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Milí Přívozáci,
 

tak jak jsem již učinil na ustanovujícím 
zasedání zastupitelstva obce, chci Vám 
poděkovat za poskytnutou důvěru v ča-
sech, které nejsou lehké pro obec, pro 
republiku a nakonec ani pro Evropu. 
Předvolební kampaň jsem prakticky 
nevedl, neboť jsem přesvědčen, že za 
člověka, ať je starostou nebo dělá jinou 
práci, má mluvit poctivost a práce a ne 
řeči a plané sliby. Také jsem nikoho 
nepomlouval a neočerňoval a to ani 
osobně, ani na sociálních sítích, a když 
jsem s kýmkoliv z obce měl problém, 
řekl jsem mu to do očí tak, jak by 
slušný člověk měl. A v tomto svém 
postoji chci setrvat a setrvám. V nepo-
slední řadě jsme na kandidátní listině 
neměli účelově osoby, které se do obce 
přihlásily toliko za účelem, aby splnily 
zákonnou podmínku kandidáta do za-

stupitelstva obce, aby se poté, co jim 
volby nevyšly se opět odhlásily, ale 
pouze osoby, které v obci žijí dlouho-
době, trvale a snaží se pro ni pracovat.  

Způsobů, jak mě kontaktovat, máte 
nepřeberně. Mimo ty již obvyklé, po 
každém veřejném zasedání zastupitel-
stva obce budu v místě konání zůstávat 
„na pivo“ tak, abyste mě mohli sdělit, 
co uznáte za vhodné, co se Vám nelíbí, 
co Vás trápí, ale i třeba to, co se nám 
na obci povedlo.  
 

Před volbami jsme zavedli oficiální 
FB obce jako další komunikační kanál 
s občany a myslím, že se osvědčil. 
Stejně tak jak se osvědčila aplikace 
HLASENIROZHLASU.CZ. Pro větší 
transparentnost obecních orgánů na -
hráváme zasedání zastupitelstva obce 
a rovněž jsem prosadil na radě obce 
zveřejňování celých zápisů z jednání 
rady, a ne pouze přijatých usnesení.  
 

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

Vážení spoluobčané,  
rády bychom Vám touto cestou poděkovaly za Vaši podporu v místních volbách 
do zastupitelstva obce Kamenný Přívoz. 

V současné chvíli má naše strana jednoho zástupce v radě obce, který se může 
podílet na rozhodnutích prospěšných pro nás všechny. 

Uděláme vše proto, abychom nezklamaly Vaši důvěru a s maximálním úsilím 
budeme realizovat volební program naší strany. 

za stranu Ženy obci Kamenný Přívoz Ing. Mgr. Jitka Jirků 



Obecní rada jednala v období od minulé uzávěrky Přívozského 
čtvrtletníku celkem 9x. 

Mimo jiné bylo projednáno a schváleno: 
• Schválen peněžitý dar v hodnotě 10 tis. Kč od firmy Editax s.r.o. 

pro ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz, k využití rozvoje vzdělávání. 

• Schválen Provozní řád shromaždiště odpadu v areálu První jí-
lovské a.s., v Hostěradicích. 

• Pronájmy pozemků novým vlastníkům rekreačních objektů za 
stejných podmínek, jako bývalým vlastníkům (zastavěná a pří-
padně i užívaná plocha). 

• Projednána žádost pana M. S. o odprodej obecního pozemku 
p.č. 227/42, o výměře 263 m2, k.ú. Kamenný Přívoz.  

• Schválen finanční dar na nultý ročník memoriálu Jaroslava 
Falty ve výši 20 tis. Kč Sportovnímu amatérskému klubu, o.s. 
Kostelec nad Černými Lesy 

• Projednána žádost o odkup pozemku p.č. 272/1 k.ú. Kamenný 
Přívoz (lesní pozemek) vlastníky rekreačních objektů. 

• Projednána žádost pana J. Ch. o odprodeji části obecního po-
zemku p.č. 642/2 k.ú. Kamenný Přívoz (32 m2) z důvodu dlou-
hodobého užívání (stavba garáže). 

• Schváleno bezplatné poskytnutí levého břehu řeky Sázavy pro 
účel pořádání podzimních trhů Náplavou Sázavy. 

• Schválena instalace „lavičky Jaroslava Falty“ při aleji u fotba-
lového hřiště. 

• Schválena žádost OSVČ Michala Zemana o zvýšení příspěvku 
na stravu pro seniory ze strany obce. Od 1. 9. 2022 je příspěvek 
navýšen o 5 Kč/oběd. 

• Schválena oprava vozidla MULTICAR firmou Autoservis 
Radek Drábek za cenu cca 180 tis. Kč bez DPH. 

• Schválena „smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti“ 
mezi Obcí Kamenný Přívoz a ČEZ Distribucí, a.s. 

• Projednána potřeba svozu žáků bydlících v Kamenném Přívoze 
dojíždějících do ZŠ Jílové u Prahy v době uzávěry krajské ko-
munikace II/105. 

• Schválena úhrada autobusové dopravy pro ZŠ na divadelní 
představení konané dne 15. 9. 2022 z důvodu výluky ČD. 

• Schválena finanční podpora ve výši 15 tis. Kč spolku Bajan, z.s., 
který se stará o staré a nemocné koně a spolupracuje se ZŠ 
a MŠ Kamenný Přívoz.  

• Schváleno v rámci úspory elektrické energie zhasínání veřej-
ného osvětlení od 24 do 04 hodin. 

• Projednána smlouva o spolupráci se společností ABCD Manag-
ment, s.r.o. a rozhodnuto o jejím uzavření s podmínkami: po-
skytnutí protiplnění ve výši 200 tis. Kč, omezením provozu na 
náplavce na 20 dní v roce a podmínkami jeho oznámení. 

• Schválena alokace 30 mil. Kč obce na termínovaný účet KB, 
a.s. na dobu 12 měsíců s úrokem 5,9 % p.a. 

• Ustanovila kulturní, ekologickou, sportovní, výběrovou a od-
pisovou komisi. Božena Splavcová – předsedkyně kulturní ko-
mise, Zuzana Jirková – předsedkyně ekologické komise, 
Václav Charvát – předseda sportovní komise  

• Zvolila osobu šéfredaktora Přívozského zpravodaje paní Lud-
milu Faltovou. 

• Projednán návrh starosty na zveřejňování zápisů rady obce na 
webových stránkách obce. 

• Schváleno bezplatné poskytnutí levého břehu řeky Sázavy pro 
účel pořádání zimních trhů Náplavou Sázavy. 

• Schválen finanční příspěvek na akci „Čistá řeka Sázava 2023“ 
ve výši 10 tis. Kč. 

• Opětovně projednána žádost o odkup pozemku p.č. 272/1 k.ú. 
Kamenný Přívoz (lesní pozemek) vlastníky rekreačních ob-
jektů. Tentokrát s nabídkou vyšší kupní ceny. 

• Schválen dodavatel oplocení antukového hřiště fa Martin Pudil, 
ze tří variant byla vybrána varianta tenisového oplocení, nákla-
dem 185 527 Kč. 

• Schválena dohoda o narovnání mezi obcí Kamenný Přívoz 
a společností SCATECH s.r.o. ohledně vzájemného plnění tý-
kající se převzetí infrastruktury v nové zástavbě pod Zastávkou 
obcí KP a na druhé straně úhradou nákladů za údržbu zeleně 
společností SCATECH s.r.o.  

• Schválena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 
ze sítí NN mezi obcí Kamenný Přívoz a ČEZ ESCO, a.s. 

• Schválena instalace topných jednotek do obecního domu č.p. 91, 
ze tří nabídek byla schválena fa Lukáš Heral, nákladem 
197 340 Kč.  

• Schválen prodej movitého majetku – traktoru s příslušenstvím 
zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou 126 550 Kč. 

 

Zastupitelstvo obce – veřejná zasedání zastupitelstva obce se 
uskutečnila 29. 6. a 26. 7. 2022 

Mimo jiné bylo projednáno a schváleno: 
• Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou bylo na zá-

kladě podnětu MV ČR nutné uvést do souladu se zákonem 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.  

• Udělení odměn dobrovolníkům z řad občanů, kteří pomáhají 
kulturní komisi. 

• Navýšení cen vodného od 1. 7. 2022 z důvodu nárůstu cen ener-
gií na 52,59 Kč/m3 bez DPH, tj. 57,85 Kč/m3 s DPH. 

• Schválení daru, případně vydání souhlasného stanoviska s vy-
držením dlouhodobě připloceného pozemku p.č. 71/7 k.ú. Ka-
menný Přívoz, vlastníku přilehlé nemovitosti č.p. 103, neboť 
mu pozemek dlouhodobě patří.  

• Na základě vyskytujících se žádostí o odprodej pronajatých 
rekreačních pozemků a nezájmu obce odprodávat nemovitý 
majetek, bude odprodeje zastupitelstvo projednávat až poté, 
co projednání doporučí rada obce.  

• Udělení práva stavby ve smyslu § 1240 a násl. OZ, na dobu 
50 let, na pozemku p.č. 673/4 k.ú. Kamenný Přívoz o výměře 
20 m2 ve prospěch společnosti ABCD Management s.r.o., za 
cenu 5 000 Kč/rok. 

• Schválen „Roční účetní uzávěrku a Závěrečný účet obce Ka-
menný Přívoz za rok 2021“. 

• Schválena změna rozpočtu na rok 2022 a „Kumulovaný roz-
počtový výhled obce na období 2021 – 2026“ 

• Schváleno uzavření kupní smlouvy s vítězem nabídkového ří-
zení, společností P&L, spol. s r.o., na traktor s příslušenstvím 
v celkové hodnotě 1 621 000 Kč bez DPH. 

 

Zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva a rady obce jsou 
zveřejněny v odkazu „Dokumenty“ na webových stránkách 
obce: www.kamennyprivoz.cz 

 

Eva Drahošová, místostarostka 

z jednání rady obce a zastupitelstva
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informace zastupitelů

 
SDĚLENÍ 

Obecní úřad  
Kamenný Přívoz  
přijímá platby  

platební kartou.

Vážení voliči, 
výsledky komunálních 

voleb i ustavujícího zastupitel-
stva znáte. Z potřeby upozornit 
na skutečnost, že nesouhlasíme 
s konfrontační předvolební 
atmo sférou, bylo zalo  ženo 
uskupení Ženy obci. Ne-
vznikly jsme účelově, nejsme 
„béčkem“ Přívozáků, pouze 
nechceme politiku založenou 
na sporech a vzájemného oso-
čování. Snažíme se o to, aby 
byla co nejširší shoda a prostor 
na spolupráci napříč všemi 
stranami. Náš volební program 
není opsaný. Vznikl na základě 
konkrétních představ a aktivit, 
kterých jsme se pravidelně 
účastnily, i když jsme člen-
kami zastupitelstva nebyly.  

Povolební vyjednávání do-
padlo tak, jak dopadlo. Pocho-
pitelně, všichni spokojeni být 
nemohou, ale je potřeba si 
uvědomit, že nekonečná ne-
spokojenost, která se pro ně-
koho stává jistým druhem 
sportu, nic nepřinese ani nevy-
řeší. Věřím, že se nám v násle-
dujících čtyřech letech podaří 
najít společnou řeč oproštěnou 
od spekulací, zklamání nenapl-
něných cílů a osobních útoků. 
 

Faltová Ludmila

 

Informace  
o odstávkách  
dodávek energie 

Vážení občané, ve spolupráci se spo-
lečností ČEZ distribuce, byl na strán-
kách obce umístěn odkaz, který občany 
přehledně informuje o plánovaných 
i nahodilých přerušení dodávek elek-
trické energie. Ať Vám dobře slouží. 

Radek Vokál, starosta

Podle zákona o obcích je nejvyšší 
orgán zastupitelstvo obce (dále ZO)‚ 
v Kamenném Přívoze má ZO 15 členů. 

Zasedání ZO se řídí jednacím řádem. 
V Kamenném Přívoze platí jednací 
řád z roku 2018, který je velice stručný 
(2 strany) a neodpovídá současné legis-
lativě. Určitě je jednodušší mít 10 stran 
jednacího řádu ZO KP, než listovat ve 
151 stranách zákona č.128/2000 Sb. 
o obcích a dalších zákonech. 

Podílel jsem se proto na vytvoření ná-
vrhu nového jednacího řádu, který byl 
7.10.2022 (10 dní před jednáním ZO) za-
slán sdružením Pro Přívoz starostovi 
a následně i všem zastupitelům včetně 
všech podkladů z Ministerstva vnitra, 
které jsme využili. 

Navržený Jednací řád ZO KP vychází 
z metodiky MV, kde je v závěru každý 
odstavec doložen § zákona, nebo po-
drobným vysvětlením, proč byla použitá 
formulace v jednacím řádu zvolena. 

