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Vážení spoluobčané,
od srdce Vám všem v roce 2011 přeji pevné zdraví, hodně štěstí a životní spokojenosti v osobním i
pracovním životě.
Jako nový starosta a rodilý „přívozák“ přeji všem i sobě, aby nadcházející rok a celé čtyřleté volební období
bylo pro naší vesnici úspěšné. Vím, že nic není zadarmo, vše stojí značné úsilí a poctivou práci, kterou chci
společně se svými kolegy obci věnovat. Vím, že bez dobré spolupráce a tvořivé práce všech zastupitelů by
moje snaha byla marná. Také věřím v činorodou spolupráci s Vámi, obyvateli naší obce. Každý z Vás se
může zapojit do dění obce a to jakoukoli formou podle svých možností, schopností a zájmů a to přímo
fyzickou prací či radou, např. ve spolcích, s hasiči, se sportovci, v ZŠ a MŠ, při úpravě zeleně, apod. Rádi
uvítáme Vaše podněty, návrhy a připomínky, které jistě zúročíme v naší práci. Nejprve však zastupitelé
připomínky a požadavky zmapují a po zralé úvaze určí, které problémy je nutné řešit urychleně a které
mohou přijít na řadu později. Nebudu slibovat, že všem požadavkům bude rychle vyhověno a že se vše
problematické v blízké budoucnosti napraví. To by byl nesmysl a nebude to věc jednoduchá, protože
finance obce jsou a budou značně omezené. Také pohledy na problémy obce mohou být různé. Obec
Kamenný Přívoz se skládá ze 4 částí a ne všichni obyvatelé jedné části obce znají problémy v části druhé.
Pochopitelně mladé rodiny s dětmi mají zcela jiný pohled a požadavky na život v obci než lidé hodně mladí,
či naopak starší a senioři.
V prvním čísle Přívozského čtvrtletníku se nebudu hlouběji zabývat rozpočtem naší obce. Pouze se chci
zmínit o tom, že příjem je v posledních letech víceméně stejný a to kolem 12 mil Kč za rok. Rozpočet roku
2011 je sestaven jako vyrovnaný, tj. příjmy odpovídají výdajům. Když odečteme od příjmů nutné výdaje
(škola, obec, osvětlení, odpady, atd.) zbyde na stavební práce a opravy, nákup nové techniky atd. při
vyrovnaném rozpočtu cca 1 mil. Kč (v rozpočtu rozděleno do příslušných účtů) a za to se mnoho nového
nevybuduje.
Proto jediným možným způsobem, jak realizovat větší investiční akce obce, je nutnost získávat dotace.
Toto se podařilo při poslední dotované investiční akci, vodovod a kanalizace „V Důle“, která se v současné
době dokončuje. Je to proces složitý a často problematický, ale jediný, jak obec získá prostředky na
podstatné zlepšení infrastruktury obce a tím i zkvalitnění života našich občanů.
Ještě jednou do nového roku 2011 hodně zdraví a štěstí Vám všem přeje
Prokop Mašek - starosta obce

