přijímaném územ-
ním plánu a tento bude prosazovat.  

Prosím sledujte tuto problematiku 
i po volbách v září 2022. Nikdo neví, 
kdo bude reprezentovat obec a jaké 
zájmy na masivní výstavbě v obci bude 
mít. Nechceme-li dopadnout jako obce 
v okolí Prahy, kde ne promyšlená vý-
stavba zničila jejich venkovský ráz, 
udělala z jejich převážných částí toliko 
noclehárny pro hl. m. Prahu a v nepo-
slední řadě vedla k obrovským nákla-
dům na infrastrukturu daných obcí, 
bude nutné aktivně vystupovat v zájmu 
navrženého územního plánu. 

Radek Vokál - místostarosta

Územní plán obce
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z obce

Milí čtenáři, konečně členky naší kul-
turní komise, po skoro dvouletém ko-
ronavirovém půstu, podnikly pro naše 
občany akci, na kterou se dost lidí těší.  
Myslíme zvláště na naše seniory, kte-
rým umožníme, aby se dostali do míst, 
kam by se sami nevypravili a nepodí-
vali. Tentokrát jsme naplánovaly výlet 
autobusem na výstavu „HOBBY“ do 
Českých Budějovic. Protože jsme na 
této jarní výstavě ani jedna z nás ještě 
nebyla, ale většina zná srpnovou „Zemi 
živitelku“, samy jsme byly zvědavé 
a napnuté jaké to tam bude, jaký sorti-
ment zboží bude v nabídce a jestli bude 
z čeho vybírat. A bylo!  

Ráno 14. 5. v 7.30 jsme po stanoviš-
tích v obci nasedli do autobusu a vyra-
zili za krásného počasí směr České 
Budějovice, a protože trasa vede větši-
nou po pěkné, z velké části nové dál-
nici, ani jsme si nestačili popovídat 
a kolem 9. hodiny jsme dorazili na 
místo, na parkoviště kousek od vstupu 
do areálu výstaviště. Ještě před rozcho-
dem jsme domluvili odjezd, kdy bude 
autobus otevřený a pak hurá na vý-
stavu. Podle sebe musím říci, že celá 
plocha výstaviště se nachází ve velmi 
pěkném prostředí, centrem prochází 
pěší zóna lemována pestrým a velkým 
počtem stánků, prodejniček a občer-
stvení.  Nabídka zboží a vystavovatelů 

byla velmi různorodá, počínaje velkým 
počtem rostlin, květin a bylin. Kdo měl 
zájem, mohl projít stánky se zahradním 
nábytkem, nabízely se zde krásné dře-
věné venkovní sauny, houpačky, hrnčíř-
ské výrobky i zavařeniny netradičných 
a exotických chutí atd. atd. mohla bych 
psát ještě dlouhou řadu. Kdo chtěl po-
radit jak ekologicky topit, jak si zařídit 
čističku odpadních vod nebo jak pořídit 
fotovoltaickou elektrárnu, bylo i zde 
mnoho stánků s firmami zabývajícími 
se v současné době tak aktuální témati-
kou. Pěší zónu se stánky a celý areál 
výstaviště lemuje převážně travnatá 
plocha se stromy, rybníčky a lavičkami, 
což je příjemná odpočinková zóna, kde 
si můžete dát něco k jídlu, jako v rybář-
ské baště nebo ve velké venkovní re-
stauraci, kde probíhá celou výstavu 
doprovodný kulturní a zábavní pro-
gram. 

Myslím, že se výlet podařil a všichni 
účastníci byli spokojeni, jak s příjem-
nou atmosférou výstavy, pestrým sor-
timentem zboží, dobrým nákupem 
i bezpečnou jízdou pana řidiče, který 
nás bezpečně dovezl domů. Jen mě 
mrzí malá účast našich občanů a dou -
fám, že na příštím zájezdu zaplníme 
všechna místa v autobuse.   
                                                                         

Za  KK   Mašková Blanka
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Rovněž novému vedení obce předám 
dokončované podklady územní doku-
mentace pro realizaci vodovodu a ka-
nalizace v obci, kdy právě zásobení 
vodou a ekologické odkanalizování po-
važuji za nezbytné. Z finančních dů-
vodů nebude možné realizovat akci 
najednou, ale při vhodné etapizaci 
může příští zastupitelstvo dosáhnout již 
viditelných výsledků.  

Pro Sbor dobrovolných hasičů Ka-
menný Újezdec obec zajistila a získala 
významnou dotaci na nové přepravní vo-
zidlo. Při slavnostním předání vozidla 
bylo přítomno mnoho spoluobčanů, mohli 
si auto prohlédnout a děti k jejich radosti 
hasiči povozili. Toto vše proběhlo na 
hasičském hřišti v Kamenném Újezdci 
v rámci oslav čarodějnic, které naši hasiči, 
jako vždy, velmi pěkně zorganizovali.   

Vůbec kulturní a spolkový život 
v obci je to, co mi dělá velikou radost. 
Hasiči spolu se sportovci z TJ Tatran po-
řádají jako každoročně velmi pěkný dět-
ský den, kulturní komise obce připravila 
velmi důstojné vítání nových občánků, 
v létě letní kino a myslí na naše seniory, 
které navštěvuje s pěknými dárky při je-
jich významných výročích, divadelní 
spolek OKAP představil premiéru nové 
hry Švestka. Spolky a soudržnost obce 
je to, co dělá obec obcí.  

Co jsem nedokončil, ač jsem to pova-
žoval za velmi podstatné, je nový územní 
plán obce. Námitky dotčených develo-
perů, kterým byly vyjmuty stavební par-
cely a přeměněny opět na zemědělské 
plochy, personální problémy u zhotovi-
tele, jakož i opatření zaváděných v sou-
vislosti s onemocněním COVID 19, nám 
neumožnili přijmout územní plán v tomto 
volebním období a bude přijímán prav-
děpodobně příští rok. Snad bude nové 
zastupitelstvo obce natolik rozumné, že 
jej přijme a zachová obci vesnický ráz 
a nedovolí přeměnit naši obec na satelit 
Prahy. 

Na závěr bych Vám všem chtěl podě-
kovat za trpělivost, kterou jste se mnou 
12 let měli, chtěl bych popřát vše dobré 
Vám i vašim blízkým a v neposlední 
řadě požádat, aby jste hledali na obci 
a na sobě navzájem to dobré a byli vzá-
jemně svorní. 
  Prokop Mašek – starosta obce

Výlet do Budějic

Pokud bude včas opravena krajská ko-
munikace z Jílového do Davle, bude 
zcela uzavřena od 1. 8. 2022 z důvodu 
nutné opravy krajská komunikace mezi 
Kabáty s Borkem. Silnice z Borku do Jí-
lového bude neprůjezdná cca tři a půl 
měsíce. Město Jílové naplánovalo jed-
nosměrné alternativní trasy přes chatové 
oblasti. Povolení vjezdu na ně budou mít 
pouze místní obyvatelé a majitelé chat, 

kolem kterých povedou tyto trasy. Tito 
obyvatelé a chataři obdrží na radnici 
v  Jílovém speciální karty a kontrolu nad 
dodržováním těchto opatření budou vy-
konávat  jílovští strážníci. 