Na programu zasedání ZO dne 17. 10. 
2022 však bylo přijato usnesení ve znění: 
„Nový jednací řád bude projednán na 
prvním řádném zasedání ZO a tedy bod 
V. bude z programu vypuštěn, tento bude 
projednán na příštím zasedání „ZO“.  Pro 
hlasovalo 7 Přívozáků a 1 zastupitelka za 
Ženy obci Kamenný Přívoz. 

K našemu návrhu jednacího řádu 
neměl zatím nikdo žádné konkrétní při-
pomínky. 
 Dozvěděl jsem se, že za Přívozáky pan 
Jiří Patera připravil další návrh jednacího 

řádu ZO, který vykazuje opět řadu roz-
poruplných bodů. Sdružení Pro Přívoz 
proto zaslalo konkrétní připomínky k to-
muto návrhu Přívozáků. Označeny jsou 
podstatné části, které v návrhu chybí, 
nadbytečné pasáže, které do Jednacího 
řádu nepatří a odstavce, které jsou ne-
vhodné nebo v rozporu se zákonem.  

Cituji: Obecní úřad je součástí ve-
řejné správy ČR, která je vykonávána 
ve veřejném zájmu. Státní moc slouží 
všem občanům a lze ji uplatňovat jen 
v případech a v mezích stanovených zá-
konem, a to způsobem, který zákon sta-
noví. Není tudíž možné Jednací řád 
navrhovat podle vlastních nápadů. 

Mám obavy, že na zasedání ZO, které 
se bude konat 19. 12. 2022, bude přijat 
jednací řád Přívozáků, díky převaze 
jednoho hlasu sdružení Ženy obci Ka-
menný Přívoz. Pokud k tomu dojde, 
bude muset sdružení Pro Přívoz na dal-
ších zasedáních ZO prosazovat jednací 
řád, který bude v souladu s platnou le-
gislativou.  

Bylo by žádoucí, aby se všichni Pří-
vozáci i Žena obci KP podrobně podí-
vali na návrh Jednacího řádu sdružení 
Pro Přívoz a připomínkovali, co by 
v něm chtěli změnit. 

Nefandím přehnané administrativě, 
ale považuji za důležité, aby se všichni 
zastupitelé mohli opřít o kvalitní Jed-
nací řád, a díky němu znali své pravo-
moci, povinnosti a možnosti. 

 Ladislav Roháček 

Jednací řád zastupitelstva 
obce Kamenný Přívoz 
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ze zastupitelstva  
 
 

 

Povede se? 
Co se týče cílů tohoto volebního období 
budu velmi opatrný, neboť o tom, zda 
budou realizovány, nerozhoduji pouze já, 
ale především zastupitelstvo obce jako 
její vrcholný orgán. Po mé zkušenosti, 
například s tím, jak dopadla přístavba 
třídy pro ZŠ a pro MŠ (pro nezasvěcené 
usnesení ZO č. 1/2022), se za realizaci 
projektů spadající do kompetence zastu-
pitelstva obce nemohu zaručit.  

Nicméně plánuji upravit přechod mezi 
ZŠ a MŠ tak, aby byl bezpečnější. Zvo-
lená varianta je maximem možného 
a vznikla po vleklých jednáních s Policií 
ČR, silničně správním úřadem a vlastní-
kem komunikace. V době, kdy tento člá-
nek budete číst již bude zřejmé, jak se 
k tomuto postavilo zastupitelstvo obce. 
Plánovaný náklad více než milion korun 
není malý, ale bezpečnost našich dětí je 
penězi nevyčíslitelná. 

Rovněž plánuji přístavbu tříd školy 
a školky tak, jako v minulosti a očeká-
vám v dané věci iniciativu těch zastupi-
telů, kterým se navržený projekt nelíbil 
a shodili jej ze stolu. Teď mají zastupitelé 
k dispozici čtyři studie, tak snad se ne -
najde většina, která by chtěla 5, 6, 7.... 
Ne proto, že bych zastupitelům nepřál 
výběr, ale proto, že každá studie stojí 
obec, tedy nás všechny nemalé finanční 
prostředky, velmi často se opakují (co 
vymýšlet na dvou třídách) a já bych spíše 
upřednostnil realizaci věci.  

Stran zavodnění a odkanalizování obce 
minulé zastupitelstvo, včetně mé osoby 
nepočítalo s nepříznivým vývojem cen 
na trhu stavebních materiálů a územně 
plánovací dokumentaci nechalo zpraco-
vat v rozsahu celé obce. Společnost VIS, 
a.s., která práce prováděla obec, upozor-
nila na skutečnost, že zvolený rozsah je 
zcela mimo finanční možnosti obce 
a navrhla práce rozložit tak, aby bylo re-
álné je provést. Návrh byl opět projednán 
na zastupitelstvu obce dne 19. 12. 2022 
a Vy, na rozdíl od mé osoby, v době, kdy 
tento článek čtete již víte, jak o tomto za-
stupitelstvo rozhodlo. 

Stran Šíbalova statku musím smutně 
zkonstatovat, že architektonická soutěž 
nepřinesla výsledky, které by uspokojily 

potřeby obce. Primárně jsme chtěli spo-
lečenský sál, který by šel využít jako tě-
locvična pro ZŠ, MŠ a sportovní spolky 
v obci. Nejsem architekt, ale jako bývalý 
trenér juda a aktivní sportovec se mi 
představa tělocvičny v přestavěné sto-
dole nedostatečných rozměrů a technic-
kých parametrů prostě příčí. V bývalé 
stodole cvičí školní děti již teď, a když 
mohou, jdou učitelé s dětmi raději ven. 
Osobně bych v místě postavil zcela 
novou, moderní, energeticky pasivní tě-
locvičnu, parkovací plochu a zelený pas 
oddělující krajskou komunikaci. 

Rovněž se chci věnovat zlepšení areálu 
TJ TATRAN. Asi jste postřehli, že jsem 
vydal pokyn k otevření multifunkčního 
hřiště pro veřejnost (mimo hodiny vyhra-
zené škole a spolkům). Plánuji oplotit an-
tukové hřiště tak, aby se na tomto daly 
hrát míčové hry a dále plánuji umístit za 
hřiště zpevněnou plochu s basketbalo-
vým košem, který nám v areálu zahálí. 

Do poloviny roku 2023 plánuji schválit 
nový územní plán. Obec Kamenný Pří-
voz nemá infrastrukturu pro rozvoj vý-
stavby. I proto jsme v minulém volebním 
období do schválení nového územního 
plánu vyhlásili stavební uzávěru a z no-
vého územního plánu většinu ploch pro 
výstavbu ponechali jako zelené plochy. 
Na tom, zda bude nový územní plán 
schválen či nikoli, stojí i výstavba vodo-
jemu, který je nezbytný pro zvýšení ka-
pacity vodovodu a budování nových 
přípojek na pravém břehu řeky Sázavy. 
Předpokládám, že ŘSD splní slíbené 
a vodu do Hostěradic zajistí vodovod, 
který bude veden podél plánovaného tě-
lesa dálnice. 

Velmi mě mrzí, že Hostěradičáci ne-
mají žádné dětské hřiště. Ne proto, že by 
ho obec nechtěla zbudovat, ale proto, že 
nemáme vhodný pozemek. Oslovili jsme 
proto spoluvlastníky pozemků požární 
nádrže a budou-li svolní k předání, re-
spektive odprodeji pozemků, mohlo by 
hřiště s upravenou vodní plochou a od-
počinkovou zónou vzniknout právě tam. 

A poslední věc, kterou bych chtěl reali-
zovat, je chodník v Kamenném Újezdci. 
Projekt je hotov, oslovil jsem hejtmanství 
s žádostí o povolení umístění stavby a zí-
skám-li souhlas, požádám o stavební po-
volení. 

Není toho málo, ale společně s občany, 
co to s obcí myslí opravdově, dokážeme 
i víc. 

Radek Vokál, starosta obce 

POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 
 
Obojí naleznete na webu obce. 
I přes uvedené mám nejraději 
přímý kontakt s občany, a proto 
choďte na zasedání Vašeho za-
stupitelstva. Abyste si mohli vy-
hradit čas, pokusím se termíny 
zasedání plánovat nejméně 6 mě-
síců předem. 

Závěrem dovolte, abych podě-
koval bývalému starostovi Pro-
kopovi Maškovi, a to nejen jako 
starostovi, který naši obec zod-
povědně vedl 12 let, alokoval 
úspory, které nám nejen umožní 
dnešní těžkou dobu nejen přežít, 
ale i investovat, ale poděkovat 
i jako člověku a snad příteli, který 
mě, před 4 roky, naivního a ne-
spraveného o vedení obce naučil 
tolik, že dnes se mohu odpo-
vědně ujmout úřadu starosty. 

Vánoční svátky prožijte pokud 
možno v klidu, bez stresu a ho-
něním se za pomíjivými statky. 
Vždyť je to více než 2000 let, co 
nám lidem přišla naděje, světlo 
ze světla, život ze života a jak 
pevně věřím, zůstane s námi, po 
věky věků a pomůže nám překo-
nat zlé časy, které prožíváme. 

S přáním všeho dobrého 
Radek Vokál, starosta obce
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Povedlo se... 

Z vyjádření některých subjektů, ze-
jména na sociálních sítích plyne závěr, 
že obec Kamenný Přívoz pro své ob-
čany nic a nikdy neudělala a nedělá.  
Abych alespoň částečně těmto nesmys-
lům čelil, vědom si toho, že pravdou 
lžím a pomluvám objektivně čelit nelze, 
rozhodl jsem se napsat alespoň o někte-
rých projektech, které byly v minulém 
volebním období realizovány. 

Byla zřízena dvě dětská hřiště, jedno 
v areálu TJ TATRAN v Kamenném Pří-
voze, jedno u hasičského cvičiště v Ka-
menném Újezdci. Jak píši v úvodu, 
mám přání vybudovat ještě jedno hřiště 
v Hostěradicích, leč obci schází poze-
mek. Byla rovněž zřízena venkovní po-
silovna v areálu TJ TATRAN. Naši 
hasiči získali nové přepravní vozidlo, 
které již dnes slouží občanům, napří-
klad při rozvozu dětí do škol při uzá-
věře komunikace mezi obcí a Jílovým 
u Prahy. Škola a školka má nové vyba-
vení učeben, byla zřízena přírodní 
učebna před ZŠ a v neposlední řadě 
nové hřiště na školní zahradě. Rov něž 
byla opravena hasičská zbroj ni ce v Hos -
těradicích. Došlo k rozšíření vodovo -
du v Kamenném Přívoze a k opra vě 
mnoha obecních komunikacích. Bez 
významu není ani zřízení zastávky 
autobusu v Kašparce, která podstatně 
zlepšila dopravní obslužnost této ob-
lasti.  

Obec podporuje dlouhodobě i spolky 
v obci působící a vytváří jim příznivé 
podmínky pro jejich činnost. Rovněž 
byla zavedena služba dovozu obědů 
pro penzisty s významnou dotací obce 
a byl zřízen Z box pro výběr zásilek 
před budovou obecního úřadu.  
 

Radek Vokál, starosta obce

 

Milí spoluobčané, 
ráda bych se stručně ohlédla za výsledky zářijových obec-
ních voleb. Především bych vám chtěla poděkovat za nad-
průměrnou volební účast a hlasy, které jste odevzdali 
kandidátům Pro Přívoz. Velice si jich vážíme a budeme se 
snažit prosadit maximum z našeho volebního programu. 
Vzhledem k poměru hlasů v zastupitelstvu (7:8) jsou však 
naše možnosti omezené. Přesto jsem optimista a věřím,  

 
že se nám podaří najít shodu v zásadních věcech a udělat 
z naší obce zase o kousek lepší místo k životu.   

Našim zastupitelům připadla důležitá role prostřednictvím 
kontrolního výboru. Chci vás ujistit, že jí budeme vykonávat 
opravdu svědomitě. Pokud budete mít jakékoliv podněty či 
náměty, napište nám na email: ptejte.se@proprivoz.cz.  

Dovolte mi, abych vám v tomto adventním čase popřála 
krásné vánoční svátky a mnoho zdraví, radosti a spokojenosti 
v novém roce 2023. 

Hana Bartoňková

Osvětlení obce 
 
Ti z nás, kteří v noci nemohou spát si jistě všimli, že osvětlení v obci, mezi 
24.00 h a 04.00 h zhasne. K tomuto opatření vedla vedení obce zejména 
snaha ušetřit prostředky za drahou elektrickou energii, šetřit opotřebení 
veřejného osvětlení jako takového a v neposlední řadě i snaha snížit svě-
telný smog, který bezesporu osvětlení produkuje. 
  

Radek Vokál, starosta obce 
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Je velká škoda, že zde proběhla architek-
tonická soutěž na úpravu centra obce 

a následně menší soutěž na návrh rozšíření 
budovy školy a školky, ale nikdo z vedení 
obce bohužel nedal do jejich zadání úpravu 
přechodů. 