Váţení spoluobčané,
v rámci nově ustaveného Zastupitelstva naší obce byl vytvořen Poradní orgán rady obce ve věcech
Územního plánování a stavební činnosti.
Dovolte mi, abych Vás touto formou nejprve jeho jménem pozdravil, popřál Vám i naší obci v novém roce
jen to nejlepší, a zejména stručně informoval o našich plánech a činnosti.
Základním cílem činnosti poradního orgánu, doufám, ţe i většiny zastupitelstva, a věřím, ţe i převáţné části
obyvatel naší krásné obce je: Harmonický a udrţitelný rozvoj sídelního útvaru Kamenný Přívoz,
zachování jeho doposud nenarušeného venkovského rázu a ochrana i rozvoj přírodních, kulturních,
krajinných a architektonických hodnot v rámci celého katastru obce.
Věřím, ţe i s Vaší podporou vytvoříme min. pro následující čtyři roky pro tento přístup odborně vymezený
právní rámec, který poskytne obecní radě dostatečnou oporu při prosazování tohoto cíle v běţné
administrativní agendě obce.
K dosaţení stanoveného cíle vede cesta skrze kaţdodenní práci a to zejména v oblastech:
1. Územní plánování
Územní plán /ÚPN/ a další podrobnější dokumenty jsou nejdůleţitějšími nástroji k zajištění harmonického
rozvoje obce. Definují se v něm moţnosti rozvoje obce, ale i regulativa a „pravidla slušného chování“ jak
pro nově vznikající zástavbu, tak také proto, aby byla zajištěna její citlivá návaznost na stávající, v případě
Kamenného Přívozu vč. všech jeho místních částí, doposud jedinečné prostředí.
poradní orgán:
- koordinuje za obec tvorbu a aktualizaci, spoluvytváří a definuje zadání změn ÚPN, spolu s pověřeným
zadavatelem dohlíţí nad jeho zpracováním a předkládá jej zastupitelstvu k ustanovení
- v případě zvláštní potřeby definice či ochrany specifických hodnot některých jednotlivých lokalit v obci
koordinuje a zadává zpracování regulačního plánu obce
- vytváří zadání pro územní studie, jejichţ zpracování obec poţaduje v případě rozsáhlejších či sloţitějších
lokalit určených k zastavění
S územně plánovací činností a vytvářením předpokladů pro harmonický rozvoj a ochranu hodnot obce
souvisí i tvorba obecně platných vyhlášek a souvisejících právních předpisů.
2. Vyjadřování obce ke stavbám a investičním záměrům
Skrze svá vyjádření k výstavbě obec naplňuje cíle stanovené územním plánem a dohlíţí nad dodrţováním
pravidel „slušného stavebního chování“, ve snaze zajistit ochranu a rozvoj přirozených urbanisticko
architektonických hodnot obce.
Na tomto místě si dovolím všem potencionálním stavebníkům zopakovat to, co jiţ během let minulých jistě
mnohokrát slyšeli z úst pana starosty. Před zahájením jakékoliv stavební činnosti, resp. před vypracováním
jakékoliv dokumentace pro její povolení, přijděte svůj záměr či návrh předem zkonzultovat, předjednat na
obecní úřad. Kladným projednáním stavebního záměru na obecním úřadě předejdete případným pozdějším
nesouhlasným stanoviskům, zdrţením při projednávání povolení či zvýšeným výdajům za úpravy jiţ
vyhotovené dokumentace.
Snaţte se při návrhu nových staveb či rekonstrukcích starých chalup postupovat citlivě, pokorně a
ohleduplně ke svému bezprostřednímu okolí, jeho kontextu. Vaše okolí se Vám odmění uznáním, Vy sami
se odměníte nadčasovým místem pro ţivot, nepodléhajícím módním vlnám, reklamní masáţi či
krátkodobým trendům.