Bohužel tyto karty neobdrží ani ti oby-
vatelé obce Kamenný Přívoz, kteří pra-
cují v Jílovém a okolí, ani obyvatelé 
Jílového pracující v Kamenném Přívoze. 

Prokop Mašek

Uzavírka silnice mezi Kabáty a Borkem 
od srpna do listopadu 2022
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Bezpečnostní situace 
v obci
Zájem obce na bezpečnosti našich ob-
čanů je jednou z našich priorit. I proto 
jsme umístili měřiče rychlosti na strate-
gická průjezdní místa obce, kamerové 
systémy na obecní objekty, komunikace 
a shromaždiště komunálního odpadu 
a v neposlední řadě dokončujeme úpravu 
přechodu pro chodce mezi ZŠ a MŠ. 

Rovněž velmi úzce spolupracujeme 
s Obvodním oddělením PČR Jílové 
u Prahy. Jedná se o útvar s největším ná-
padem trestné činnosti v rámci Územ-
ního odboru Praha venkov Jih. V roce 
2021 z 328 případů trestné činnosti bylo 
151 skutků objasněno, tedy objasněnost 
tvoří hezkých 46,04 %. 

V obci Kamenný Přívoz bylo spá-
cháno 46 trestných činů a 32 přestupků. 
Objasněno bylo 28 trestných činů. Bylo 
objasněno vloupání do rekreační chaty, 
několik skutků sprejerství, vloupání do 
prostor restaurace U Vemenáče, ale 
i skutky závažnější, jako trestný čin vy-

hrožování s cílem působit na úřední 
osobu. Rovněž se podařilo objasnit ně-
kolik skutků ohrožení pod vlivem návy-
kové látky a maření výkonu úředního 
rozhodnutí. 

Z neobjasněných trestných činů převa-
žuje majetková, zejména vloupání do no-
vostaveb, rekreačních objektů nebo kůlen. 

Z přestupků, které nebyly řešeny v pří-
kazním řízení, bylo 6 v souvislosti s ří-
zením motorového vozidla pod vlivem 
alkoholu nebo jiné návykové látky, 
7 proti občanskému soužití – oznámeno 
Městskému úřadu Jílové, 1 přestupek 
proti veterinárnímu zákonu a 5 pře-
stupků proti majetku.   

Spolupráce mezi obcí a Policií ČR 
byla i v nelehkých covidových dobách 
na velmi vysoké úrovni a v takto nasta-
vené spolupráci chceme nadále pokračo-
vat i v novém volebním období. 
 

Radek Vokál - místostarosta 

Tma padá 
na kraj celý 

Mnoho z Vás si všimlo, že ač u nové 
zástavby pod zastávkou ČD jsou in-
stalovány lampy veřejného osvět-
lení, tak tyto jsou zhasnuté. 
Zhasnuté i přes to, že mají osvětlo-
vat cestu k autobusové zastávce "Na 
drahách". Důvodem je skutečnost, 
že obec dosud od investora tyto ne-
převzala a převezme je až v oka-
mžiku, kdy veškerá předávaná 
infrastruktura bude odpovídat kva-
litou provedení požadavkům obce. 
Propadlé cesty, zaschlá a neudržo-
vaná zeleň a poničené dopravní zna-
čení nebude obec dávat do pořádku 
na své náklady. Tedy otázka proč 
lampy nesvítí není otázkou na obec, 
ale na současného vlastníka. Proč 
nesvítí? 

Radek Vokál - místostarosta 

Ročně se jich ve světě prodá zhruba 
1,5 miliardy kusů, v ČR se jich ročně 
vyrobí přes 20 milionů ks, průměrná ži-
votnost je 6–10 let. K jejich výrobě se 
používá mimo jiné pryž ze syntetického 
nebo přírodního kaučuku rozdílného 
složení pro pneumatiky osobních a ná-
kladních vozidel, dále pak ocelová vý-
ztuž a textilní kord.  

Recyklace zahrnuje vyjmutí ocelové 
výztuže, následně se mechanicky roz-
drtí na granulát různé velikosti, který je 
zbaven kovových a textilních zbytků. 
Granulát má velké využití ve sta veb -
nictví ve formě příměsí do betonu 
a asfaltu, v protihlukových stěnách, 
v antivibračním obložení, při výrobě 
kanalizačních mřížek, kanálových vpustí, 
dětských hřišť. Využívá se také jako 
posyp pro hospodářská zvířata a jez-
decké areály. Vrací se zpět i do automo-
bilového průmyslu v podobě nárazníků, 
tlumičů, interiérových koberečků aj.  
 Další možností je pyrolýza, při které 
jsou rozdrcené pneumatiky tepelně 
zpracovány s vyloučením přístupu kys-

líku a vzduchu. Během pyrolýzního 
procesu vzniká mimo jiné pyrolýzní 
plyn a olej. Ty se dají využít jako palivo 
nebo je možno je dále zušlechťovat ra-
finací. Další možností je výroba alter-
nativního paliva pro cementárny. 
Optimální řešení to sice není, ale je to 
lepší alternativa než ukládání na sklád-
kách a nyní i možnost, jak snížit spo-
třebu fosilních paliv. 

Pneumatiky jsou legislativou zařa-
zeny do kategorie výrobků s ukonče-
nou životností, to znamená, že jsou ve 
stejné kategorii jako elektrozařízení. 
Spotřebitel při zakoupení výrobku platí 
tzv. recyklační příspěvek, který slouží 
k financování zpětného odběru a při 
ukončení životnosti má možnost zdar -
ma výrobek odevzdat na určených mís-
tech, které mají výrobci a dovozci ze 
zákona povinnost zajistit. Kolektivní 
systém, který vznikl, aby jim tuto po-
vinnost splnil, zahrnoval prozatím jen 
pneuservisy a autoservisy. Ovšem od 
června jsme tuto službu zajistili 
i v naší obci a budete mít možnost 

pneumatiky odevzdat zdarma na 
shromaždišti v Hostěradicích v pro-
vozních hodinách. 
Upozorňujeme, že nebudou přebírány 
pneumatiky kontaminované či silně 
znečištěné a rozřezané (např. znečištěné 
dlouhodobým skladováním a prorostlé 
travinami, znečištěné zemědělskými 
hnojivy či betonem apod.)! 

Prosíme, využívejte tuto možnost 
a nenechávejte pneumatiky pohozené 
po okolí, vyhnete se tím přestupku 
a možné pokutě až do 50 tis. Kč. A také 
ušetříte peníze sami sobě, neboť úkli-
dem obce se navyšují náklady odpado-
vého hospodářství, které v konečném 
důsledku zaplatí všichni. Ale hlavně 
ulevíte naší krajině o stovky let práce 
s rozkladem a kontaminací půdy, vody 
a atmosféry. Děkujeme, že nám pomá-
háte dělat naší krajinu, tedy náš spo-
lečný domov, čistější a limity nastavené 
zákonem dostupnější. 
Za ekologickou komisi: Eva Drahošová 
Zdroje: Oenergetice.cz, Trideniodpadu.cz,  
RPG Recycling s.r.o., Mariuspedersen a.s.