Přitom jsou přechody pro vzájemné bez-
pečné propojení těchto institucí v centru 
nepostradatelné. 

Přechody se měly řešit v širších urbanis-
tických souvislostech i delším dopravním 
úseku, aby se našlo jejich opodstatněné, 
kvalitní řešení. 

Obec se nerozhlédla po okolí, jak na ob-
dobný problém reagují ostatní obce. Místo 
toho se snaží situaci zlepšit pouze moder-
nizací stávajícího přechodu na nevhodném 
místě. Tato úprava však sama o sobě nepři-
náší větší přehlednost a bezpečnost. 

Utratíme okolo 1 300 000 Kč  za moder-
nizaci, která spočívá v posunutí přechodu 
v řádech centimetrů a za osvětlení pře-
chodu, dle projektu z roku 2014? 

Celkovou situaci nijak nezlepší ani 
hmatné pásy pro nevidomé. Chodníky stále 
nic moc nepropojují. 

Plánované rozšíření chodníku na šíři 
1,5 m je zavádějící. Není to rozšíření v nej-
užších úsecích, jako třeba okolo Šibalova 
statku, kde se neminou dva lidé. Chodníky 
se zvětší jen před zebrou, kde jsou široké 
už dnes. 

Připravované osazení zábradlí jen více 
omezí místní chodce, kteří zde nemají, jak 
se zdá, žádná práva. 

Základní problém totiž není stále od-
straněn. 

Základním problémem totiž nejsou 
chodci, kteří se prostě nemají kudy bez-
pečně denně dostávat přes komunikaci. 
Chybí účinná regulace rychlosti motoristů, 
kteří chodce ohrožují. 

Nové úpravy přechodu omezují pouze 
chodce, nikoli projíždějící auta, díky kte-
rým je toto místo pro přecházení nevhodné 
a tak nebezpečné. 

Dovolím si citovat z ČSN 73 6110 – pro-
jektování místních komunikací: 

,,Průjezdní úseky silnic obcemi jsou 
zpravidla součástí silniční sítě a též hlav-
ními komunikacemi v obcích. V návrhu 
průjezdních úseků silnic musí být v rovno-
váze podmínky jednotlivých druhů dopravy 
(chodců, cyklistů, veřejné hromadné, 
individuální automobilové, dynamické, 
statické). Rovnováha podmínek znamená 
přerozdělování dopravních ploch v zájmu 
bezpečnosti všech druhů dopravy, zejména 
chodců a cyklistů, v zájmu preference 
veřejné dopravy a také v zájmu dopravy 
statické. Uspořádání dopravního prostoru 
má být takové, aby řidiče psychologickou 

motivací a stavebními opatřeními vedlo 
k chování z hlediska bezpečnosti žádou-
címu, zejména k volbě přiměřené rychlosti 
(nanejvýš rychlosti dovolené) podle zvlášt-
ních přepisů. 8)'' 

Takže ,,zejména chodců a cyklistů“. 
U úprav stávajícího přechodu žádný prvek 

regulující rychlost motoristů nevidím. 
Realizovatelné prvky zpomalující auta 

přitom existují, stačí vyjet z mlhy Kamen-
ného Přívozu. 

Nemusíme daleko ani do budoucnosti. 
Musíme se dívat, chápat a chtít něčemu 

opravdu pomoci. 
Příklady v okolí, kde kladou na první 

místo bezpečí chodce: 
- zpomalující zúžení komunikace v kom-

binaci s hrbolatým materiálem vozovky 
při vjezdu do centra Jílového u Prahy 
z našeho směru. 

- zúžení průjezdu vozovky ostrůvkem 
s přechodem v Prosečnici 

- několik semaforů za sebou v úseku školy 
v Kamenici 

- semafory reagující na vaši rychlost 
v Břežanech, Psárech, Dolních Jirča-
nech, Dolních Břežanech 

- radar v Chlístově, který překročení rych-
losti odměňuje obsílkou. 

Ing. arch. Ondřej Volný 

Obec Kamenný Přívoz již více než 3 roky 
řeší situaci nebezpečného přechodu pro 
chodce mezi ZŠ a MŠ v Kamenném Pří-
voze. Prvotní idea vedení obce byla umís-
tění semaforu tak, aby bezpečné překonání 
komunikace bylo zabezpečeno světelným 
návěstím „stůj“. S tímto řešením nesouhlasil 
ani vlastník dotčené komunikace, ani sil-
ničně právní úřad ORP Černošice a ani do-
pravní inspektorát Policie ČR. Nesouhlasné 
stanovisko bylo zejména v důsledku nedo-
statečných rozhledových poměrů v místě 
samém a druhu dotčené pozemní komuni-
kace. Po jednání svolaném na místě samém, 
při kterém bylo prohlédnuto i širší okolí pře-
chodu a kterého se účastnili zástupci obce 
se zástupci vlastníka a orgánů shora uvede-
ných spolu s projektantem specializovaným 
na výstavbu silničních staveb, bylo navr-
ženo řešení, které bylo následně zpracováno 

v projektové dokumentaci. Toto řešení je 
z hlediska vlastníka komunikace a dotče-
ných orgánů jediné přijatelné. 

Realizaci stavby schválilo dne 30. 3. 2021 
zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz, které 
schválilo i uzavření příslušné smlouvy 
s vlastníkem dotčených pozemků. Na zá-
kladě této dokumentace vypořádala obec 
Kamenný Přívoz vlastnické vztahy v místě, 
konkrétně smlouvu o výpůjčce pozemků 
určených k provedení stavebních úprav, 
uzavřenou dne 24. 1. 2022 a požádala 
o stavební povolení úpravy přechodu, které 
bylo vydáno, a proto bylo vyhlášeno výbě-
rové řízení na zhotovitele stavebních 
úprav,  kdy  toto  řízení  vyhrála  společ-
nost  PKBAU  s.r.o.,  cena  zakázky  činí 
1 111 000 Kč bez DPH.  

Osobně považuji úpravu tohoto přechodu 
za naprostou prioritu, a i kdyby tomu tak 

nebylo, jako i starosta nemohu jinak, než 
plnit usnesení ZO, tedy činit kroky k reali-
zaci schváleného projektu. Řešení navržené 
Ing. Volným jsou líbivá, ale v současné době 
z mnoha důvodů nerealizovatelná. Pan za-
stupitel Volný zcela opomněl sdělit čtená-
řům fakt, že v případě realizace jeho návrhu, 
který byl původně zpracován v rámci archi-
tektonické soutěže na prostor Šíbalova 
statku, bude za tento velmi dobře finančně 
odměněn. Tedy je na zvážení motivace ve-
doucí ke snaze zhatit realizaci stávajícího 
projektu. 

Naopak oceňuji to, že pan Roháček jed-
noznačně ve svém článku konstatuje, že pan 
zastupitel Volný na obou projektech, které 
se snaží prosadit participuje. Je to vůči čte-
nářům poctivé a čestné. A k jeho návrhu na 
chodníku u mostu mohu sdělit jen to, že po 
rekonstrukci je s tímto počítáno.  

Radek Vokál, starosta obce 

Modernizace přechodu 
mezi školou a školkou

Přechod mezi ZŠ a MŠ
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Obec Kamenný Přívoz vyhlásila výběrové řízení na akci: 
„Úprava prostranství u ZŠ a MŠ na silnici II/105 v obci 
Kamenný Přívoz“ 

Stavební povolení bylo vydáno na starý projekt z roku 2014.
V projektu, který byl přílohou, jsem nenašel žádné vý-

znamné bezpečnostní opatření. 
Oproti stávajícímu stavu, se rozšíří chodník na 1,5 metru, 

přidá se osvětlení přechodu pro chodce a doplní se zábradlí 
(nenašel jsem kam). 

Na tyto skutečnosti jsem upozornil pana starostu e-mailem 
dne 31. 10. 2022, jehož text je níže.  

Navíc jsem pana starostu upozornil na studie atelieru 
Skvadra (Ing. arch. Ondřej Volný a Ing. arch. MgA. Milena 
Kubiszová), z prosince 2021 pro Šíbalův statek i pro rozší-
ření kapacity školy z července 2022.  

Žádnou reakci jsem od pana starosty nezaznamenal. 
V projektu atelieru Skvadra je mimo jiné nový chodník i na 

straně školky.  
Při stávajícím stavu a stejně tak po navrhované úpravě, 

chodci, kteří jdou ze školky na most, musí přejít silnici II/105 
ještě celkem dvakrát v místech, kde žádný přechod není. 
Pokud by byl zřízen chodník i na straně školky, dojde se na 
náplavku a po náplavce na most. Silnice se nemusí přecházet 
vůbec.  

Vybudovat přechod pro chodce u mostu směrem k chod-
níku ke Kamennému Újezdci by bylo také velmi užitečné. 

Do soutěže podle projektu z roku 2014 se přihlásila jediná 
firma, která nabízí realizaci za 1 344 310 Kč. 

O této akci se bude hlasovat na veřejném zasedání zastu-
pitelstva obce 19. 12. 2022. 

Prosím zastupitele, aby ještě než se zahájí realizace stavby, 
zvážili další možnosti navrhované v tomto článku. 

Potěšilo by mě, kdyby vedení naší obce i zastupitelé začali 
více spolupracovat s občany, kteří jsou odborníci v různých 
oblastech a mají zájem na zkvalitnění života v naší obci. 

Nejde mi o kritiku, ale o prosbu na zastupitele, aby zvažo-
vali všechny dobré nápady a následně schválili pro obec to 
nejefektivnější řešení k prospěchu všech občanů. 
Ladislav Roháček 

Následuje e-mail, který jsem zaslaly panu starostovi dne 
31. 10. 2022: 

> Od: “LadislavRohacek” <ladislav.rohacek@volny.cz> 
> Komu: “R. Vokál” <starosta@kamennyprivoz.cz> 
> Datum: 31.10.2022 19:15 
> Předmět: Úprava prostranství u ZŠ a MŠ na silnici 
   II/105 v obci Kamenný Přívoz 

Dobrý den pane starosto, 
na elektronické úřední desce obce Kamenný Přívoz je Č.j.: 1318/ 
/2022/OÚ/V VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZA-
KÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 134/2016 Sb.. 
Název zakázky: „Úprava prostranství u ZŠ a MŠ na silnici 
II/105 v obci Kamenný Přívoz“ 

Domníval jsem se, že smyslem této investice je zvýšení 
bezpečnosti přechodu u základní školy a mateřské školky, 
toto jsem však v zadávací dokumentaci s projektem z roku 
2014 nedohledal. 

Našel jsem pouze - 
Rozšíření chodníku, osazení zábradlí a osvětlení přechodu 

Předpokládaná hodnota zakázky je uvedena 951 965 Kč 
bez DPH. 
 Bezpečnost chodců na přechodu by nejúčinněji zajistila 
světelná signalizace spojená s měřením rychlosti, jaká je na-
příklad na obdobných silnicích v okolních obcích: 

Psáry silnice č.105  na výjezdu z obce směr Jílové u Prahy 
Týnec nad Sázavou silnice č.106  u školy ve směru od Be-
nešova 

Kamenice silnice č.107  
Chlístov silnice č.106  úsekové měření rychlosti radarem 

přes celou obec s pokutou při překročení 
Věřím, že i pro Kamenný Přívoz, by bylo velmi užitečné 

obdobné instalace realizovat. 
 Viděl jsem studii atelieru Skvadra, z prosince 2021 archi-
tekta Ondry Volného pro Šíbalův statek i pro rozšíření kapa-
city školy z července 2022 

Přechod byl ve studii vyřešen mnohem efektivněji, než je 
ve vaší zadávací dokumentaci. 
 Zvažte prosím i nějaké vhodnější řešení, než které je v pro-
jektu z roku 2014. 

Potěšilo by mě, kdybyste více spolupracoval i s námi ob-
čany, kteří máme o naši obec zájem a mnohdy můžeme 
svými zkušenostmi či znalostmi obci prospět. 
  

Ladislav Roháček  

Úprava prostranství 
u ZŠ a MŠ
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Vážení čtenáři, 
přejeme Vám krásný sváteční čas. Ať 
se za vašimi zraky dějí milé zázraky 
i v novém roce 2023! Letošní školní 
rok 2022/2023 jsme zahájili sportovně. 
Celoročním tématem nás provází man-
želé Zátopkovi a slavný Emilův citát: 
“Vítězství je skvělá věc, ale přátelství 
je ještě lepší.” Naším cílem je vést žáky 
k radosti z pohybu a budování kvalit-
ních přátelských vztahů. Po dvou covi-
dových letech vnímáme, že právě ono 
“sociálno” je to, co je třeba budovat.  