3. Investiční akce obce
Poradní orgán spoluzadává a koordinuje zpracování podkladů pro menší stavebně-investiční akce obce,
kterými mohou být např. menší investice od pěších cest, dopravně bezpečnostních opatření, zpevněných
ploch, zeleně, úpravy veřejných prostranství, sběrných míst odpadů, dětských hřišť aţ po větší akce typu
sportovní, společenské prostory a plochy. Tyto podklady následně slouţí pro získávání dotací a zajištění
projekční, organizační a realizační fáze kaţdé akce. Vše závisí na míře finančních prostředků, které můţe
obec do takovýchto akcí vkládat, ty bývají vzhledem k určité míře nutné finanční spoluúčasti obce vţdy
limitující a bohuţel často omezující i pro ty nejušlechtilejší záměry.
V této oblasti je nezbytná součinnost s jinými pracovními tématickými skupinami v rámci obce jako jsou
odpadové hospodářství, doprava, dotace a jiné.
4. Monitoring a ochrana stavebně-kulturního dědictví obce a krajiny
Abychom mohli sami definovat čím je prostředí naší obce výjimečné, hodnotné a mohli tak tyto hodnoty
chránit a rozvíjet, je třeba je mít i přehledně pojmenované a zdokumentované.
Zde se nabízí i široké pole působnosti pro Vás občany, nadšence, lidi, kteří se kolem sebe dívají a to, co
vidí, jim není cizí. Pokud byste chtěli svým pohledem, názorem, fotografiemi či jinak přispět obraťte se na
nás. Formu a společně koordinovaný způsob součinnosti jistě vymyslíme.
5. Osvětová a poradenská činnost pro občany
Rádi bychom zejména v rozšířeném prostoru webových stránek obce a zjednodušenou formou pak i na
stránkách tohoto listu informovali veřejnost zejména o těchto tématech:
- venkovská krajina, sídla architektura – historický vývoj, proměny v čase a současný stavební vývoj a
směřování
- příklady „slušného stavebního chování na vesnici“ převzaté z odborné literatury metodických
publikací
- příklady staveb citlivě a vhodně osazených do venkovského kontextu – z našeho i zahraničního
stavebního prostředí
- příklady investičních akcí malých obcí zhodnocujících potenciál obce
- příklady hodnotných i těch „ méně hodnotných“ stavebních úprav historických objektů, novostaveb a
venkovních ploch z katastru naší obce
- legislativní minimum – aneb uţitečné rady s čím, na koho a kam se obrátit v případě plánované
stavební činnosti
- fotogalerie příspěvků občanů – jak vidíme Kamenný Přívoz našima očima
Na tomto místě bych si dovolil všechny zanícené fotoamatéry oslovit a vyzvat k účasti na
připravované fotosoutěţi s tématikou naší obce.
Soutěţit se bude v kategorii dětské i dospělácké. V některém z příštích čísel tohoto listu se dozvíte
podrobnější organizační informace, nicméně jiţ nyní foťte vše, co souvisí s tématikou Kamenného Přívozu
– přírodu, stavby, kříţky u cest, lidi, atmosféru, panoramata i detaily, barevně i černobíle, zkrátka tak jak to
u nás doma vidíte svýma očima. Navíc v těchto dnech orámované neopakovatelnou zimní náladou.
Ještě jednou přeji všem čtenářům do tohoto roku minimálně tolik elánu, kolik bylo zapotřebí pro vznik
tohoto příspěvku. Těm, které pojmenovaný cíl a témata činnosti Poradního orgánu rady obce ve věcech
Územního plánování a stavební činnosti zaujaly, oslovily a rádi by svojí činností přispěli k jeho naplňování,
přeji dostatek odvahy k překonání vlastního pohodlí a vůli přijít a přispět ke společnému cíli.
Nám všem pak společné dobré a ještě lepší místo pro ţivot, takové jaké si zaslouţíme, takové jaké si
vytvoříme.
Za Poradní orgán rady obce ve věcech Územního plánování a stavební činnosti
Ing. Arch. Ivo Bartoněk