Má to smysl? Recyklace pneumatik
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Podvodníci stále intenzivně útočí na se-
niory s legendami vnuk a nemocnice. 
Vstoupili jsme proto do úzké spolu-
práce s provozovatelem informační 
linky 1188, společností Conectart.  

Starší lidé patří dlouhodobě mezi nej-
ohroženější skupiny naší společnosti. 
Jejich mnohdy osamocený způsob ži-
vota, důvěřivost a především touha po 
sociálním kontaktu z nich dělá snadný 
cíl a přitahuje k nim pozornost různých 
zlodějů, podvodníků a násilníků. 

Senioři jsou v tomto kontextu nejčas-
těji obelháváni legendou VNUK. To 
znamená, že pachatel se prostřednic-
tvím telefonního hovoru začne vydávat 
za rodinného příslušníka, nejčastěji 
vnuka, který se dostal do tíživé životní 
situace a pod tlakem smyšlených okol-
ností a časové tísně potřebuje rychlou 
finanční výpomoc. Přičemž podvodný 
„navolávač“ nepochybuje o tom, že se-
nior v obavě o své vnouče na vyjedná-
vání a podvod přistoupí. 

„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto 
obvykle začíná telefonát, který může 
mít pro důvěřivého seniora nedozírné 
následky. Nic netušící babička nebo 
dědeček osloví volajícího jménem a už 
se začne roztáčet kolotoč se smyšle-
ným srdcervoucím příběhem, ve kte-
rém se potomek, samozřejmě ne 
vlast ní vinou, dostal do svízelné situa -
ce například po autonehodě. Nutně po-
třebuje peníze většinou v desítkách 
tisíc korun. A protože si pro ně z růz-
ných, samozřejmě smyšlených dů-
vodů, nemůže přijít osobně, protože je 
například v nemocnici nebo na slu-
žebně policie, posílá k babičce kama-
ráda nebo kamarádku. Smluví si signál 
pro předání hotovosti a nic netušící se-
nior odevzdá peníze do rukou nezná-
mého člověka. 

Jiný falešný příběh může být motivo-
vaný starostí o vnuka, a to tak, že se pa-
chatel vydává za ošetřujícího lékaře 
„Dobrý den, jsem ošetřující lékař 
Vašeho vnuka, kterého k nám do ne-
mocnice přivezli s vážným zraně-
ním, vyžadujícím nadstandardní 
léčbu, která není hrazena z veřej-
ného zdravotního pojištění.“ Velmi 
distingovaná a profesionální konver-
zace opět s časovým nátlakem a neod-
kladností provedení lékařského úkonu 
snadno seniora přesvědčí o reálnosti si-
tuace. 

Dalším manipulativním příběhem 
z nemocničního prostředí je telefonát 
fiktivního nemocničního lékaře, který 
seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný 
(syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil do-
pravní nehodu, při níž zranil malé dítě. 
Lékař nyní volá jménem příbuzného, 
který se měl s poškozenými z do-
pravní nehody domluvit na finanč-
ním vyrovnání, neboť v důsledku 
překousnutého jazyka či rozrušení 
nemůže příbuzný mluvit. 

Situace je vážná, okradený senior 
mnohdy přijde o veškeré své finanční 
prostředky. Zažívá existenční prob-
lémy, zdravotní a psychické dopady 
z prožitého traumatu a naletění podvod-
níkovi. Následky mnohdy bývají fa-
tální. 

Proto jsme přistoupili k aktivní osvě -
tě prostřednictvím telefonního kontaktu 
realizovaného robotem. Seniorům se 
staročeskými jmény a pevnými linkami 
bude doma vyzvánět telefon s následu-
jícím vzkazem: 

„Dobrý den, varování Policie České 
republiky. Věnujte, prosím, pozornost 
tomuto oznámení. Pokud se Vás bude 
někdo snažit přesvědčit, že je Váš pří-
buzný nebo že Vašeho příbuzného za-

stupuje jako doktor či notář a bude od 
Vás chtít poslat peníze na účet nebo si 
je bude chtít u Vás sám vyzvednout, 
vždy si tuto informaci ověřte a v pří-
padě podezření kontaktujte, prosím, 
Policii České republiky, a to na telefon-
ním čísle 158. Děkujeme. Policie České 
republiky.“ 
 

Z přehledu statistik vyplývá, že kaž-
doroční škody podvodného jednání 
uplatňovaného na seniorech přesahují 
desítky milionů korun. Významnější 
pokles byl zaznamenán pouze v roce 
2020, kdy byl celý svět paralyzován 
počínající pandemií a projevilo se to 
právě i v poklesu páchané kriminality. 
 
Nedílnou součástí potírání zločinu 
je proto prevence v různých podo-
bách. 
Seniorům proto radíme: 
• Každý podobný telefonát si okamžitě 

ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnuč -
ce, kteří Vám měli údajně volat, pří-
padně nejbližším příbuzným. 

• Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo 
z rodiny nevolal, volejte Policii ČR 
na linku 158 a sdělte jim skutečnosti 
vyplývající z telefonátu. 

• Na policii (linka 158) se raději ob-
raťte také v případě, kdy se Vám kon-
takt s rodinou nepodaří navázat. 

• Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze 
osobám, které neznáte. Ani pod pří-
slibem, že Vám do zástavy přenechají 
např. doklady (mohou být zcizené), 
finance v cizí měně (může se jednat 
o padělek), nebo hodnotné zboží 
(může se jednat o atrapy telefonů, 
kamer apod.). 

 
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová 

vedoucí oddělení prevence 

rok                                       2016                    2017                    2018                    2019                    2020
 

počet řešených oznámení     627                      715                      575                      499                      437 

způsobená škoda, Kč           28 617 467          34 071 152         27 652 303          29 618 185          12 453 627 

Pozor, senioři jsou v ohrožení!
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Místní základní škola má 5 postup-
ných ročníků. Ještě cca před osmi lety 
zde bylo asi 35 žáků, ale s rozvojem 
obce, zvýšenou porodností a s přílivem 
mladých rodin je současná navýšená 
kapacita 80 žáků příští školní rok již 
vyčerpána.  A může se stát, že v sou-
časné době přibudou ještě někteří žáci 
z Ukrajiny, popřípadě z nové výstavby 
v oblasti části Zastávka, a ty již nebude 
kam umístit. Největším problémem je, 
že základní škola má pouze 4 učebny 
pro 5 postupných ročníků, tudíž dva 
ročníky musí být spojeny. Pro výuku 
se též využívá jídelna, zahrada, apod. 
Prostě 5 tříd základní školy je nutných, 
nebo by páťáci museli navštěvovat 
školu v jiné obci. 

Mateřská škola má kapacitu 45 dětí 
a je naplněna na 100 %. A to nemohou 
být přijaty děti dvouleté. 