Škola i školka je naplněna a praská 
ve švech. Děkuji všem pedagogům, ro-
dičům a našim žákům za vstřícnost 
a pochopení při organizaci výuky a mi-
moškolních aktivit. Žákům se věnu-
jeme ve všech možných prostorách 
školy. Flétnisté se scházejí v kabinetu, 
doučování probíhá v kanceláři školy, 
prostě, kde se dá. Máme radost, že se 
ve volebních programech vítězných 
stran objevil záměr zvýšit kapacitu 
školy. Věříme, že se záměr stane sku-
tečností ke spokojenosti nás všech. 
V létě jsme vybudovali krásnou pří-
rodní zahradu před školní jídelnou, kde 
nám vznikla přírodní učebna. 

Obnovili jsme tradiční akci Adventní 
tvoření, o kterou je vždy velký zájem. 
Děti společně s rodiči tvořili jak ve 
školce, tak ve škole. Akci zahájil zpě-
vem koled pěvecký sbor pod vedením 
paní učitelky Renáty Linhart. Velký 
ohlas měla naše kavárna s živou hud-
bou a výbornými zákusky od budou-
cích cukrářů z Jílového u Prahy. 

Pro rodiče jsme 7. 11. 2022 připravili 
rodičovskou kavárnu pod názvem „Jsou 
online?“. Setkání s odborníkem bylo 
v dnešním digitálním světě potřebné 
a věříme, že i užitečné. Rádi bychom 
v rodičovských kavárnách pokračovali. 
Pokud je mezi Vámi někdo, kdy by byl 
ochoten připravit si přednášku pro ve-
řejnost, kontaktujte nás. Uvítáme Vás 
s otevřenou náručí. 

Vážení čtenáři, přejeme Vám v novém 
roce ať Vás provází milá slova, dobré 
skutky a veselá mysl. Děkujeme za pod-
poru a přízeň. 
 
Jana Kozlová a zaměstnanci ZŠ a MŠ
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1. Být schopno se nějakým způsobem 
domluvit s paní učitelkami. Je důle-
žité, abychom věděli, co se dítěti líbí 
nebo nelíbí.  Nebo co naopak ono 
samo potřebuje.  

 
2. Být alespoň částečně samostatné 

v oblékání. Je více než jasné, že 
s něčím bude potřebovat pomoci, ale 
snaha je to nejdůležitější. Nechte, 

proto prosím svoje dítě udělat to 
samo. Nepodceňujte ho, pomozte 
mu růst. 

 
3. Říct si paní učitelce o potřebu na 

WC. Děti se občas stydí povědět 
o své potřebě. Mluvte s nimi o tom.  

 
4. Poznat si své oblečení. Na třídních 

schůzkách zdůrazňujeme rodičům 

podepisování oblečení. Občas se nám 
stane, že oblečení není podepsané 
a ptáme se dětí kohopak to asi je.  

 
5 Umět po sobě uklidit. Je důležité, 

aby dítě uklidilo, s čím si hrálo.  
 

 Samozřejmě toto není úplně všechno. 
Je to, ale soupis toho nejdůležitějšího.  

     Veronika Musilová

Začátek roku 
v mateřské škole 
Školní rok 2022–2023 pro nás začal poněkud ne-
zvykle. Vzhledem k velkému počtu odchozích dětí 
do školy, jsme přijali i neobvykle velký počet no-
vých dětí. V horní třídě „Soviček“ nám zůstaly nej-
starší děti, které už jsou zvyklé na školku a její chod. 
Avšak do spodní třídy „Broučků a berušek“ přibylo 
19 zcela nových dětí. Na to jsme v dřívějších letech 
nebyly zvyklé. Adaptace a seznamování s novým 
prostředím probíhá stále. Děti si prochází střídavě 
nemocemi, které nám narušují začleňování a adaptaci 
na mateřskou školu. 

Ve školce jsme oslavili Halloween, skvělá příle-
žitost k řádění v kostýmech! Děti si užily den plný 
her, tance a smíchu.  Nechybělo prolézání pod pa-
vučinou ani židličkovaná s tetou Evou. Naše větší 
děti si i užily zábavu s Blue-boty. Nezapomněli jsme 
ani na sv. Martina, vytvořili jsme spoustu krásných 
výtvorů na nástěnky do šaten.  

Teď jsme nadšení a plní očekávání na naše Vá-
noční besídky, které po dvou letech nebudou online 
formou. Konečně uvidíme reakce rodičů naživo.

Nikdy není pozdě na prevenci aneb „Co by mělo dítě umět před nástupem do mateřské školy“ 
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Z činnosti  
kulturní komise  
–  2022 

 V průběhu celého roku jsme chodili blahopřát 
jubilantům. 

 V květnu se uskutečnil zájezd na Hobby vý-
stavu do Českých Budějovic. 

 V červnu  jsme na fotbalovém hřišti slavno-
stním aktem přivítali nové občánky. Nedopa-
třením se nedostal v aktuálním čase článek o 
této akci do Přívozského  zpravodaje, takže při-
pomínám nyní. Vítali jsme 15  občánků. Se 
souhlasem  rodičů se fotografovalo, rozdávaly 
se dárky, podepisovala se pamětní  kniha. 
Závěr umocnil přípitek na zdraví. I počasí nám 
vyšlo. 

 V červnu před začátkem letních prázdnin si 
děti užily letní kino s pohádkou „Tajemství 
staré bambitky 2“. 

 V srpnu, na konci prázdnin byl uveden film pro 
dospělé „Mimořádná událost“.  

 V září jsme podnikli zájezd na Zahradu Čech 
do Litoměřic. Bohužel se nepodařilo obsadit 
plně autobus. 

 Listopad – první adventní neděli jsme se opět 
setkali před zdravotním střediskem. Děti z ma-
teřské a základní školy zazpívaly koledy. Po-
píjel se svařáček, punč, čaj a ochutnávalo se 
vánoční cukroví. Zahájení adventního podve-
čera se ujala nová místostarostka Eva Draho-
šová. Za kulturní komisi přítomné přivítala 
B. Splavcová a seznámila je s podvečerním 
programem. Omlouváme se za technický ne-
dostatek v podobě chybějícího ozvučení. 
Společný průvod se světýlky se přemístil 
k obecnímu úřadu, kde jsme rozsvítili vánoční 
strom, který je letos opravdu krásný. 

 Začátkem prosince – na Mikuláše jsme ve spo-
lupráci s obecním úřadem již tradičně obdaro-
vali děti ZŠ a MŠ 

 KK přidala sponzorský dar ve výši 2 000 Kč 
na dopravu do Vinohradského divadla 

 
Plány na rok 2023 
 návštěvy jubilantů 
 dvě letní kina 
 vítání občánků 
 spolupráce s místní školou 
 zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech (podmí-

něno zájmem občanů)  
 
Vše je ve fázi příprav. Pochopitelně budeme pružně 
reagovat na různá výročí a potřeby našich občanů. 

Božena Splavcová, předsedkyně KK



11

28. října od 15 hodin uspořádali chataři a obyvatelé    
osady „Na Losích“ pro dětí velice povedenou akci, 

oslavu svátku Helloween. Na uspořádání této každoroční 
populární akce se podíleli i členové sportovní komise při 
OÚ p. V. Charvát, R. Beneš a Z. Novotný. Děti si vyřezá-
valy z dýní masky, hrály různé hry a plnily vědomostní 
kvízy v podobě otázek i z našeho okolí. Za každý splněný 
úkol dostaly sladkou odměnu. Povedený den jsme zakončili 
opékáním buřtů a společným zpěvem.  Oslavy se zúčastnilo 
cca 50 dětí a dospělých.                                                    

V. Charvát, předseda sportovní komise

„Živé svolává, mrtvé oplakává“, známé 
rčení o zvoničkách od dob císařovny 
Marie Terezie je opět aktuální i u zvo-
ničky v Rakousích, která nahradila tu 
dřevěnou z října roku 2013. Na 1. ad-
ventní neděli 28.listopadu 2021 se zlo-
mil kmen zvoničky v důsledku skryté 
hniloby nad jejím soklem. Zavázal jsem 
se, že do roka bude zvonička opět stát. 
To se díky vedení obce a ochotným 
sponzorům podařilo.  
     Historie zvonic a zvoniček sahá až do 
roku 1751, kdy Marie Terezie vydala 
tzv. Ohňový patent, kterým se stanovila 
povinnost zřizovat požární nádrže a zvo-
ničky v každé vesnici nebo osadě habs-
burské monarchie. Původní zvonička, 
kterou jako malý kluk ještě pamatuji, 
byla umístěna na rozcestí asi o 100 m 
níže a dosloužila koncem 50. let 20. sto-
letí. Posledním zvoníkem byla paní Čer-
nická z vedlejšího stavení čp. 61. 

Nová zvonička je v nestandardním pro-
vedení s kovovým nosným sloupem ob-
rostlým kovaným listnatým stromem – 
liánou, která obepíná sloup až ke kon-
strukci stříšky se zvonem. Ve štítech stří-
šky jsou nádherné výkovky raků (od raka 
je pravděpodobně původ názvu osady 
Rakousy). Návrh a výroba zvoničky je 

společné dílo dvou autorů, technickou 
část jsem navrhl a vyrobil já a umělecké 
prvky s kovovým stromem umělecký 
kovář Radoslav Cangár z Kamenného 
Přívozu. Veškeré kovové prvky jsou oše-
třeny žárovým zinkováním  a speciální 
barvou s patinou na listech. Poděkování 
si zaslouží nejen Radoslav Cangár, který 
kovové prvky zvoničky vyrobil ve vlastní 
režii, obec hradila pouze cenu některého 
materiálu. Poděkování patří též Elektros-
lužbě Hostěradice – Aleši Kozlovi  za vě-
novaný starší kovový sloup původně 
určený pro osvětlení, dále Vlastimilu 
Svobodovi – pokrývači z Kamenného 
Přívozu za střešní krytinu, Danielu Hy-
ťhovi – stavební společnosti z Hostěradic 
za pomoc při osazení stříšky na nosný 
sloup pomocí bagru a několika sousedům 
z Rakous a zaměstnancům obce za věno-
vání kamenů na sokl nebo za pomoc při 
stěhování zvoničky na své místo. 
     Zvoničku v podobném provedení ur-
čitě nikde jinde nenajdete. Je unikátní 
svou netradiční kovářskou výzdobou 
a estetickým vzhledem, který nenarušuje 
okolí svého umístění. Vedle zvoničky již 
několik let vystavujeme v čase advent-
ním veliký betlém od autorky paní 
Jindry Šmídové z Netvořic. 

     V sobotu 26. listopadu, tedy den před 
první adventní nedělí jsme zvoničku 
slavnostně společně s místostarostkou 
obce paní Evou Drahošovou a spoluau-
torem zvoničky panem Radoslavem 
Cangárem představili veřejnosti a osla-
vili tak zahájení adventu na milém sou-
sedském setkání v Rakousích. Na oslavě 
vystoupil dětský pěvecký sbor z přívoz-
ské školy. Přítomno bylo okolo půl 
stovky účastníků převážně z Rakous, 
Ovčína a Hostěradic, ale také z Kamen-
ného Přívozu, Kamenného Újezdce 
a dokonce i z Krňan a Třebsína. 
     Přijďte se podívat na zvoničku a bet-
lém do naší osady. Pravidelné zvonění se 
ozývá ve 12 hodin – poledne a v 18 hodin 
– klekání. Betlém bude vystaven až do 
Tří králů.    Pavel Pála

Rakouská zvonička obnovena
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Nad Sázavou – tou zurčící řekou, 
stojí domky pod kouřovou dekou. 
Pálí se uhlí, dříví, někdy možná i petky, 
smradu dost jak za pátý „pětiletky“. 
Místa, kde kdysi bývával vzduch čistý, 
už skoro nenajdeš – to je jednou jistý. 
Přesto to tu máme rádi, 
jak ti, co strávili tu mládí, 
nebo i ten, kdo se přiženil či přivdal, 
nebo kdo se sem z dáli přistěhoval. 
Radujme se z toho kraje, 
od Pikovic po Rataje. 
Připijme si zvesela pivem, vínem, 
a mějme se rádi, když tu společně žijem,  
sic jinak ve zdraví nedožijem! 

Náš kraj
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ze dne 24. listopadu 2022

dTest: Scam – pozor na podvodná 
schémata na internetu

Řada uživatelů in-
ternetu se v po-
slední době na 
so ciálních sítích 
setkala s lákavými 
reklamami na zboží 
nebo služby, které 
vypadaly o něco 
výhodněji než ob-

vyklé srovnatelné nabídky. Pokud uži-
vatel na takovou reklamu kliknul 
a pokračoval do internetového ob-
chodu, mohl se ocitnout v prostředí 
podvodného schématu, které mělo je-
diný účel – vytáhnout z něj peníze nebo 
takovou situaci připravit. „Tato jednání 
nejsou nová, podvodná schémata se ve 
formě dopisů nebo e-mailů šíří již de-
sítky let“, říká Eduarda Hekšová, ředi-
telka spotřebitelské organizace dTest, 
a doplňuje: „všichni si pamatujeme na 
„nigerijské dopisy“ nabízející obvykle 
podíl na obrovském jmění, ke které se 
zrovna my dostaneme tak, že zadáme 
informace o našem bankovním účtu 
a pak zasíláme potřebné poplatky 
k provedení transakce“. 