Něco málo o dopravní obslužnosti obce

Chci Vás seznámit s jedním problémem obce, a to s
dopravní obsluţností v rámci veřejné hromadné dopravy.
Vím, ţe to nezajímá všechny občany, protoţe ne všichni
hromadnou dopravu vyuţívají, ale pro další je to někdy
jediný způsob dopravy do zaměstnání a pro většinu
mládeţe dopravou do školy. Uţivatelům MHD se nelíbí,
ţe většina spojů PID (Praţská integrovaná doprava)
končí v Jílovém u Prahy, linky nejsou protaţeny na
Prosečnici a v pozdních odpoledních či večerních
hodinách ţádný spoj PID přes Kamenný Přívoz nejede.
Stávající spoje PID (bus č.332) má obec bezúplatně
v souvislosti s dřívějším protaţením MHD do nemocnice
na Prosečnici. Kaţdý další spoj „navíc“ by stál obec
peníze. Přesto zastupitelstvo přistoupilo na poţadavek
části obyvatel Kamenného Přívozu na prodlouţení spoje
123, linky 332 do Prosečnice, odjez ve 20,00 hod
z Prahy. Tento jeden spoj navíc měl stát obec 15.576 Kč/ měs. tj. 186.912,- Kč/rok. Dále byl uplatněn
poţadavek na prodlouţení spoje 35, linky 332 (příjezd 9,22 do Jílového) k protaţení do Hostěradic. Toto
bylo projednáváno s pracovníky ROPIDu (Regionální organizátor Praţské integrované dopravy) bývalým
starostou Konstantinem Navrátilem v říjnu 2010. Začátkem prosince 2010 jsme však byli vyrozuměni
ROPIDem, ţe v souvislosti se situací, která by měla nastat v autobusové dopravě v roce 2011 ve
Středočeském kraji bylo dohodnuto, ţe poţadovaný spoj ve 20,00 hodin z Budějovické do Jílového nebude
do Prosečnice prodlouţen. Obci bylo doporučeno, aby prostředky vyhrazené na tento spoj byly případně
vyuţity na „záchranu“ stávajících spojů. Zároveň nám bylo sděleno, ţe prodlouţení linky 332 v dopoledních
hodinách do Hostěradic bude řešeno v březnu při změně jízdních řádů, a ţe vše záleţí na tom, jaká bude
situace na Krajském úřadě.
V obdobném duchu obdrţeli dopis starostové všech zainteresovaných obcí od vedení ROPIDu, ţe je
v současné době (konec roku 2010) vypracováván návrh úsporných opatření v autobusových linkách PID,
opět s doporučením vytvořit rezervu na pokrytí spojů, které jiţ Středočeský kraj nebude spolufinancovat.
Z uvedených informací ROPIDu však není zřejmé, jak a které změny se nás budou týkat.
Dále chci informovat, ţe se vyskytly stíţnosti (ústní) v prosinci 2010 na provoz pravidelných linek
provozovaných ČSAD Benešov, na pozdní příjezdy, vynechání spojů či odmítnutí zajet autobusem do
Hostěradic. Na ČSAD Benešov jsme stíţnosti občanů uplatnili a bylo nám sděleno, ţe vše bude prošetřeno.
Na druhé straně je třeba chápat, ţe se jednalo o období extrémních klimatických podmínek a také víme, ţe
řidič nese odpovědnost za zdraví přepravovaných osob i majetek zaměstnavatele.
Na ČSAD Benešov ţádáme lepší synchronizaci autobusových spojů z Benešova a PID, linek končících
v Jílovém u Prahy.

Prokop Mašek

Poplatky za odpady na rok 2011

Prosím, dočtěte aţ do konce!

KOLIK BUDEME PLATIT?
V roce 2011 zaplatí kaţdá osoba, která je trvale hlášena v obci za svoz odpadů poplatek ve výši
39,17 Kč měsíčně (470,- Kč na rok). Tato částka je oproti minulým letům navýšena o 3,34 Kč za měsíc
proto, ţe se cena svozu odpadů, kterou nám účtuje svozová firma AVE také zvýšila.
JAK BUDEME PLATIT?
Poplatek se bude platit obci, jako v minulých letech, a to na celý rok dopředu. Po zaplacení poplatku
obdrţíme samolepku, kterou viditelně označíme popelnici tak, aby pracovníci svozové firmy AVE věděli, ţe
máme „odpadné“ na tento rok zaplaceno.
Platbu je moţno provést přímo na obecním úřadě nebo bankovním převodem. Potřebné informace k platbě
zjistíte na webových stránkách obce: http://www.kamennyprivoz.cz/czech/platby.aspx , popřípadě
telefonicky dotazem u pí. Praţákové na tel.č.: 241 951 443.
KDY MUSÍ BÝT POPLATEK ZAPLACEN?
Poplatek je splatný do 31. března 2011. Po tomto datu, nejenţe nám odpady nebudou vyváţeny, ale obec
po nás můţe chtít zaplatit penále z prodlení.
PROČ PLATÍME OBCI?
Obec je zprostředkovatelem mezi námi a firmou AVE, která odpadky vyváţí. Obec veškeré vybrané
prostředky vyuţívá k uhrazení plateb za svoz našeho odpadu. I tak je ale nutné platbu za svoz odpadů
z obecního rozpočtu výrazně dotovat. Např. v roce 2010 činil tento doplatek více neţ 585 000,- Kč, tj.
téměř 5% ročního obecního rozpočtu. Jinými slovy, v roce 2010 jsme „do popelnice“ vyhodili z obecního
rozpočtu peníze, ze kterých se dal pořídit například chodník do Hostěradic nebo hned několik semaforů u
problematických přechodů.
KOLIK OBCI FIRMA AVE ÚČTUJE?
Jedno vyvezení popelnice o obsahu 120 l bude v roce 2011 stát cca 40,- Kč. Platba není účtována za
mnoţství svezeného odpadu, ale za počet vysypaných popelnic. To znamená, ţe i za poloprázdnou
popelnici zaplatí obec plnou cenu.
JAK MŮŢEME OBCI POMOCI SNÍŢIT DOPLATEK ZA NAŠE ODPADY?
Z výše poplatků je jasné, ţe kaţdá osoba zaplatí měsíčně obci na „odpadném“ tolik, kolik firma AVE obci
naúčtuje za jedno vyvezení popelnice. Měli bychom se proto snaţit nepřekračovat toto mnoţství, jinak za
naše odpady musí obec doplácet. Důleţité je např.:
- dávat k vyvezení pouze plné popelnice; jinak platí obec za vývoz vzduchu.
- třídit odpad; za vytříděný plast, papír, sklo a elektronické přístroje dostává obec peníze zpět.