V roce 2021 bylo zastupitelstvem 
rozhodnuto, že na místě stávajícího ne-
vyhovujícího objektu tělocvičny ve 
dvoře při mateřské škole budou vybu-
dovány dvě nové třídy. Jedna třída ma-
teřské školy a jedna třída základní 
školy. Na základě rozhodnutí zastupi-
telstva obce jsem objednal Disposiční 
a objemovou studii budovy MŠ a ZŠ 
Kamenný Přívoz. A obrátil jsem se na 
firmu Agroprojekt Praha s.r.o., která má 

s návrhy objektů pro školství dlouho-
leté zkušenosti a která projektovala též 
přestavbu dřívějšího obecního úřadu na 
mateřskou školu, přestavbu a přístavbu 
ZŠ Kamenný Přívoz i rekonstrukci so-
ciálního zázemí v přízemí MŠ.  

Od odboru územního plánování MěÚ 
Černošice jsme obdrželi kladné zá-
vazné stanovisko ke stavbě budovy ZŠ 
a MŠ Kamenný Přívoz dle předložené 
studie. 

Rovněž bylo urychleně vyhlášeno 
výběrové řízení na zhotovení projek-
tové dokumentace tak, aby bylo v co 
nejkratší době získáno stavební povo-
lení. Toto výběrové řízení bylo napa-
deno jedním z občanů obce udáním 
u ÚOHS, kdy obci bylo vyčítáno, že 
stanovila krátké lhůty pro přihlášky na 
vypracování projektu. Lhůty byly sta-
noveny tak, aby realizace mohla být 
provedena co nejdříve. Snažil jsem se 
jednat rychle, abychom měli projekt 
pro stavební povolení a aby stavba 
mohla být realizována nejlépe toto léto, 
a zároveň jsme mohli v současné, 
pro dotace na školství výhodné době 
o dotaci na zvýšení kapacity základní 
a mateřské školy požádat. Obci se v po-
sledních letech podařilo získat dotaci 
na přestavbu a přístavbu ZŠ, rekon-
strukci sociálního zázemí v MŠ a tím 

se zkvalitnila výuka v ZŠ a vylepšilo 
vybavení MŠ. Vše cca za 10 mil. Kč. 

I přes skutečnost, že byl vybrán zho-
tovitel projektu a ÚOHS konstatoval, 
že nezjistil ze strany obce jakékoli po-
chybení, někteří zastupitelé i občané 
měli ke studii výhrady, zvláště ke 
vzhledu. Tato problematika byla pro-
jednávána na březnovém veřejném za-
sedání zastupitelstva obce, a nakonec 
bylo rozhodnuto, že vypracovaná stu-
die nebude použita pro vypracování 
projektové dokumentace pro územní 
a stavební řízení, tedy že přístavba no-
vých učeben se pozdrží a odkládá se 
v podstatě na neurčito. 

Na následné pracovní schůzce zastu-
pitelů obce, která byla ihned svolána, 
bylo dohodnuto, že budou osloveni tři 
zpracovatelé nové studie a následně 
bude rozhodnuto, která z nich bude po-
užita pro vypracování potřebné doku-
mentace. Vzhledem k termínům, které 
jsou s takovouto činností spojeny, je 
tedy potřebné rozšíření školy a školky 
v nedohlednu a budou-li ze strany státu 
kráceny dotační tituly, s čímž vzhledem 
k současné nedobré situaci lze reálně 
počítat, školka a ani škola se zvýšení 
kapacity jen tak brzy nedočká.   
 

Prokop Mašek - starosta

Kauza – škola a školka obce
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V pátek 11. 3. 2022 proběhl 1. ročník 
školní recitační soutěže s názvem Pří-
vozská lodička. Recitačního klání se 
zúčastnilo 12 soutěžících ve dvou kate-
goriích. Mladší žáci (tj. 1. a 2. třída) 
a (starší 3. - 5. třída). Všichni byli vy-
bráni dětmi a jejich třídními učitelkami 
ve třídních kolech.  
 V porotě zasedly tři vzácné dámy, 
paní Lída Faltová, Jana Kačerová a Eva 
Brychtová, které nám pomohly vybrat 
ty nejlepší. Děkujeme jim za skvělou 
spolupráci. O nádherné ceny se nám 
postarala Veronika Nedbalová, která 
dětem upekla dort ve tvaru lodičky. Ví-
tězové se podělili se všemi účastníky. 
Na památku všichni recitátoři dostali 
medaile ve tvaru lodičky, které nám za-

jistila Jiřina Borecká. 
Celým pořadem provázela mo -

derátorská dvojice K. Hromádková 
a P. Bareš. V průběhu celé recitační 
soutěže panovala velice příjemná 
atmosféra. V době, kdy porota rozho-
dovala o vítězi, si měly možnost 
i ostatní děti vyzkoušet pódium a před-
vést své recitační umění. Vítězi se stali 
sourozenci Pavliščovi, Štěpán v mladší 
kategorii a Andulka v kategorii starších 
dětí. 

Děkujeme všem zúčastněným za 
velkou podporu a pomoc při realizaci 
našeho prvního ročníku Přívozské lo-
dičky. 

žáci 4. a 5. ročníku 
Mgr.Bc. Jana Kozlová, ředitelka ZŠ a MŠ

PŘÍVOZSKÁ LODIČKA

Po zhlédnutí posledního vydání video 
kroniky se chci také vyjádřit k danému 
problému bourání budovy tělocvičny. 
V této budově jsem prožila 28 let svého 
pracovního života a tak si troufám říci, 
že ji znám docela dobře. Ta budova je 
v hrozném stavu. Po celé délce zdi ku-
chyně, kde jsem pracovala, se táhne 
prasklina, přechází do podlahy a zvedá 
dlaždice. Do sklepa se stahuje spodní 
voda a vlhkost narušuje podlahu v tělo-
cvičně. Základem této budovy je stará 
kamenná stodola bez izolace. Ze zdí tě-

locvičny díky vlhkosti opadává omítka. 
Budova se nedá pořádně vytopit. Kaž-
dou zimu jsem si přitápěla elektrickým 
přímotopem, abych tam mohla vůbec 
pracovat. Poslední roky už jsem se tě-
šila, až se přestěhuji do nové kuchyně. 
Podle mého laického názoru je celá pří-
stavba staticky narušená a rekonstrukce 
by byla finančně hodně náročná. Bu-
dova by se měla zbourat a na místě po-
stavit konečně něco pěkného.  
 

Martina Hoštová    

Tělocvična při MŠ v Kamenném Přívoze

Týden  

Vody 

Koncem měsíce března se všichni 
žáci naší školy vzdělávali na téma 
Voda. Nejrůznějšími aktivitami 
a činnostmi, které proběhly ve škole 
i mimo ni, se dozvídali mnoho 
velmi užitečných informací.  

Bádali, co vše se děje s vodou 
v přírodě. Poznali, jak moc je voda 
pro člověka důležitá. Uvědomili si, 
že bez ní by opravdu život na Zemi 
existovat nemohl. Děti zkoumaly 
odebrané vodní vzorky z různých 
míst našeho blízkého okolí. Mikro-
skopem sledovaly život ve vodě. 
Pomocí vyrobených filtrů zkoušely  
filtrovat vodu. Na vlastní kůži se 
přesvědčily, jak je důležitý koloběh 
vody v přírodě. Své vědomosti roz-
šířily i o to, jak funguje místní čis-
tírna odpadních vod. Starší žáci pak 
také navštívili elektrárnu ve Štěcho-
vicích, kde na ně čekal zajímavý 
program. 