Doba „nigerijských dopisů“ už asi 
skončila, ale internet nabízí podvodní-
kům široké pole pro jejich pokusy 
o podvody. Zejména sociální sítě jsou 
nedostatečně chráněny před šířením 

podvodných reklam. Ale podvodné 
zprávy mohou také přicházet formou 
e-mailů, telefonem i poštou. Jak ob-
vykle podvodníci postupují? 
 
1. Podvodníci předstírají, že je znáte. 

Podvodníci často předstírají, že jsou 
ze společnosti nebo z veřejné insti-
tuce, kterou znáte, například z banky, 
z úřadu, od dodavatele služeb nebo 
dokonce z charitativní organizace, 
která vás žádá o příspěvek. Mohou 
používat skutečné jméno nebo si 
mohou vymyslet jméno, které zní 
oficiálně.  

 
2. Podvodníci tvrdí, že máte prob-

lém nebo že jste něco vyhráli.  
Mohou tvrdit, že dlužíte peníze, že 
máte v počítači virus, že bylo zjiš-
těno vaše prohlížení pornografic-
kých stránek, že někdo z rodiny je 
v naléhavé situaci, že nastal prob-
lém s vašim účtem nebo s doruče-
ním objednaného zboží a že je třeba 
ověřit některé informace. Mohou 
tvrdit, že jste vyhráli ve spotřebitel-
ské soutěži, ale je nezbytné zaplatit 
poplatek pro získání výhry. Ze sta 
pokusů se třeba jen jednou trefí, ale 
to při masovém rozeslání obvykle 
podvodníkům stačí. 

3. Podvodníci vás nutí k okamžitému 
jednání. 
Podvodníci typicky chtějí, abyste 
jednali dříve, než budete mít čas 
přemýšlet.  

 
4. Podvodníci vám vždy doporučí, 

abyste zaplatili určitým způsobem. 
Často trvají na tom, abyste zaplatili 
pomocí kryptoměny, ale nepohrd-
nou ani obvyklými platebními me-
todami. 
„Obranou proti podvodům na inter-
netu je pouze náš zdravý rozum 
a naše aktivní jednání“, uvádí 
Eduarda Hekšová a uzavírá: „Dopo-
ručujeme spotřebitelům, aby si ově-
řovali informace z vlastních zdrojů, 
aby nejednali okamžitě a aby se 
v případě nejistoty poradili s oso-
bami, kterým důvěřují“. 

 
Stali jste se obětmi podvodného 

schématu? Potřebujete se v poradit? 
Kontaktujte naší spotřebitelskou po-
radnu na telefonním čísle 299 149 009  
(Po-Pá 9-17 hod.)  
nebo na e-mailu dtest@dtest.cz. 
Kontakt pro média: 
Lucie Korbeliusová 
media@dtest.cz,  
tel.: +420 604 556 874

dTest, o.p.s. je největší českou spotře-
bitelskou organizací, která v ČR působí 
již od roku 1992. Je vydavatelem spo-
třebitelského časopisu dTest, na jehož 
stránkách jsou publikovány výsledky 
nezávislých a objektivních testů pro-
duktů, varování před nebezpečnými 
a zdravotně závadnými výrobky, infor-
mace o spotřebitelských právech 

a rady, jak tato práva účinně uplatňo-
vat. dTest je součástí mezinárodní or-
ganizace International Consumer 
Research and Testing (ICRT) a evrop-
ské spotřebitelské organizace BEUC. 

Poradenská linka časopisu dTest – 
299 149 009 – je v provozu každý 
pracovní den od 9 do 17 hodin a spo-
třebitelé na ní mohou konzultovat 

s právními poradci časopisu dTest 
nejrůznější spotřebitelské problémy, 
a to za cenu běžného tarifu volání. Od 
spuštění v roce 2010 této možnosti 
využily již desetitisíce spotřebitelů 
a poradenská linka časopisu dTest se 
tak stala první a nejvyhledávanější 
cestou k řešení potíží, se kterými se 
zákazníci na trhu setkávají.

Scam – vydávání se za jinou osobu a vytváření klamavé reality s cílem se obohatit 
je druhem podvodného jednání. Na internetu mohou být podvody skryté a pod-
vodníci těžko dohledatelní. Scamy mohou mít různou formu, ale v poslední době 
se scammeři soustředili na reklamy na sociálních sítích. Spotřebitelé by měli být 
obezřetní, zdrženliví a měli by používat zdravý rozum, než se nechají zlákat 
reklamou na internetu k přímému jednání, zejména k bezprostředním platbám. 
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Sbírka je zapsána v České knize   
rekordů číslo 7 na straně 166. 

Sbírání. Je to vlastně normální, nebo 
trošku „úchylka“. Jde o to, co sbíráte. 
Dají se sbírat klasické věci, jako jsou 
kočky, kalendáříky, pohledy, odznaky, 
hrníčky či želvy. Ti movitější si pořídí 
sbírku obrazů, veteránů nebo třeba 
i lodí. Pak jsou i sběratelé, ale to už je 
opravdu úchylka, kteří sbírají nebo spíš 
hromadí, nesmyslné věci v bytě či na 
zahradě. Ale to jsou spíš bordeláři. 

Já se vydal cestou s želvami. Měl 
jsem i živé želvy, jak suchozemské, tak 
i vodní. Můj sen je mít karetu, ale 
vzhledem k tomu jak je to náročné, tak 
se tohoto snu asi nikdy nedočkám. 

Moje sbírka začala kolem roku 1997, 
když mi bylo 20 let. To jsem se odstěho-
val od rodičů do malého bytu v Praze na 
Zbraslavi. Tam původní nájemníci ne-
chali ve skříni za sklem malou plastovou 
želvičku. Ta mimochodem chybí ve 
sbírce, někam se vytratila, ale věřím, že 
ji najdu. Aby této želvičce nebylo 
smutno, tak mi k ní dala moje maminka 
Zuzana další a tím vlastně začala sbírka. 
Pak dávala spousty želv k různým svát-
kům, Vánocům a mnohdy i jen tak pro 
radost. Takže se dá říct, že jsem mojí 
mamince vděčný za to, že mám rekordní 
sbírku želv, jinak by mě to asi vůbec ne-
napadlo, dát se na cestu sběratele. 

Želvičky se mi postupem let hroma-
dily. V zaměstnání kolegové věděli, že 
želvy sbírám, a tak mi je různě nosili 
a někdy i přivezli z různých jejich vý-

letů či dovolených v cizině i v ČR. Já 
sám jsem si je kupoval, někdy ulovil 
nějaký pěkný kousek na internetu, 
někdy v aukci. Vždy když jsem byl 
v cizině, jediné co mě zajímalo bylo to, 
abych sehnal nějakou želvu. Malou, 
větší, skleněnou, kovovou i plastovou, 
to bylo fuk, hlavně nějakou.  

Ve sbírce je asi vše, co vás napadne. 
Krunýře kdysi živých želv, plast, kera-
mika, sklo, dřevo, papír, látka a vlastně 
snad skoro každý materiál. Některé 
jsou ručně vyrobené, jiné klasicky sé-
riově. Mám i předměty, které byly vy-
robeny přímo pro mě osobně, přímo do 
sbírky želv. Nejmenší předmět je pár 
milimetrová nálepka na nehty či mini 
barevné želvičky. Jako rarita by se dala 
považovat sada mincí státu, který 

vůbec neexistuje. Nejvzácnější, respek-
tive nejdražší, byla mince z Barbadosu 
z liminované edice 999 kusů, která je 
moc hezky provedena. Je ze stříbra 
s váhou 3 Oz a stála něco mezi 6-7 ti-
síci Kč. Koukám nyní na internet, že je 
již vyprodána, takže asi tato investice 
nebyla zbytečná. Přeci jen 999 kusů 
mince pro celý svět je dost málo.  

Někdy na začátku roku 2020 jsem 
zjistil, že je český rekord 670 želv, 
který je veden u Agentury Dobrý den 
z Pelhřimova, která eviduje rekordy 
a vydává Českou knihu rekordů. Odha-
doval jsem, že bych se k tomuto číslu 
možná také dostal, pokud bych se na to 
vrhnul a želvy nějak nafotil, zaevi -
doval. Napsal jsem přímo do agentury 
a byly mi zaslány informace, jak pokra-
čovat. Znamenalo to komplet sbírku 
očíslovat, nafotit a zaevidovat. Trvalo 
to pár měsíců a už ani nevím, jaký 
počet mi vyšel. Asi tak nějak, jako byl 
dosavadní rekord. To mě ale nabudilo 
a začal jsem sbírku doplňovat. Stálo to 
úsilí i peníze. Nakoupil jsem mince 
a bankovky, klasické předměty se žel-
vami, ale i pár hodně starých věcí, jako 
například starý film či fotografie. Velký 
počet jsem objednal i z ciziny. To vše 
jsem doevidoval a celkový počet se vy-
šplhal na 1 357 kusů. Pár želv mi ještě 
zbylo. V roce 2021 byla moje sbírka 
želv zapsána do České knihy rekordů 
číslo 7 na straně 166. Nyní v listopadu 
roku 2022 jsem našel ve sklepě ještě 
jednu krabici s želvami, která není za-
počítána ve sbírce. Je jich určitě 100 
kusů. Takže je možnost, že bych sbírku 
doplnil a zapsal ji i v další knize re-
kordů číslo 8. Stručný výběr je na mém 
webu sbirka-zelv.cz. 

David Kopecký

Už jste   
llviděli 
   sbírku 
1357 želv?

zajímavosti
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Stejné otázky jsme položili těm, kteří 
zaujímali první pozici na volebních 
kandidátkách v komunálních volbách: 
 
• Jak jste spokojen/a se situací 

po komunálních volbách? 
• Co myslíte, že následující 

čtyři roky přinesou? 
• Čím bude vaše seskupení 

přispívat? 
 
PŘÍVOZÁCI:  
odpovídá PhDr. Radek Vokál 
1. Výsledek voleb mě mile překvapil. 

Vítězství jsem nečekal, neboť z his-
torické zkušenosti víme, že lidé ve 
zlých časech hledají levná, rychlá 
a jednoduchá řešení. Bylo tomu tak 
v Německu v roce 1933, u nás v roce 
1946 a nakonec i v předminulých 
volbách do poslanecké sněmovny. 

A tak jsem rád, že voliči 
nedali na nereálné sliby 
a pomluvy. I když naše 

vítězství bylo těsné, lidé ocenili co 
jsem pro obec udělal a udělat plá-
nuji.  

2. Následující roky nám přinesou práci 
a starosti. A bohužel budeme čelit 
i útokům na obec ze strany neúspěš-
ných kandidátů do zastupitelstva, 
což se děje již dnes. Doufám, že ti, 
co se do zastupitelstva obce dostali, 
budou hájit zájmy obce a podporo-
vat její rozvoj.  

3. Máme připraveno mnoho projektů, 
které chceme v tomto volebním ob-
dobí realizovat. Přispět můžeme 
a přispějeme kontinuitou ve vedení 
obce, zkušeností a prací pro obec. 
Naši kandidáti se angažují nejen 
v zastupitelstvu, ale i v komisích 
rady obce a obecních spolcích tak, 
jak to k životu na vesnici beze-
sporu patří. 

PRO PŘÍVOZ:  
odpovídá Mgr. Hana Bartoňková 
1. Nehledě na těsný výsledek voleb 

stávající vedení opět jede v linii, při 
které si prosadí/prohlasuje, co chce, 
bez ohledu na názor opozice. To sa-
mozřejmě umožňuje těsná většina 
8 hlasů v zastupitelstvu a složení 
rady obce. Pro Přívoz zastává opo-
ziční roli, přichází s vlastními pod-
něty, ale jejich realizace závisí čistě 
na vůli vedení. Pro Přívoz chce ma-
ximálně využít své kontrolní úlohy 
prostřednictvím pravomocí Kontrol-
ního výboru. Nejde nám o to, aby-
chom blokovali či komplikovali 
dobré a potřebné aktivity. Naopak, 
takové budeme rádi podporovat.  

 
2. To se teprve uvidí. Zatím vedení 

obce nepřišlo s žádnými dlouhodo-
bými vizemi. Přála bych si, aby ve-
dení mělo vůli realizovat koncepční 
a rozvojové investiční akce, které 
obec tolik potřebuje. 