Náplava není záplava
Nenápadnou, ale věříme, ţe pro budoucí ţivot
obce důleţitou událostí loňského roku bylo
zaloţení občanského sdruţení „Náplava Sázavy“.
Jak název spolku napovídá, sdruţení nezaloţili
lidé, jejichţ dědečkové osidlovali sázavské břehy
za dob lovců mamutů, ale osoby nově příchozí,
které bychom mohli uctivě nazývat novousedlíky.
Pro takové spoluobčany se však jiţ dávno vţil
název stejně přiléhavý, leč mnohem poetičtější náplava. Sami zakladatelé sdruţení se k tomuto
označení hrdě hlásí, neboť si je vykládají
výhradně pozitivně. Na webových stránkách
„Náplavy“ můţeme číst tato vysvětlující slova:
„Chceme být pro břehy, na nichž jsme se usadili,
přínosem. Jako řeka dokáže naplavit výživný
humus, který zúrodní kraj, chceme i my napomoci
jeho rozkvětu nápady a iniciativou.”
Sdruţení “Náplava” chce být aktivní v ochraně a
zlepšování ţivotního prostředí, hodlá přispět k
rozvoji společenského ţivota,

k setkávání lidí společných zájmů, ke vzniku
kulturních aktivit, k obnově a zakládání tradic a
tím vším k pozvednutí kvality ţivota u nás.
Členové sdruţení hodnotí začátky svého
působení skromně. Více prozradil místopředseda
„Náplavy“ Robert Nebřenský: „V loňském roce
jsme
vypracovali
projekt
obnovy
návsi
v Kamenném Újezdci. Grant jsme však bohuţel
nezískali, i kdyţ to bylo děsně těsné. V rámci
přípravy projektu jsme se však iniciativně chopili
sekaček, hrabí a lopat a náves sami alespoň
uklidili. Úklidové práce se nám natolik zalíbily, ţe
jsme se pustili do čištění břehu naší milované
Sázavy. Radost z vykonané práce a z výsledku,
který je okamţitě vidět, se nám zračila
v rozzářených očích, které se ještě dlouho leskly
šťastným dojetím.
Ţádost o příspěvek na zvelebení návsi podáme
znovu, jakmile se objeví vhodné grantové řízení.
Vyhlášené granty průběţně sledujeme a hledáme
moţnosti, jak některý z nich vyuţít i pro další
z našich mnohých nápadů.
Kromě výhledů, orientovaných do budoucnosti se
chceme zaobírat také minulostí. Zajímají nás
vzpomínky pamětníků, které hodláme natočit a
poté umístit na internet, jakoţ i všemoţné
historické materiály jako jsou pohlednice, plakáty,
dopisy a fotografie, týkající se naší obce.
Budeme-li úspěšní a podaří se nám získat
dostatek zajímavých vyprávění a relikvií, rádi
bychom uspořádali tématickou výstavu. Nejlépe
v budoucím „kulturním domě...“
Pokud by Vás zajímaly plány a představy
„Náplavy“ podrobněji, bliţší informace najdete na
webových stránkách www.naplava.com nebo
pište na info@naplava.com