Na závěr sepsali krátké vyprávění 
o svých zážitcích, které jsme spo-
lečně přečetli a zhodnotili. Myslím, 
že i když byl týden náročný, všem 
se zážitky velice líbily a práce se 
opravdu vydařila. 
 

Kolektiv ZŠ 
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Vážení čtenáři, 
po dvou letech s covidem se zdálo, 

že už nás nic nemůže překvapit. Užívali 
jsme si školního života bez všech ome-
zení (karantén a hyg. předpisů). Klid 
nám narušil válečný konflikt na Ukra-
jině, který se dotkl i naší školy. Přijali 
jsme 4 ukrajinské děti, které mají sou-
časným domovem Kamenný Přívoz. Dě-
kuji všem za vstřícnost a pomoc, kterou 
novým obyvatelům Kamenného Přívozu 
nabízíte. S nadsázkou říkám, že už nám 
chybí jen přistání mimozemšťanů. Na-
štěstí my učitelé jsme po dvou letech 
s covidem flexibilní a  umíme si poradit 
se všemi nástrahami. Tak snad bychom 
zvládli i to. 

Proběhl zápis do 1. třídy ZŠ a do ma-
teřské školy. Po dvou letech online zá-
pisu jsme si to užili se vší parádou. 
Přijali jsme děti s trvalým pobytem 
v Kamenném Přívoze. Hlásilo se už i ně-
kolik uchazečů, kteří mají nově posta-
vený dům a čekají na kolaudaci. Zatím 
tak nemají trvalý pobyt v Kamenném 
Přívoze. Příští rok nám již nemusí stačit 
kapacita. Pro školní rok 2022/2023 bude 
kapacita naplněna. Třídní skupiny ve 
škole mají většinou nad 15 žáků a nelze 
je spojit. Každá třída bude samostatná, 
což po dvou letech karantén je pro žáky 
velmi přínosné. Mít dva spojené ročníky 
s 30 žáky ve třídě a Ukrajinci by nepo-
skytovalo prostor pro kvalitní vzdělá-
vání. K výuce budeme využívat i školní 
jídelnu, tělocvičnu, knihovnu a Přírodní 
zahradu. 

V září slavnostně otevřeme Přírodní 
zahradu (projekt z dotace Státního fondu 
životního prostředí) před školní jídelnou. 
Během léta nás čekají dokončovací 
práce, proškolení pedagogického sboru, 
certifikace Přírodní zahrady a 1. září 
spolu s Vámi její slavnostní otevření. 

Školní rok se již pomalu loučí, žáci 
získali nové znalosti, zažili spoustu 
zážitků. Celý rok si naši žáci spolu se 
svými učitelkami vyzkoušeli badatel-
skou výuku, týdenní projekt jsme věno-
vali vodě, zapojili jsme se do projektu 
Celé Česko čte dětem, objevovali krásy 
poezie na recitační soutěži aj. Naše akti-
vity můžete sledovat na webových strán-
kách školy (www.zsmskp.cz). 

Přejeme Vám krásné letní dny a rádi se 
s Vámi potkáme v úterý 28. 6. 2022 na 
hřišti během Zahradní slavnosti. 

Mgr.Bc. Jana Kozlová,  
ředitelka ZŠ a MŠ 
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Jaké byly mé důvody?  
Na zasedání zastupitelstva v květnu 
2021 bylo bez podkladů nadpoloviční 
většinou zastupitelů odsouhlaseno 
zbourání budovy staré tělocvičny a na-
hrazení budovou novou pro jednu třídu 
školky a jednu třídu školy. Od té doby 
byla zhotovena demografická studie 
odhadující vývoj počtu dětí v naší obci. 
O této studii jsem čtenáře informovala 
v minulém čísle obecního časopisu. Ze 
studie pro mne vyplývá přechodná po-
třeba zvýšení kapacity mateřské školky, 
nikoliv však nutnost zvyšování kapa-
city naší školy. 

Nám zastupitelům byla koncem roku 
zaslána předběžná studie návrhu na 
novou budovu ZŠ a MŠ v místě tělo-
cvičny. Tato studie potvrdila obavy ně-
kterých z nás o vysokých finančních 
nákladech na demolici tělocvičny 
a stavbu nové budovy. A to i bez započ-
tení extrémního zdražení stavebních 
materiálů během minulého roku. Je sa-

mozřejmostí, že by vedení obce tuto 
stavbu mohlo realizovat pouze pomocí 
dotace. Avšak i spoluúčast by obec stála 
mnoho milionů korun. Navíc je jasné, 
že takto náročná stavba bude trvat 
v nejlepším případě dva až tři roky.  

Z výše uvedených důvodů považuji 
odsouhlasené řešení kapacity školy 
a školky za zcela nevhodné. Odhlaso-
vané řešení je velmi drahé a v případě 
neobdržení dotace neproveditelné. Navíc 
není vůbec zohledněna aktuální potřeba 
zvýšení kapacity mateřské školky. 
Stavba bude dokončena pozdě, až ve 
chvíli, kdy bude počet dětí v MŠ klesat.   
 

Jaká řešení jsem v navrhovala?
 

 
1. Založení obecní lesní školky 

 s kapacitou do 15-ti dětí 
 Nejrychlejší a nejlevnější řešení ak-

tuálního nedostatku míst v naší mateř-
ské školce. Děti by mohly nastoupit již 
v září letošního roku. Jako další mož-
nost se nabízí spolupráce s již fun -
gujícím lesním klubem Bajánek 
(pro placení školného nebo jeho části 
dětem trvale žijícím v Kamenném Pří-
voze, které se hlásí do MŠ Kamenný 
Přívoz, ale z důvodu kapacity nejsou 
přijaty). Kapacita ZŠ by se nezvyšo-
vala. Pouze by se omezilo přijímání ne-
spádových žáků.  
 
2. Založení obecní lesní školky 

 a zřízení menší třídy ZŠ (s kapacitou 

do 15-ti žáků) nad tělocvičnou spolu 
s rekonstrukcí celé budovy 
Toto řešení je finančně výrazně ná-

ročnější. Pro děti MŠ by byla kapacita 
zvýšena včas. V porovnání se stavbou 
nové budovy by obec ušetřila více než 
polovinu nákladů. Rekonstrukce bu-
dovy tělocvičny byla v minulosti zastu-
pitelstvem odsouhlasena a do minulého 
roku na ni byla podána žádost o dotaci. 
Není tedy pravda, že je budovu v kaž-
dém případě nutné bourat. V projektu 
byla naplánována nad tělocvičnou do-
konce posilovna.  
V této variantě by měla škola i veřej-
nost k dispozici tělocvičnu až do zří-
zení nové tělocvičny v areálu Šíbalova 
statku. 
 
3. Zbudování třídy mateřské školky 

 nad nynější tělocvičnou spolu 
 s rekonstrukcí celé budovy  
 Tento postup by znamenal, že kapa-

cita MŠ bude vyřešena pozdě. Byť platí 
výrazná finanční úspora oproti stavbě 
nové budovy a je zde možnost využití 
tělocvičny. Kapacita ZŠ by se nezvyšo-
vala. 