3. Už přispíváme, alespoň jsme chtěli. 
Předložili jsem návrh nového jedna-
cího řádu zastupitelstva, který je v sou-
ladu se zákonem. Nominovali jsem 
kandidáty do komisí obce. Máme od-
borníky na mnoho důležitých témat – 
urbanismus, dotace, energetika.  Zatím 
to však vypadá, že vedení obce o naší 
aktivní účast na podílení se na chodu 
obecních věcí spíše nestojí. 

ŽENY OBCI:  
odpovídá Martina Hoštová 
1. Já jsem se situací po komunálních vol-

bách spokojena. Do obecní rady byli 
zvoleni zástupci všech tří seskupení. 

 
Při obci pracují různé komise, do 
kterých se některé členky našeho 
uskupení přihlásily. Jsem jen pře-
kvapena, že z uskupení Pro Přívoz 
se do těchto komisí skoro nikdo ne-
přihlásil. 

 
2. Doufám, že se v příštích čtyřech le-

tech bude obec dále rozvíjet. Budeme 
se snažit plnit náš volební program, 
se kterým jsme do voleb šly. 

 
3. Naše členky se budou podílet na 

různých společenských i jiných ak-
cích v obci. Zúčastníme se veřej-
ných zasedání a tím přímo budeme 
sledovat dění v obci. 

/F.L./

Zeptali jsme se za vás
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Pokud si kladete otázku, jak můžete jako obyvatel obce nebo 
vlastník nemovitosti, ovlivnit co se v obci děje mezi volbami 
je tento příspěvek pro Vás.  
 Jak tedy komunikovat? Někteří dají na osobní kontakt a za-
jdou si na obecní úřad. To je asi vhodné v jednoduchých si-
tuacích, kdy vše bude vyřízeno okamžitě. Pokud jde 
o složitější žádosti, u kterých nejspíše nebude stačit ústní od-
pověď, je vhodné si připravit písemnou formu dotazu a trvat 
také na písemné formě odpovědi. Lidská paměť je hodně se-
lektivní a ráda vypustí některá fakta či úkoly. I když se zdá, 
že na úřad můžete pouze v úředních hodinách, tak starosta 
ani místostarosta nemají úřední hodiny. Ti jsou ve funkci 
24 hodin 7 dní v týdnu. To se ale netýká ostatních pracovníků 
obecního úřadu. 
 Pokud máte datovou schránku, můžete pro komunikaci 
s obcí nebo jejími orgány použít tu. Je to rychlé, snadno do-
hledatelné a zadarmo. Obec Vám podle zákona musí odpo-
vědět také prostřednictvím datové schránky. 
 Také je vhodné v této věci upozornit na fakt, že jménem 
obce na venek vystupuje starosta. Místostarosta zastupuje sta-
rostu pouze v případě, že je na řádné dovolené, nemocen nebo 
na mateřské dovolené. To, že si zrovna odskočil na oběd, nebo 
je zaneprázdněn přípravou rozpočtu obce, není důvodem, aby 
pravomoci starosty přešly na místostarostu. 
 Jako občan obce nebo majitel nemovitosti máte právo po-
dávat návrhy, připomínky a podněty. Adresátem může být 
obec, rada obce nebo zastupitelstvo obce. Je to kompliko-
vané? Ano je, protože to záleží na tom, co chcete řešit. Pokud 
si nejste jisti a jde o drobnost, můžete oslovit obec a Vaše žá-

dost by měla skončit na správném místě. Jinak nejvyšším or-
gánem obce je zastupitelstvo, které může pověřit radu nebo 
starostu, aby věc vyřešil.  
 Musí obec, rada či zastupitelstvo Váš návrh, připomínku 
nebo podnět projednat a odpovědět? No vlastně nemusí. 
I když to zní absurdně, může jej projednat tak, že jej nepro-
jedná a jen založí. Pokud si chcete zajistit, aby jej rada či za-
stupitelstvo obce projednalo, musíte podat kvalifikovanou 
žádost. To je žádost radě nebo zastupitelstvu, kterou podepíše 
nejméně půl procenta občanů obce. To je v případě Kamen-
ného Přívozu 8 signatářů. Je vhodné, aby v textu či nadpisu 
bylo uvedeno, že se jedná o kvalifikovanou žádost, aby ne-
mohlo dojít k záměně například s peticí občanů. V tomto pří-
padě musí rada obce žádost projednat do 60 dnů v případě 
rady, resp. do 90 dnů, pokud je žádost v působnosti zastupi-
telstva. 
 Pokud Vám na Kamenném Přívoze, Hostěradicích, Kamen-
ném Újezdci, Rakousích a Ovčínu záleží, není nutné čekat na 
další volby. I v průběhu volebního období se lze snažit 
o změnu věcí na kterých Vám záleží. Může to sice být složi-
tější, ale mlčením se nic nezmění. Ano, projednání žádosti 
nemusí dopadnout tak, jak byste si představovali, ale alespoň 
bude jasné, jak se k němu vedení obce nebo zastupitelé po-
stavili. I když nejspíše od některých lidí uslyšíte, že úřad otra-
vujete a oni nemají klid k práci, nedejte se odradit. Obecní 
úřad je tady pro nás a ne naopak. Je hrazen z daní, které platíte 
při každé koupi rohlíku nebo v účtu za elektřinu. 
 

 Karel Danihelka

Jak komunikovat s obecním úřadem



ekologie

16

Nový systém odpadového hospodář-
ství již funguje osm měsíců. Za tu 

dobu jsme sesbírali dost dat a zkušeností, 
abychom mohli analyzovat, co se po-
vedlo, a co by bylo naopak dobré upravit. 
Při složitosti území naší obce není bohu-
žel možné vyjít vstříc všem, ani domyslet 
všechny situace, které mohou lidé řešit. 
Snažíme se ale být vstřícní a lidsky se 
domluvit na možném řešení nečekaného.  

Co asi zajímá každého nejvíc, jak nový 
systém ovlivnil množství odpadů produ-
kovaných v obci a jestli jsme ušetřili. 
Srovnávat budeme 2. a 3. čtvrtletí loň-
ského a letošního roku (odpadový rok 
nezačíná 1. ledna ale 1. dubna). Ke srov-
nání tedy máme ucelená data za půl roku. 
Zvýšily se náklady na svoz popelnic, ale 
to je v pořádku, protože se také cca o tře-
tinu navýšil jejich počet. Svoz pytlů stál 
obec cca 106 tis. Kč, svoz kontejnerů na 
směsný odpad (stále jich v obci pár je) 
stál cca 71 tis. Kč oproti cca 670 tis. Kč 

v roce 2021. Samozřejmě se o něco zvý-
šily náklady na svoz tříděného odpadu. 
Přibyly kontejnery a lidé také více třídí. 
Zvýšil se ale také i příjem od EKO-KOM, 
180 tis. v roce 2021 a 213 tis. v roce le-
tošním. A jak jsme na to s množstvím od-
padů? 535 t směsný odpadů v roce 2021 
a 351 t v letošním roce. To je myslím 
dobrý výsledek. V těchto číslech ale ne-
jsou zahrnuty náklady na práci obecních 
zaměstnanců, kteří vyvíjí nemalé úsilí, 
aby bylo okolo stanovišť čisto. 

Po zahájení provozu nového systému 
se objevilo několik nečekaných situací, 
které ukázaly, jak to u nás vlastně fun-
govalo. Ukázalo se třeba, že plechový 
kontejner, který stával u Losů, využí-
vali kromě chatařů z Pohoří i chataři 
z Borku. Když zmizel, neměli najed-
nou odpad kam dát. Celá dlouhá léta 

jsme tedy platili odpady i za ně. A na-
opak na část A naopak – v okolí Ža-
mpachu místní využívali kontejnery 
Jílového.S Jílovým i dalšími obcemi, 
se kterými máme propojené území, 
máme uzavřené dohody, které naše 
vzájemné vztahy narovnávají.  

Je nová doba, doba sdílení. I pytle či 
popelnici je možné sdílet se sousedy. 
Chce to ale jen dobrou vůli a lidskou 
slušnost. S tou se bohužel nesetkala jistá 
paní, která nechala svůj pytel i s kontak-
tem na sebe volně k dispozici v jedné 
z klecí. Nějaký dobrák jí ho naplnil 
prázdnými skleněnými lahvemi. A jiný 
dobrák jí přes telefon sprostě vynadal, 
jak se chová neekologicky, když sklo 
přece do pytle nepatří. Veškeré snahy na 
zlepšení bohužel často narazí na lidskou 
bezohlednost nebo neochotu opustit svou 

Jedeme dál 
Ekologická komise pokračuje ve své práci i v dalším volebním ob-
dobí. I když mezi některými zastupiteli panuje názor, že již není po-
třeba, protože její fungování „převzala“ nová paní místostarostka, 
myslíme si, že práce se pro její členy najde dost. Fungovala, a i nadále 
bude fungovat jako poradní orgán Rady, dle léty ověřeného principu 
víc hlav víc ví. Nemáme ale v plánu jen dávat rady, ale i přiložit ruku 
k dílu při jejich realizaci, protože nám záleží na tom, jak se v obci 
žije a jak vypadá. 

Největší oblast, které se komise dosud věnovala, byly odpady. Vy-
tvořili jsme něco nového, co prošlo testovacím obdobím. Po cca osmi 
měsících fungování máme mnoho dat a nové zkušenosti, kde je třeba 
do systému zasáhnout, upravit ho a vylepšit. Jedna zkušenost se ale 
nezměnila a jak to bohužel vypadá, se jen tak nezmění. A to, že nelze 
spoléhat na slušnost a ekologické cítění lidí. Ani na to, že každé malé 
dítě přece ví, jak třídit. I když je u nás většina slušných lidí, kteří to 
opravdu vědí a cítí, musí systém počítat především s chováním těch 
ostatních.  

Velkou oblastí, na kterou se díky odpadům moc nedostalo, je zeleň 
v obci. Novinkou tohoto období je, že součástí Ekologické komise se 
stal Okrašlovací spolek. Slibujeme si od toho, že většinu času nepohltí 
jen odpady, ale že budeme mít víc prostoru věnovat se péči a výsadbě 
nové zeleně. Chtěli bychom se také věnovat redukci nepůvodních in-
vazivních druhů rostlin.  

Nápadů, čím bychom se ještě mohli zabývat, máme dost i v jiných 
oblastech. Jakýkoliv nápad ale potřebuje čas. Samotná realizace už 
často bývá jen třešničkou na dortu.  Zuzana Jirková

Pásky 
Přináším malé zamyšlení kolem 
popelnic, raději dlouho předem. 
V Přívoze budou některým lidem 
přebývat pásky na popelnice, což 
je skvělé - lidi produkují méně 
směsného odpadu. Když končila 

platnost těch mi-
nulých pásek, šel 
jsem kolem jedné 
popelnice, na které 
bylo připnuto asi 

deset pásek najednou. Majitel tím 
chtěl dát najevo, že už je nepotře-
buje, že je “za vodou”. Mělo to ale 
jednu chybičku: pokud by tyto 
pásky popeláři vzali, naúčtovala 
by obci firma AVE těch 10 svozů 
navíc. Taková nepatrná frajeřinka 
by nestála majitele samozřejmě 
nic, ale obec by to svozové firmě 
musela zaplatit. Tehdy jsem nad-
bytečné pásky z popelnice sundal 
a hodil dotyčnému do poštovní 
schránky. Takže prosím, dávejte 
klidně přebytečné pásky souse-
dům, ale rozhodně ne popelářům. 
Když pásky vrátíte na úřadě, do-
stanete navíc slevu na příští rok. 
 

 Radovan Fišer 

 Jak jsme na tom s 

Ekologie
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komfortní zónu. Tím se ale nesmíme ne-
chat odradit, chceme přece, aby vše fun-
govalo, jak má. 

Svoz popelnic funguje bez problému, 
problematický je bohužel pytlový sy-
stém. V klecích se objevují pytle, které 
nejsou vydávané obecním úřadem nebo 
pytle naplněné jen do poloviny. Některé 
nejsou zavázané. Jistě si umíte předsta-
vit, jak se s nimi pracuje při jejich likvi-
daci. V některých klecích se bohužel 
objevují i volně pohozené odpadky. To 
vše komplikuje a zdražuje celý systém. 
Kvůli lidem, kteří odpadky do klecí od-
kládají tímto způsobem, objíždějí obecní 
zaměstnanci klece i stanoviště několikrát 
do týdne a tento odpad odklízejí. Svo-
zové firmě totiž obec platí za manipulaci 
s každým pytlem. Je jí tedy jedno, jestli 
je velký nebo malý. Cena je vždy stejná. 

Objevilo se i poškozování zámků. Na ně-
kterých klecích je někdo rovnou urazil. 
Našli se ale i tací, kteří, zámky překódo-
vali. Těžko říct, čeho tím chtěli dosáh-
nout. Ku prospěchu ostatních to ale 
rozhodně nebylo. Bohužel i v kontejne-
rech na tříděný odpad se objevuje 
směsný odpad.  