Občanské sdruţení „Náplava Sázavy“ je tu pro
kaţdého. Pokud jsou Vám plány a aktivity
sdruţení sympatické, připojte se k nám! /zv/

Školní ţivot v Kamenném Přívoze
Rozkvět maličké, ale důleţité vesnické školy v
Kamenném Přívoze.
[Neotřelý příběh ze zákulisí této malé velké školy
očima Australana]
Po devíti letech proţitých ve zlaté Praze jsme se
s manţelkou rozhodli přestěhovat se s naší
pětiletou dcerou na poklidný a svěţí venkov, kde
se pasou krávy, nad lesem krouţí sokol a divoká
řeka Sázava zurčí přes balvany, unášejíce
s sebou desítky ţlutých kanoí a kachen.
Nezasvěcenému oku by se toto místo mohlo zdát
bezvýznamné a podivné, spíše poklidnou ospalou
vesničkou, kde se toho děje málo a nebo vůbec
nic. Stačí však nahlédnout za oponu dění v
Kamenném Přívoze (vyjma místní pohostinství) a
ocitnete se v místní škole, sídlící kousek nad
Obecním úřadem a pod polorozbořeným
stavením, ze kterého bychom jednoho dne rádi
vybudovali náš domov.
A tady začíná jeden kouzelný příběh, který bych
vám chtěl vyprávět.
Mívali jsme jedno velmi nesmělé, ale spokojené
dítě jménem Matilda, kterému ke štěstí stačila
láska a péče milující maminky a zboţňujícího
tatínka. Ve stověţaté Praze jsme zkusili poslat ji
do školky, ale k našemu zklamání se vracela
domů počůraná a s pláčem, a tak jsem se
rozhodli, ţe do školky chodit prostě nebude.
Milující otec měl za to, ţe není moţné, aby tohle
stydlivé a přecitlivělé dítě chodilo do školky a
natoţ pak do školy, a uvaţoval o domácím
vzdělávání.

Všechno ale nabralo nový směr, kdyţ jsme se
přestěhovali na toto „nevýznamné“ místo. Po roce
jsme se rozhodli, ţe naše šestiletá dcera
by školku navštěvovat přece jen měla, a také
jsme měli zato, ţe poslední rok před nastoupením
do školy je to povinné. A tak jsem, já statečný,
vyslal prvního září manţelku, aby dceru do školky
odvedla. A co se nestalo! K mému
nepřekonatelnému údivu a nadšení tam dcera
vydrţela celý den a i přes pár slziček tam chtěla jít
zase! Nevěřil jsem vlastním očím a uším. Po
týdnu přivykání a několika dalších slz ze strany
dcery i rodičů si malá Matilda našla své místo
mezi svými spoluţáky.
Od té doby uţ jí nic nestálo v cestě. V této malé
třídě předškoláků pod pečlivým vedením paní
učitelky Martiny Šimsové a Jany Zdvihalové vznikl
stmelený kolektiv s pevnými pouty přátelství těch
nejmenších. Kdyţ pak nastupovali do školy, uţ se
dobře znali nejen mezi sebou, ale i se staršími
školáky a přechod do školních lavic proběhl bez
problémů. Kdo by tomu věřil.
Paní ředitelka Hana Šmídová s paní učitelkou
Líbou Filipovou, ohromeny takovým mnoţstvím
nových dětí - celou devítkou prvňáků, vládnou
pevnou a citlivou rukou a se zdravým
sebevědomím toho, kdo zná děti a rozumí jim.
Děti je respektují a přátelská atmosféra ve škole
se odráţí v klábosení rodičů na chodbě při
vyzvedávání svých dětí ze školy. Na tak maličkou
školu, která dohromady čítá dvacet dětí, je tady
nečekaně mnoho krouţků a aktivit od angličtiny,
gymnastiky, počítačů a muzicírování, za které
jsou rodiče ochotni zaplatit, aţ po výtvarné tvoření
a procházky přírodou v druţině s paní učitelkou
Janou Lacinovou. Pravda, státní podpora
vzdělání na všech úrovních se zdá být v této zemi
finančně nedostatečná, ale my všichni to prostě
bereme tak, jak to je.
A nesmím zapomenout také na osobnost paní
Prokůpkové, uklízečky a pomocnice, která má
pod kontrolou všechny školní záleţitosti a my
všichni ji máme rádi.
Musím se přiznat, ţe bych nikdy nevěřil tomu,
jakou síť vztahů si moje dcera vytvoří v komunitě
této školy, ţe uţ si dokázala získat dobré
kamarády, se kterými tráví čas i po skončení
školy a o víkendech. To všechno díky učitelům a
rodičům, které spojuje tato malá škola v
Kamenném Přívoze č. 53.
Autor: Schelie Nielsen