Abychom mohli zvážit tato a další 
možná řešení kapacity školy a školky, 
navrhla jsem na prosincovém zasedání 
zrušit květnové usnesení o zbourání tě-
locvičny a projektování budovy nové. 
Většina zastupitelů můj návrh nepod-
pořila.  

Paní ředitelka ZŠ a MŠ zareagovala 
na mnou přednesené návrhy tím, že 
škola potřebuje nikoli pět, ale dokonce 
sedm tříd. Argumentovala povinností 
přijmout všechny nespádové děti až do 
kapacity školy. Existuje nicméně ofici-
ální vyjádření ministerstva školství, že 
přijímání nespádových dětí nutné není. 
Dále paní ředitelka projevila velmi po-
vrchní představy o fungování lesních 
školek. Aktuální nedostatek míst v ma-
teřské školce, který bude při stavbě 
nové budovy trvat minimálně další dva 
roky, paní ředitelka nebrala v potaz.  

Obávám se, aby schválené nejnároč-
nější a nejdražší řešení kapacity naší 
školy a školky neskončilo za rok zbou-
ráním tělocvičny a utracením peněz za 
projekt, který po neobdržení dotace ne-
bude nikdy realizován. Rodiče dětí, 
které se nám v dalších letech nevejdou 
do školky, si budou muset poradit sami.  

Barbora Fišerová, Pro Přívoz

Škola, škola,  
a co školka?
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Milí čtenáři, z našeho Přívozského čtvrtletníku se stal Pří-
vozský zpravodaj, který je vydáván v závislosti na množství 
zaslaných příspěvků, nejméně však dvakrát ročně. Proto 
bych Vás ráda informovala nejen o svých prosincových ná-
vrzích na řešení nedostatečné kapacity naší školky a školy 
(jak jsem psala v předešlém příspěvku z února), ale i o dalším 
vývoji. 

Usnesením zastupitelstva naší obce z května roku 2021 
bylo schváleno zbourání nynější tělocvičny a vypracování 
projektu na stavbu nové budovy s jednou třídou mateřské 
a jednou třídou základní školy.  

V prosinci loňského roku obdrželi zastupitelé e-mailem od 
pana starosty studii nové budovy školy a školky od firmy 
Agroprojekt Praha s.r.o. Žádné jiné návrhy zastupitelé nedo-
stali. O této studii se více nejednalo.  

V březnu letošního roku byla obecním úřadem vyhlášena 
výzva na zpracování projektové dokumentace na odstranění 
tělocvičny a na stavbu nových tříd ZŠ a MŠ dle této studie. 
O podobě nové obecní budovy rozhodl pan starosta s místo-
starostou, bez komunikace se zastupiteli. Nebyla zde žádná 
možnost výběru. Studie nebyla představena veřejnosti ani 
formou vyvěšení na obecních webových stránkách. Budova 
byla navržena bez ohledu na přestavbu Šíbalova statku na-
proti přes silnici.   

Školní budova v této studii navržená se do naší vsi svým 
vzhledem nehodila. Zároveň měla mnoho technických nedo-
statků. Okna tříd mířila do zdi MŠ a sousedního domu. Prů-
chod do zahrady školky měl být částečně blokován novými 
schůdky. Stavba nebyla bezbariérová, vytápět se měla kotlem 
z nynější školky. Nebylo zde vyřešeno parkování. V této stu-

dii chyběla jakákoliv vizualizace (zobrazení plánované bu-
dovy s okolím).  

Toto je jen pár příkladů pro představu, podle jaké studie se 
měl vypracovávat projekt na budovu za desítky milionů 
korun. Přikládám vlastní vizualizaci ze severního pohledu.  
 

Za takovou stavbu jsem nechtěla jako zastupitelka nést 
zodpovědnost. Vždyť by tu po nás zůstala po několik dalších 
generací. Z těchto důvodů jsem na březnovém zasedání 
zastupitelstva navrhla studii nepoužít. Většina zastupitelů, 
včetně pana starosty, můj návrh podpořila, protože se jim na-
vržená budova také nelíbila. 

Následně se zastupitelé na pracovní schůzce dohodli, 
že obec nechá vypracovat tři nové studie na školní budovu, 
ze kterých by se vybírala ta nejlepší. Trochu nešťastné mi 
připadá, že obec znovu zadala studii i firmě Agroprojekt. 
Takže z obecního rozpočtu zaplatíme této firmě hned dvakrát. 
A to jen kvůli tomu, že původní zadání pana starosty k vypra-
cování studie bylo nedostatečné. Obsahovalo pouze požada-
vek na nízkou cenu, rychlou realizaci, rozlohu a výšku budovy.  

Od května loňského roku jsme tedy nikam nepostoupili. 
Rodiče dětí, které se již několik let nevejdou do školky, mají 
smůlu. Po roce hledání různých řešení mne to opravdu mrzí. 
Štěstí je, že aspoň do základní školy se děti pořád ještě 
vejdou. 

 Barbora Fišerová, Pro Přívoz

Nová školní 
budova
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hasiči Střípky  
od hasičů

 
Dnešním preventivním okénkem se podíváme na hasičské 
rady a tipy.

 

Kdy mám volat hasiče? 

Kdykoliv potřebuji já či mé okolí okamžitě pomoci, je to ne -
vyhnutelné, hrozí prodlení, poškození zdraví, smrt, katastrofa 
apod. 

ALE POZOR na jejich ZNEUŽITÍ!!! 

Velmi zajímavá, ale důležitá otázka. Zkusme si na ni odpově-
dět oklikou. Co vlastně hasiči dělají, čím se zabývají a jaká je 
jejich činnost a tím si pak odpovíme na výše položenou 
otázku. 

Hasiči jsou úplně stejní lidé jako kdokoliv jiný, jako dělníci, 
řemeslníci, učitelé apod., chodí do zaměstnání jako ostatní. 
Jen jsou tam vždy nějaké malé odlišnosti. Tak třeba jejich pra-
covní doba trvá v podstatě 24 hodin. Protože pokud by sloužili 
jen běžnou pracovní dobu, tedy 8,5 hodiny a pak odešli domů, 
jak by to asi vypadalo, kdyby na požární stanici nikdo nebyl. 

Běžně je známo, že hasiči vyjíždějí po ohlášení události do 
dvou minut bez ohledu na denní dobu a bez ohledu na roční 
období. Jejich služba musí být nepřetržitá, a proto jsou usta-
veny celorepublikově tři kolektivy (směna A, směna B 
a směna C), které se pravidelně střídají po 24 hodinách. Z toho 
zároveň vyplývá, že hasiči musí zůstávat v práci i přes noc, 
protože i přes noc se stávají události. 

   P R E V E N T I V N Í  

Dne 30. 4. 2022 pořádali hasiči 
z Kamenného Újezdce na bývalém 
hokejovém hřišti za hasičárnou tra-
diční PÁLENÍ ČARODĚJNIC, 
kterého se účastnilo cca 150 velmi 
spokojených účastníků. Pro děti byl 
připraven program již od 17 hodin. 
Při zahájení akce předal starosta 
obce ing. Prokop Mašek hasičům 
v Kamenném Újezdci nové hasič-
ské auto zn. Ford (píše se na jiném 
místě). 