Chtěla bych upozornit ty, kteří odklá-
dají odpad na místa, která k tomu ne-
jsou určená, nebo způsobem, který není 
povolen, že se vystavují přestupko-
vému řízení. V případě prokázání tako-
vého skutku hrozí pokuta až do výše 
50 000 Kč, u právnických osob až 
do 10 000 000 Kč. Obec se takovým 
jednáním zabývá. Od dubna již řešila 
cca 25 případů takových případů. 
U většiny došlo k vzájemné dohodě 
a nápravnému opatření. Některé ale 
byly postoupeny přestupkové komisi 
v Jílovém, v těchto případech hrozí 
i výše zmíněné pokuty.  

Jak jsem zmínila v úvodu, plánujeme 
i nějaké změny v systému. Tou nejzásad-
nější je upuštění od sběru odpadů do 
pytlů. Od dalšího odpadového roku 
(duben – březen) již nebude obec vydá-
vat pytle. Odpady nebude třeba dávat do 
klecí ve velkých pytlích vydávaných 
obcí. V klecích budou stát 240 l popel-
nice, do které bude moci každý, kdo má 
kód k zámku, odložit svůj odpad. Klece 
zůstanou zakódované, prosíme proto 
všechny, kdo je využívají, aby je dů-
sledně zamykali. Jinak budou brzy vypa-
dat, jako jejich předchůdci – plechové 
kontejnery. Věříme, že tato úprava zlepší 
komfort všech uživatelů klecí. 

Náš systém odpadového hospodářství 
má stále své mouchy, které se snažíme 
vychytat. I přes to jsme inspirací pro ně-
které okolní obce.  
 

Zuzana Jirková,  
předsedkyně Ekologické komise

odpady

Záchrana 
škeblí  
na Slapech 
Od Českého svazu ochránců přírody 
nám přišla informace, že se ve dnech 
1. až 6.11 se bude upouštět Slapská 
přehrada a že je potřeba zachraňovat 
vyplavené škeble. 

Vybrali jsme si oblast Měřín. 
V úterý jsme dorazili na Měřín. Pře-

kvapilo nás, že na pláži byly stovky asi 
dvoucentimetrových škeblí.  

Poslali jsme koordinátorce foto 
těchto škeblí a dozvěděli jsme se, že 
jsou to škeble invazivní, které se ne-
mají zachraňovat. Invazivní škeble do 
našich vod nepatří, nemají tady žád-
ného predátora, a proto se přemnožují. 
Koordinátorka nám poslala foto dvou 
druhů škeblí, které je potřeba vracet 
do vody. 

Prošli jsme úsek asi jeden kilometr 
a nasbírali jsme 40 škeblí, u kterých 
jsme rozpoznali ty, které se mají vracet 
do vody. 

Toto jsme opakovali v týdnu ještě 
dvakrát. 

Ve čtvrtek vyrazil na Měřín Láďa 
s Ondrou a jeho synem Frantíkem. Při-
jela za námi i koordinátorka celé akce 
a ještě jednou nám vysvětlila znaky, 
podle kterých rozpoznáme škeble, 
které je potřeba zachránit. Malý Fran-
tík po ní roztomile opakoval, škeble 
má jednu prdelku a velevrubi mají dvě 
prdelky. 

Na třetí výpravě v sobotu nás dopro-
vázela celá rodina Ondry. Elišku to 
hodně bavilo a nasbírala do kýble 
mnoho škeblí, které pak s radostí há-
zela zpátky do vody. 

Na závěr jsme poseděli v kavárně 
areálu Měřín. 

Těšíme se, až budeme v létě plavat 
na přehradě, že jsou pod námi zachrá-
něné škeble. 

Hana Roháčková 
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HIERARCHIE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
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To je překonaný lineární model hospodaření, který 
vyšel z představy neomezené kapacity Země, která 
nám poskytuje neomezené množství zdrojů a energie 
a která bez problémů absorbuje naše odpady. Dnes 
víme, že tomu tak není. Produkujeme víc emisí, než je 
planeta schopna vstřebat, většina surovin, které čerpají 
ekonomiky vyspělých zemí, pochází z neobnovitelných 
zdrojů (v ČR je to 80 až 88 %). 

Dopad výrobku je třeba sledovat z pohledu celého 
životního cyklu (těžba surovin, výroba, distribuce, užití, 
nakládání s odpadem). Např. provoz televize spotřebuje 
cca 90 % energie, její výroba jen 10 %. Spotřeba 
energie je tedy pro televizory velmi důležitý ukazatel. 
U vrtaček se 90 % energie spotřebuje ve výrobě.  
Proto může být lepší si je půjčovat.  

ZajímavostObsah z lata v 1 tuně s ta rých mobilů 

a počítačů je přibližně 100 g. Takovou 

koncen trac i z lata má jen 1 ložisko 

na světě. Běžná koncen trace 
z lata v rudě je 3 až 12 g na 1 tunu. 
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Předcházení 
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Příprava pro 
znovupoužití

Recyklace
Kompostování

Jiné použití

Odstranění

Tato výstava vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Prevence odpadů srozumitelně“,  
který podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Výstava nemusí vyjadřovat stanovisko dárců.
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mladí hasiči

Mladí hasiči SDH Kamenný Újezdec nasbírali 14. 5.  pět pytlů odpadků 
v okolí řeky Sázavy. „Chtěl bych veřejně poděkovat všem dětem a jejich 

rodičům, kteří se sběru zúčastnili. A to i přes doslova aprílové počasí, kdy kroupy 
střídalo slunečné nebe. Jdou příkladem svým vrstevníkům a jsem rád, že jim záleží 
na vzhledu okolí, ve kterém žijí“ vzkázal jejich vedoucí Michal Kalián.  

Podzimní čas mladí hasiči věnovali 
přípravě na soutěže. V neděli 23. 

10. se zúčastnili  Závodu hasičské vše-
strannosti a brannosti ve Sloupu 
u Davle, kde se umístili na 11. místě 
z 19 družstev.  

V sobotu 5. 11. se vydali mladí hasiči 
až do vzdálených Středokluk změřit síly 
v uzlové štafetě, kde zabojovali a v ka-
tegorii mladších jednotlivců se ze 71 
soutěžících nejlépe umístili na 29. a 31. 
místě. 

Všem dětem děkujeme za pilnou pří-
pravu, sportovního ducha a za repre-
zentaci obce.  

Vedoucí mladých hasičů.
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hasiči

V dnešním preventivním okénku připomenu občanům, 
že začala topná sezóna. 
    Topnou sezónu provází i nebezpečí vzniku požárů sazí 
a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech. 
Nezapomínejte proto na pravidelné čištění a vybírání sazí. 
Stejně tak nezapomínejte na kontrolu komínu odborníky 
– kominíky! 
 
Povinné kontroly komínů 
    Každý komín, který je připojený k funkčnímu kotli na 
vytápění, musí alespoň jednou za rok zkontrolovat komi-
ník. Říká to předpis o požární bezpečnosti – toto se týká 
nejen rodinných a bytových domů, ale i chalup a chat.  
   „...hasiči si od toho slibují zvýšení bezpečnosti, říká 
Radek Kisiger, mluvčí generálního ředitelství hasičů. 

Kvůli špatným komínům totiž ročně vyhoří více než tři 
sta domácností. Nový předpis však také znamená úlevu – 
kdo vytápí dřevem nebo uhlím, doteď si musel na čištění 
šestkrát ročně zvát kominíka. Ted´ bude moci čistit sám, 
a to jen třikrát za rok. Zda to udělá dobře, potvrdí roční 
kontrola. Kontrolu potvrdí kominík na speciální formulář. 
Kolik je požárů kvůli špatným komínům (za rok): 
Špatná konstrukce komínů 81 
Zazděný trám v komíně       60  
Spáry v komíně                     33 
Jiskry, vznícení sazí                  140  
 
Celkem za rok kvůli problémům s komínem vyhořelo přes 
300 objektů!           

V. Charvát, člen zásahové jednotky

   P R E V E N T I V N Í  O K É N KO

Zásahy SHD 
Členové zásahové jednotky SDH z Ka-
menného Újezdce zasahovali v letoš-
ním roce od ledna do listopadu 24x. 
Hasili chaty, obytný dům, hořící komín, 
káceli a odstraňovali stromy ze silnic, 
z cest, zahrad, čerpali vodu ze zatope-
ných sklepů a obytných prostor. Nej-
delší výjezd trval 14 hodin.                                                                                                       

V. Charvát
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Střípky  
od hasičů

Z činnosti SDH během léta  
a podzimu 2022: 

‣ 4. 6. 2022 byli naši zástupci na 
oslavách 120 let založení SDH 
v Libři 

‣ 11. 6. 2022 SDH společně s fotba-
listy TJ Tatran Kamenný Přívoz 
pořádali Dětský den na hřišti v Ka-
menném Přívoze 

‣ 28. 6. 2022 členové SDH pomáhali 
škole v Kamenném Přívoze při po-
řádání “ Zahradní slavnost“ 

‣ 2. 7. 2022 pomáhali při zajištění 
akce„ Třebsínské zvonění“ 

‣ 16. 7. 2022 byli někteří členové 
SDH na školení dýchací techniky 

‣ 17. 7. 2022 se zúčastnili zástupci 
SDH oslav 120 let od založení 
SDH v Lešanech 

‣ 27. 7. 2022 navštívili členové SDH 
Tankový den v Lešanech 

‣ 13. 8. 2022 pomáhali členové SDH 
při zajištění Memoriálu J. Falty 

‣ 4. 9. 2022 hasiči bagrovali a záro-
veň připravovali místo na umíst-
nění dětského hřiště v Kamenném 
Újezdci (na bývalém hokejovém 
hřišti za hasičskou zbrojnicí) 

‣ 17. 9. 2022 se zúčastnila 3 družstva 
(muži, ženy a jedno kombinované) 
soutěže v hasičském útoku Memo-
riálu Jaroslava Štíbra ve Psárech. 
(muži 2. místo, ženy 2. místo, kom-
binované 10. místo) 

‣ 24. 9. 2022 SDH uspořádal v Ka-
menném Újezdci – Sportovní od-
poledne pro děti i dospělé 

‣ 1. 10. 2022 byli zástupci SDH na 
oslavách devadesátého výročí zalo-
žení tělovýchovné jednoty v Ka-
menném Přívoze 

‣ 23. 10. 2022 byli mladí hasiči 
na dětské soutěži, kde obsadili 
10. místo 

‣ 5. 11. 2022 mladí hasiči se zúčast-
nili soutěže v uzlové štafetě 

‣ 13. 11. 2022 provedli hasiči zabu-
dování a usazování schodů před 
novou klubovnou na bývalém 
hokejovém hřišti v Kamenném 
Újezdci. 

V. Charvát  
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Oslavy 90 let  
založení TJ Tatran 
Kamenný Přívoz 
Tělovýchovná jednota Tatran Kamenný 
Přívoz uspořádala v sobotu 8. 10. 2022 
oslavy 90. výročí založení sportovní or-
ganizace. Devadesát let sice uplynulo 
už v roce 2021, ale kvůli proticovido-
vým opatřením se oslavy konat ne-
mohly, takže se oslavy konaly s ročním 
zpožděním. 

Členové výboru dali dohromady se-
znam fotbalistů, kteří hájili barvy Ta-
tranu K. P. Všechny jsme telefonicky 
kontaktovali, pozvali je na oslavy a zá-
roveň jsme je požádali, jestli by si při 
této příležitosti chtěli zahrát v utkání 
starých přívozských gard. Pozvání do-
stali i sponzoři a nezapomněli jsme ani 
na významné sportovní osobnosti, které 
žijí v naší obci – Zdeněk Hruška (bý-
valý hráč národního týmu ČSSR, Bo-
hemians Praha a několika zahraničních 
mužstev),  Štěpán Škorpil (známý spor-
tovní komentátor) a  Josef Zadina (bý-
valý fotbalový trenér). Pozvali jsme 
celkem 68 hostů. 
 
Program oslav byl následující:  
13.00 hod. – úvod a přivítáni hostů.  
13.15 hod. – utkání přípravek mládeže 

               TJ Tatran K. P.  
14.00 hod. – utkání bývalých hráčů 
        (stará garda) K. P. 
15.00 hod. – volná zábava + občerstvení 

Úvodního slova a komentovaného 
doprovodu během celých oslav se ujal 
pan Štěpán Škorpil, který si pro pří-
tomné připravil i povídání o založení 
a historii TJ Kamenný Přívoz.  Po něm 
pozdravili naše oslavy s krátkým pro-
slovem Zdeněk Hruška, starosta obce 
Ing. Prokop Mašek a předseda TJ 
František Novotný. S organizačními 
záležitostmi seznámil přítomné místo-
předseda TJ a trenér dospělých Václav 
Charvát.  