Práce i legrace patří k našemu životu
I kdyţ má člověk svou práci rád a stala se mu postupem let hlavním „koníčkem“, přece jen je to někdy
únavná povinnost. Nemůţe vysadit, kdyţ má pocit, ţe se mu nedaří. Nemůţe se „odpardónovat“, kdyţ má
dojem, ţe po něm někdo chce naprosté nesmysly. Nemůţe úplně vypnout, i kdyţ cítí, ţe si potřebuje na
chvíli „odfrknout“, vypřáhnout. V takové chvíli je obzvlášť důleţitý jakýkoli impuls, který člověka poponese
nad tyto starosti, umoţní mu podívat se na situaci pozitivně, s nadhledem, aby se dál mohl radovat z toho,
ţe má takovou pěknou práci, důleţitou pro společnost, nejdůleţitější pro děti jemu svěřené. Článek
manţelů Nielsen je právě z těch pobídek, které pomáhají, aby naše práce byla ještě lepší. Není nad to,
kdyţ člověk ví, ţe výsledky jeho práce jsou ceněné, našly si lidičky, které potěšily, kteří si jich váţí.
Ředitelka MŠ a ZŠ Mgr. Ludmila Šmídová

Základní škola a mateřská škola Kamenný Přívoz
Kamenný Přívoz 53
252 82
Okr. Praha-západ
vyhlašuje
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Proběhne dne
21. ledna 2011
od 8.00 do 15.00 hod.
V tomto dni mají návštěvníci školy moţnost podívat se do výuky,
pohovořit s vyučujícími,
případně se s nimi a s prostředím školy seznámit
(v případě návštěvníků z jiných škol, místní jsou jistě s prostředím seznámeni).

Tomuto dni předchází
SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
20. ledna 2011
od 16.00 hod.
Na kterou Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaše dotazy.

Základní škola a mateřská škola Kamenný Přívoz
Kamenný Přívoz 53
252 82
Okr. Praha-západ
vyhlašuje zápis do prvního ročníku základní školy.
Zápis proběhne dne
8. února 2011
od 15.00 do 18.00 hod.
Setkáme se v budově školy a co dál?
To se dozvíte na místě.
Dostaví se i děti, které dostaly v minulém školním roce odklad.
Těšíme se na shledání s Vámi.
Potřebujete vzít s sebou:
rodný list dítěte
občanský průkaz rodiče
Kdo se ze zákonných zástupců ze závaţných důvodů nemůţe dostavit v daný termín,
domluví si náhradní termín s ředitelkou školy.
tel. ZŠ a MŠ:
241 951 462
e-mail: zskamennyprivoz@seznam.cz
web: zsmskamennyprivoz.estranky.cz

Máte-li lásku ke svým dětem a chuť radovat se z kaţdé maličkosti, která se jim povede, těšíme se na
setkání s Vámi a Vašimi dětmi a na chvíle společně proţité při jejich poznávání. Alespoň do doby, neţ nám
odrostou a bude jim ku prospěchu poznat větší a rozmanitější svět. Nabízíme přívětivé prostředí malotřídní
školy (2 třídy), ve kterém kaţdé dítě dostává svou příleţitost a můţe projevit svůj talent. Kde můţe mluvit,
vyjadřovat se k věcem, které povaţuje za důleţité, svěřovat se lidem, kteří si váţí jeho důvěry.
Prostě místo, kde se lidé setkávají a učí se navzájem!
Mgr. Hana Šmídová, ředitelka
Poznáváme rukama