Dne 23. 4. 2022 od 8 hodin provedli hasič z Kamenného Újezdce v celé obci 
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU.  Za celý den navezli celkem cca 7 tun. 

Dne 14. 5. 2022 se zúčastnili hasiči 
z Kamenného Újezdce 1. kola Okres-
ního přeboru v Požárním sportu, které 
se konalo v Dolních Jirčanech. V tomto 
klání slavili velký úspěch. Muži obsadili 
2. místo s časem 24,38 a ženy 3. místo 
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A jak jste si právě mohli všimnout, nikde není psáno, že hasiči 
jezdí hasit požáry /ohně/, ale že jezdí řešit události. A teď už 
si tedy můžeme odpovědět na to, co všechno hasiči dělají. 

Samozřejmě, že prvořadým úkolem je řešit požáry, hasit je, 
od toho jejich název hasiči. Na druhém místě, alespoň co se 
tak nějak počtem výjezdů řadí, je likvidace dopravních nehod 
a s nimi související vyprošťování osob z havarovaných do-
pravních prostředků, podávání předlékařské pomoci, spolu-
práce se zdravotní záchrannou službou a v neposlední řadě 
i spolupráce s policií. Teď jsem vyjmenoval tři takové zá-
kladní složky, které se setkávají u různých událostí a tomu se 
všeobecně říká zásah IZS, čili zásah Integrovaného záchran-
ného systému. Ale o tom zase v jiné otázce. 

Nyní se vrátíme zpět k činnosti hasičů. V dnešní době se 
vlastně už převážně hovoří o hasiči záchranáři, čili o hasiči, 
který je schopen vlézt do hloubky, do výšky, do vysokých 
teplot, do zvláštního chemického prostředí apod. a tedy i odtud 
cokoliv vytáhnout a tedy i zachránit. Zasahují při zátopách 
a naopak v zimě při proboření ledu. 

Čili jak je psáno na začátku: 

Kdykoliv potřebuji já či mé okolí okamžitě pomoci, je to 
nevyhnutelné, hrozí-li prodlení, poškození zdraví, smrt, 
katastrofa apod. 

 Zpracoval člen SDH V. Charvát

O K É N KO

Mladí hasiči  

Během jarní části se mladí hasiči 
připravovali na okresní kolo soutěže 
Plamen v Jílovém u Prahy. 

Opakovali vázání nejdůležitěj-
ších uzlů, zapojování hadic a běh 
přes překážky u disciplín jako jsou 
požární útok, požární útok CTIF, 
štafeta 4x60m, štafeta 400m CTIF 
a štafeta požárních dvojic. 

I když jsme se nakonec z důvodu 
nízkého počtu dětí nemohli soutěže 
zúčastnit, byly tréninky pro děti pří-
ležitostí sejít se s kamarády, zažít 
zábavu a prožít sportovní atmo-
sféru. 

Nyní se začneme připravovat do 
Psár, kde bude 4. 9. soutěž v požár-
ním útoku.

s časem 55,84. „Újezďáci“ si zaslouží 
blahopřání a také velkou gratulaci! JEN 
TAK DÁL! Je vidět, že tréninky se 
vyplácí a stojí za to pořádně si připravit 
i hasičskou mašinu.                                                                  

Zpracoval člen SDH V. Charvát
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sport

Fotbalové jaro 2022 nám začalo přípravným zápasem 6. 3. 
2022 se spojeným mužstvem Jawa Pecerady a Bukovany, 

které jsme sehráli na hřišti s umělým povrchem v Jílovém 
u Prahy. Přestože se snažíme kádr stále doplnit, zatím nejsme 
v situaci, která by byla podle našich představ. Hráčů nemáme 
stále tolik, kolik bychom potřebovali a ještě jsme měli zraněného 
brankaře.  S tímto mužstvem jsme prohráli 6 : 1. Jedinou naší 
branku vstřelil ve 20. minutě Frána St.  

První mistrovské utkání jara 2022 jsme sehráli 10. 4. 2022 od 
14, 00 hodin na našem hřišti v Kamenném Přívoze s „B“ muž-
stvem Sokol Zvole. Jelikož jsme i v tomto utkání postrádali ně-
které hráče za základní sestavy, prohráli jsme 1 : 6. Náš gól vsítil 
ve 21. minutě St. Frána. 

Ke 2. mistrovskému zápasu 
jsme zajížděli dne 17. 5. 2022 
do Dolních Jirčan, kde jsme 
se utkali s místními fotbalisty 
SK Čechoslovan Dolní Jirčany. 
Utkání skončilo v normálním 
čase 1 : 1. V této sezóně platí 
pravidlo, pokud utkání skončí 
nerozhodným výsledkem, roz-
hodují trestná stříleních. A ta 
jsme rozhodli v náš prospěch na 
4 : 5. Naši branku v normálním 
čase dal v 10. minutě D. Binda. 
Penalty proměnili M. Korbel, 
St. Frána, J. Jančí, T. Procházka 
a D. Binda. 

3. zápas o mistrovské body 
jsme sehráli 24. 5. 2022 na 
domácím hřišti v Kamenném 
Přívoze od 17 hodin s „B“ muž-
stvem SK Rapid Psáry. V tomto 
zápase se nám nepovedlo za-
chytit soupeřův nápor hned na 
začátku utkání, ačkoliv první gól 
dal náš M. Kulak už ve 4. mi -
nutě. Během hry se nám do-
konce zranil brankář. Prohráli 
jsme 1 : 7. 

Za 4. zápasem o mistrovské 
body jsme odjížděli 1. 5. 2022 
do Bojanovic, kde jsme se utkali 
od 17 hodin s místními fotba-
listy TJ Sokol Bojanovice. Tady 
jsme po vyrovnaném výkonu, 
prohráli se smůlou  1 : 0. 

5. mistrovské utkání jara 
2022 jsme sehráli 8. 5. 2022 
od 17 hodin na domácím hřišti 
v Kamenném Přívoze s „B“ 
mužstvem SK Zlatníky. Před 
domácími diváky hráči před-
vedli konečně dobrou hru, což 
bylo vidět i na konečném 
výsledku. Vyhráli jsme 2 : 0. 
Branky dali v 17. minutě J. Jančí 
a ve 37. minutě M. Šimek. A tak 
3 body zůstaly doma! 

FC JÍLOVÉ
& TJ TATRAN

KAMENNÝ PŘÍVOZ

HLEDAJÍ NOVÉ FOTBALOVÉ HVĚZDIČKY
Přiveďte svého syna / dceru na  sportovní náborový den nebo na

naše tréninky a dopřejte jim radost z pohybu, možnost poznat
nové kamarády a získat tak kladný vztah ke sportu!

Sportovní den: středa 15. 6. 2022, 9:00 - 13:00, Jílové u Prahy

Minipřípravka: středa, 17:00 - 18:00 (Kam. Přívoz)
                             pátek, 16:30 - 17:30 (Jílové u Prahy)
Mladší přípravka: pondělí, středa, 17:30 - 19:00 (Kam. Přívoz)
                                   pátek, 17:00 - 18:30 (Jílové u Prahy)

V případě dotazů kontaktujte trenéra Lukáše Křivánka
na tel.737 314 774 nebo rovnou doražte!