K utkání fotbalových nadějí z pří -
pravek TJ Kamenný Přívoz nastoupilo 
celkem 16 dětí. Souboj to byl opravdu 
jako o mistrovské body. Nakonec se 
rozešli s nerozhodným výsledkem. Po 
zápase dostali fotbalové naděje občer-
stvení.   

Po dětech odstartovalo utkání starých 
gard. Nastoupilo 22 hráčů rozdělených 
do dvou mužstev. 

1. družstvo (zelení) 
Groosl Milan, Novotný František, 
Doubrava Martin, Richter Pavel, Trojá-
nek Karel, Šmídl Stanislav, Svoboda 
Martin, Hroník Mirek, Valenta Tomáš, 
Dupal Jan ml., Vojáček Mirek.  

Branky: Hroník 3x 
 

2. družstvo (žlutomodří) 
Kalina Mirek, Paseka Slávek, Vojáček 
Mirek, Doutnáč Martin, Řehák Zdeněk, 
Smejkal Michal, Navrátil Václav,  
Volek Petr, Makovíni Zdeněk, Dvořá-
ček Jaroslav, Šmejkal Jirka.  

Branky: Vojáček Jakub 2x, Makovíni 
Zdeeněk 1x 

Hráči obou družstev podali obdivu-
hodný výkon, byť některým bylo už 
i 70 let. Po závěrečném hvizdu rozhod-
čího Romana Beneše („Pumpičky“) se 
mužstva rozešla s nerozhodným vý-
sledkem 3:3. I když po prvním poločase 
vedli žlutomodří 3:1, během druhého 
poločasu se zelení překonali a výsledek 
dotáhli do konečného nerozhodného 
výsledku 3:3. 

Po vyčerpávajícím výkonu se hráči 
občerstvili dobrým pivečkem, vyhlado-
vělé žaludky zaplnili náramně ugrilo-
vanou a chutnou krůtou od mistra Petra 
Pokorného.  

V přátelských rozhovorech jsme vy-
drželi až do vytracena.  

Oslava se opravdu vydařila a při od-
chodu domů někteří říkali, že už se těší 
na oslavu 100 let založení TJ. 

           
V. Charvát  

sport
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První mistrovské utkání v sezóně 2022 
– 2023 jsme sehráli na domácím hřišti 
28. 8. 2022 od 17,00 hodin s „B“ muž-
stvem Sokola Zlatníky. Utkání jsme 
vyhráli 2:1. První branku perfektně 
umístil Tonda Čoreja. Soupeř vyrovnal 
na 1:1 ve 40. minutě. Přesnou střelou 
v 79. minutě Marian Kulak završil naše 
vítězství na 2:1.  

Druhé utkání o mistrovské body 
v nové sezóně jsme sehráli 11. 9. 2022 
opět před domácími diváky. Mužstvo 
SK Pikovice jsme porazili 3:0. První 
branku vstřelil kapitán mužstva Michal 
Brož, další branku přidal Tonda Čoreja 
a poslední přidal opět Tonda Čoreja 
v 66. minutě. 
K třetímu utkání o mistrovské body 
jsme zajížděli 18. 9. 2022 do Libně, 
kde jsme se střetli s místními fotbalisty 
SK Libeň. Díky brance Tomáše Girla 
jsme se dostali do dovedení. Následně 
domácí po naší chybě v obraně vyrov-
nali a o několik minut později jsme ob-
drželi druhý gól. V 70. minutě jsme 
inkasovali další branku. Na konečném 
stavu 3:1 pro domácí bylo znát, že 
v naší bráně zaskakoval za zraněného 
brankáře hráč z pole.  

Za čtvrtým mistrákem jsme opět mu-
seli odjet za soupeřem. Tentokrát do 
Bojanovic. Tady jsme se utkali s mí-
stními fotbalisty Sokola Bojanovice. 
Soupeř nám vstřelil první branku po 
smolném souboji v našem pokutovém 
území krátce po začátku utkání. Ná-
sledně Michal Brož vyrovnal, ve 34. 
minutě ze skrumáže před brankou, jsme 
dostali poslední branku utkání – 2:1.    

V pátém utkání o mistrovské body, 
které jsme sehráli 8. 10. v Davli 
s fotbalisty ze Slavoje Davle jsme 
měli problém se sestavením mužstva. 
Několik hráčů nemohlo nastoupit 
z důvodu zranění a někteří kvůli za-
městnání. To se zásadně projevilo i 
na konečném výsledku 12:1. První 
branku jsme dostali v 17. minutě ve 
20. minutě vyrovnal po pěkné akci 
Tonda Čoreja. To bylo vše, na co 
jsme se s tolik pozměněnou sestavou 
zmohli. Postupně nám domácí dávali 
jednu branku za druhou. Domácí byli 
v plné sestavě, bojují o posty do 
vyšší soutěže a my jsme sestavu sle-
pili, jak se vdanou chvíli dalo. 

Šesté mistrovské utkání jsme už opět 
hráli na domácím hřišti. Soupeř k nám 
přijel ze Sokola Slapy. Problémy se se-
stavením mužstva k utkání přetrvaly i 
do tohoto utkání. Do branky jsme mu-
seli angažovat bývalého hráče, který se 
již řadu let aktivnímu fotbalu nevěnuje 
(nyní působí v roli fanouška, ale stále 
je naším členem). Přes velkou snahu se 
nám nepodařilo, aby body zůstaly 
doma. I když první dva góly jsme dali 
my. Nejdříve Jakub Jančí předvedl só-
lový unik, který proměnil v nádherný 
gól. Druhý jsme dali ve 24. minutě, 
když náš nový mladý hráč Pepa Ber-
nard chytře překonal brankaře hostů. 
První poločas skončil 2:0.  Zvrat nastal 
ve druhém poločase. Hostující hráči 
nám postupně vstřelili šest branek. 
V 76. minutě ještě snížil Tomáš Girl na 
konečný výsledek 3:6.  

Do sedmého utkání v Dolních Jirča-
nech 23. 10. s fotbalisty Čechoslo-
vanu nám zasáhl covid a nedostatek 
zdravých hráčů se projevil i na vý-
sledku. První branku nám domácí dali 
už v 9. minutě. Pepa Bernard chvilku 
na to vyrovnal na 1:1. Domácí nám 
ve následně nasázeli tři branky, a tak 
utkání skončilo výsledkem 4:1 pro do-
mácí.  

Osmý mistrák 30. 10. před domácími 
diváky byl snad pro nás ten nejhorší. To 
jsme se utkali s fotbalisty Rapidu Psáry 
„B“, kteří okupují přední místa v ta-
bulce, chtějí postoupit do vyšší soutěže 
a v letošním roce se jim daří. V rozmezí 

50 minut jsme obdrželi  čtyři góly.  
V 63. minutě se podařilo Pepovi Bar-
nardovi snížit na 4:1. Nakonec byl ko-
nečný výsledek 1:10 v náš neprospěch. 
Přetrvávajícím problémem je náš ne-
mocný brankař a několik hráčů z pole.   

Poslední zápas podzimu 2022 jsme 
sehráli v Libři 6. 11. s fotbalisty „B“ 
mužstva Meteoru Libeř. I tady jsme 
skórovali první my. Už v 7. minutě 
Pepa Bernard chytře zakončil svůj prů-
nik střelou k tyči. Ve 39. minutě soupeř 
vyrovnal z penalty. Následně jsme do-
stali druhý gól, další penaltu soupeř 
také proměnil, poté skórovali na 4:1. 
Když na hodinách svítila 82. minuta, 
rozhodčí proti nám pískl další penaltu, 
takže konečný výsledek byl 5:1. Ne-
budu s nikým polemizovat, jestli pe-
nalty byly oprávněné, nebo nebyly. Ale 
ještě v životě se mi nestalo, že by na 
můj tým byly odpískány tři penalty! 
Vždyť za celý podzim máme jen tři 
žluté karty! Ale to nechám na panu roz-
hodčím, ať si to srovná se svým svědo-
mím!       

Během zimní přestávky musíme vy-
vinout veliké úsilí, abychom posílili 
mužstvo o několik nových hráčů (ně-
které už máme v hledáčku) tak, aby-
chom v jarní části hráli fotbal na takové 
úrovní, jakou si my i naši fanoušci pře-
stavujeme.                                                       
 Všem našim příznivcům a fanou-
škům děkujeme za jejich přízeň a pod-
poru.                                  

  V. Charvát, trenér 

Ohlédnutí fotbalového trenéra 

Tělovýchovná jednota Tatran Kamenný Přívoz ve spolupráci 

s obecním úřadem v Kamenném Přívoze, připravuje vydání 

publikace od založení TJ až do současnosti o sportovní činnosti 

v Kamenném Přívoze.  

Tímto žádáme naše čtenáře i jejich známé a příbuzné, pokud 

mají po svých předcích, příbuzných,  sousedech, nebo známých 

památečné dokumenty, fotografie, novinové výstřižky,  

či upomínkové předměty a mohli by nám je za tímto účelem 

zapůjčit, aby se přihlásili p. Václavu Charvátovi  

na tel. č. 777614853 nebo na email varcha@seznam.cz 

Vyžádané zapůjčené věci pochopitelně vrátíme. 

Předem všem, kteří se s námi chtějí podílet na této dost náročné 

a titěrné, nicméně pro budoucí generace záslužné akci,  

moc děkujeme.  

Za TJ Tatran Kamenný Přívoz V. Charvát
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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, pří-
spěvky pro osoby se zdravotním postižením, kontaktováním dalších 
služeb atd. 
NOVĚ možnost potravinové pomoci pro osoby v nouzi. 
Služba je poskytována zdarma. 
KONTAKT:  
Mgr. Daniela Musilová, Městský úřad Jílové u Prahy, kancelář 
č. 113, v budově Obecního domu na Masarykově náměstí 195. 
TEL: 727 827 420 (pondělí a středa) 
email: socialnipracovnice@jilove.cz

Jubilanti 
 
 
 
ČERVENEC 
Pašek Drahouš 
Miňovská Věra 
Zelenka Miroslav 
Jindra Miroslav 
Stupková Helena 
Štěpánková Helena 
Sirotková Helena 
 
SRPEN  
Smejkal Josef 
Mošničková Eva 
Poláčková Růžena 
Dastych Jiří 
Pešková Marie 
Štochlová Daria 
Čechová Miluše 
 
ZÁŘÍ  
Klečatský Jan 
Sládek Vladislav  
Stavinohová Marie 
Šípek Jaroslav 
Holmanová Zdeňka 
 
ŘÍJEN 
Splavcová Božena 
Herold Pavel 
Piskač Vladimír 
Vítovcová Věra 

Jiráková Blažena 
Luka Miroslav 
Kressová Danuše 
Mikešová Marcela 
Soukupová Libuše 
Lacinová Jana 
Havel Zdeněk 
 
LISTOPAD 
Slabý Lubomír 
Fifka Zdeněk 
Bernardová Jiřina 
Kadeřábek Josef 
Splavec Karel 
Valachová Iva 
Jedličková Vlasta 
Mrázek Miroslav 
 
PROSINEC  
Valach Emil 
Husák Josef 
Šimáčková Eva 
Kašparová Alena 
Dubová Marie 
Novotný Antonín 
Hňupová Zdenka 
Soukup Václav 
Zadina Josef 
Houfková Hana 
Soukup Pavel 
Matějková Milena 
Svobodová Ivana 

Srdečně gratulujeme  
všem jubilantům!

Nově narození červenec-prosinec  
Barek Nikolas Cimická Johana 
Grasser Zdeněk Grebeň Rebecca 
Hošta Josef Hroníková Miriam 
Mašín Štěpán Nahodilová Sofie  
Obršál Filip Pittl Sebastian  
Stacho Vilém Tokačová Sofie  
Vágner Tomáš Vítovec  Samuel 

    Žáková Ester Dorothea 

Úmrtí v červenci-prosinci    

Bitner Milan Dastychová Marie 
Frimlová Ilona Hnátek Emil  
Jangl Zdeněk Ouda Milan 

společenská kronika

UŽITEČNÉ INFORMACE 

Shromaždiště odpadů 2022–2023 – statek Hostěradice 

Prosinec – březen: každá druhá sobota v měsíci 11:00 – 13:00 
 

MUDr. Johana Kybalová – ordinační hodiny v Kamenném Přívoze 

Úterý 13:00 – 14:00                Čtvrtek 9:00 – 12:00 

Kontakt tel.: + 420 241 413 907,  e-mail: jilove@k-med.cz 
 

MUDr. Klofáč  Jindřích  

Kontakt: + 420 224 282 444 
 

Pošta Kamenný Přívoz 

Po      13:00 – 18:00 

Út        8:00 – 12:00,     13:00 – 14:00 

St       13:00 – 18:00 

Čt        8:00 – 12:00,     13:00 – 14:00 

Pá        8:00 – 12:00,     13:00 – 14:00