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pravidelné 
FOTBALOVÉHO  TRENÉRA  
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Vzpomínka na mistra světa. 

Je to již přes dva měsíce, kdy 27. 3. 2022 náhle zemřel 

pět dní po sedmdesátých prvních narozeninách, tři týdny 

po předání státního vyznamenání na Pražském hradě – 

Medaile za zásluhy I. stupně, v současné době ve světě 

nejznámější obyvatel Kamenného Přívozu, motokrosař 

století a pro nás mistr světa, dobrý  chlap, kamarád 

a kolega, pan Jaroslav Falta.  

Čest jeho památce

Na 6. mistrák jsme přivítali opět na našem hřišti v Kamenném 
Přívoze 15. 5. 2022 od 17 hodin fotbalisty SK Libeň. Před do-
mácími diváky jsme soupeře deklasovali 7 : 2. I když jsme už 
ve 12. minutě prohrávali 2 : 0,  naši se zakousli, postupně pře-
brali iniciativu a proměňovali i šance. Naše branky postupně sá-
zeli do sítě hostů ve 39. minutě L. Šulek, ve 45. minutě T. Girl, 
ve 47. minutě L. Šulek, ve 49. minutě T. Girl, v 70. minutě 
L. Šulek, v 79. minutě z penalty D. Binda, v 88. minutě 
M. Kulak. Konečný výsledek 7 : 2. Parádně jsme se sešli v op-
timální sestavě. Tak by to mělo být vždy!    

7. mistrovský zápas jsme sehráli 22. 5. 2022 od 17 hodin 
v Libři s místními fotbalisty „B“ mužstva SK Meteor Libeř. Do 
tohoto zápasu jsme šli oslabení o čtyři klíčové hráče, kteří hráli 
v minulém utkání doma s Libní (zranění 2, zaměstnání 1, 1 za-
hraniční cesta a brankář chytal se zraněním). Domácí byli v plné 
sestavě. Tak výsledek jaký je – prohráli isme 8 : 0. 

Do 8. kola o mistrovské body jsme s fotbalisty SK Slapy, které 
jsme přivítali před domácími diváky na hřišti v Kamenném 
Přívoze. V tomto zápase se nám do sestavy vloudila smůla. 
Do branky musel nastoupit hráč z pole, a to ještě se zraněným 
kolenem a několik hráčů napadla viróza. To se ukázalo i na ko-
nečném výsledku. Prohráli jsme 0 : 5.   

Za posledním jarním mistrovským utkáním v sezóně 2021 – 
2022 jsme jeli 5. 5. 2022 do Dolních Břežan, kde jsme se v ne-
obvyklém čase ve 13.30 hodin utkali s místními fotbalisty SK 
Olympia Dolní Břežany. Tito věřili, že nás v tomto porazí, a tím 
si zajistí postup do vyšší soutěže. To jsme jim ale chtěli překazit. 
Do utkání se nám podařilo nastoupit v plné sestavě. Náš plán 
nám plně vyšel. Po tvrdém boji jsme je na domácím hřišti 
porazili 1 : 3. Naše branky: 25. min. M. Brož, 75 a 87. min. 
O. Ciumas.  
 
Věřím, že během letní přestávky před novou sezónou 2022 – 
2023 se nám podaří kádr ještě doplnit tak, abychom podávali 
lepší výkony a byli spokojeni i s umístěním v tabulce. 

Divákům a příznivcům děkujeme za jejich podporu a za náv-
štěvy na utkáních. 
 Zpracoval: V. Charvát 

ohlédnutí  
 V.  CHARVÁTA

Děkujeme vedení obce Kamenný Přívoz, zastupitelům 
a zaměstnancům obce, SDH Kamenný Újezdec, všem 
spoluobčanům, chatařům, sousedům a přátelům za 
pomoc, kterou nám poskytli a i nadále poskytují po 
požáru našeho domu v Kamenném Újezdci. 

Jsme Vám všem moc vděční a Vaší pomoci si moc vá-
žíme. Doufáme, že brzy vybudujeme nový domov 
a budeme se opět setkávat v naší krásné obci. 
 

Marek, Veronika a Vojtíšek Štrachovi
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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 
 
 
 
 
LEDEN 
Krupková Božena 
Hnátek Emil 
Šmejkalová Jaroslava 
Jangl Zdeněk 
Petráček Ivan 
Urstová Ludmila 
Pokorná Zdeňka 
Pletichová Božena 

 
ÚNOR  
Nedbalová Dana 
Hartman Jiří 
Pácalová Božena 
Vítková Zdeňka 
Škopková Věra 
Vášová Jana 
Krajánková Jiřina 
Hrdlička Jiří 
Navrátil Václav 
Čížkovská Hana 

BŘEZEN
 

Karban Antonín 
Pik Jaroslav 
Brzobohatá Jaroslava 
Zimová Albína 
 
DUBEN 
Polívka Svatoslav 
Ondrejcová Jitka 
Papírníková Miloslava 
Landa Miloš 
Novák Václav 
Povolná Olga 
Erbanová Anna 
Vosmíková Jaroslava 
Švobová Zdeňka 
Škrabánková Daruška 
 
KVĚTEN  
Richtrová Blanka 
Marková Jiřina 
Krupičková Květa 
Strnadová Marie 
Havlová Marie 
 
 

Žáková Blažena 
Šimáček Stanislav 
Papírníková Květuška 
Matějovská Ludmila 
Ursta Ivan 
Oudová Jana 
Novotný František 
Řehák Vladimír 
Prausová Jiřina 
 
ČERVEN   
Jedličková Ivana 
Kukačková Ivana 
Pálek Pavel 
Boháčková Jindřiška 
Prokšová Alena 
Papírník František 
Marek Jaroslav 
Syrovátková Božena 
Ursta Jiří 
Hrdličková Libuše 
Kramperová Květuše 
Syrovátka František 
Husáková Vlasta 
Michálková Marie 

Srdečně gratulujeme všem jubilantům!

Nově narození leden až červen  
Cimická Johana   Nahodilová Sofie 
Vágner Tomáš   Žáková Ester Dorothea 

Úmrtí          
 
Bernard Vladimír 
Čanecký Jozef 
Falta Jaroslav 
Koželská Helena 
Pešek Josef 
Slepička Karel 
Štychová Alena 
Švancarová Helena 

společenská kronika

S D Ě L E N Í
 

 
1) Chcete se dozvědět víc o dění v obci a okolí? Sledujte facebookovou stránku 

Obec Kamenný Přívoz 
 

2) Vzhledem ke snížené frekvenci vydávání tištěného "Přívozského zpravodaje" si můžete aktuální 

informace o dění v obci i mimo ní přečíst na facebookové stránce Obec Kamenný Přívoz 

Chytré telefony  
a dříve narození 
Z vlastní zkušenosti vím, že  chytré 
telefony (jak jim dnes všichni ří-
kají) 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 prv-
ním patře otevřena místní kni-
hovna a vy můžete 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