Učíme se anglicky

Pravidelné ohlédnutí trenéra fotbalového muţstva TJ Tatran Kamenný Přívoz Václava
Charváta za podzimní částí sezóny 2010 – 11
V posledním čísle Př. čtvrtletníku jsme se rozloučili 8. mistrovským utkáním doma s SK Meteor Libeř, které
jsme vyhráli 5 : 1. K 9. utkání o mistrovské body jsme zajíţděli 24. 10. 2010 do Dolních Břeţan, kde jsme
se utkali s místním SK Olympie. Toto utkání nám nevyšlo tak, jak bychom si přáli a prohráli jsme 4 : 2.
Branky za naše muţstvo vstřelili v 16. minutě Jakub Vojáček a v 81. minutě Václav Kumpošt.
Na 10. soutěţní utkání, které se hrálo 31. 10. 2010 a ve kterém nám šlo o dost důleţité body s naším
odvěkým soupeřem z Jílového, jsme se obzvlášť snaţili připravit tak, abychom se vyvarovali zbytečných
chyb. Tím jsme mu chtěli narušit cestu za dobrým výsledkem. To se nám povedlo a postupně jsme jim
nasázeli sedm gólů. První branku vstřelil jiţ ve 4.minutě chytrou střelou k tyči Michal Broţ. Další tři branky
za sebou do sítě soupeře uskladnil Jakub Vojáček ( ve 25.,33. a 51. minutě). V sázení gólů pak ještě
pokračovali v 65. minutě Adam Kačer, v 75. minutě Václav Kumpošt a v 78.minutě František Novotný
starší. Brankař v naší svatyni byl vţdy na svém místě a nedovolil soupeři, aby protlačil míč za jeho záda.
Konečný výsledek byl 7 : 0.
K 11.mistrovskému utkání na podzim, hraného 6. 11. 2010 jsme zajíţděli na hřiště našeho velkého rivala
AFK Radlík. Tato utkání jsou vţdy dost vyhecovaná uţ před začátkem. Nebylo tomu ani nyní jinak. Soupeři
se podařilo vstřelit v 6. minutě první branku. V 8. minutě nádhernou střelou vyrovnal Václav Kumpošt na 1 :
1. Kdyţ běţela 78. minuta, Jakub Vojáček zahrával trestný kop z dobrých 30 metrů a dal takovou ránu,
kterou má v noze jen on. Brankař domácích neměl ţádnou šanci. My jsme se ujali vedení 2:1 a to jsme aţ
do konce zápasu nepustili. Takţe domů jsme vezli z dalšího hřiště soupeře 3 body. K tomuto zápasu ještě
musím podotknout, ţe rozhodčí i kdyţ je zápas rozhodnutý, dokáţe fotbal znechutit nejen hráčům, ale i
divákům. I domácí diváci posoudili jeho rozhodování jako velmi podivné. Můţe se snaţit ovlivnit výsledek
jak chce a nemusí mu to být nic platné i kdyţ nám v závěru jednoho hráče vyloučil. Přesto body byly naše.
Poslední mistrák jsme sehráli na domácím hřišti 14. 11. 2010. Soupeřem nám bylo muţstvo ze Štěchovic.
V tomto utkání se nám vyloţeně nedařilo a jak se říká, na co sáhneš, nic se nevede. Soupeř prostřelil
našeho brankaře ve 42. minutě smolnou střelou ze skrumáţe před brankou. I druhá branka, kterou jsme
obdrţeli v 73. minutě byla spíše z těch náhodných. Ale nám se nepodařilo proměnit ani jednu ze dvou
penalt, které jsme zahrávali proti soupeři. Moţná to bylo tím, ţe nám uţ nemohl nikdo sebrat první místo
v tabulce, na kterém přezimujeme.
Podzimní část jsme zvládli podle našich představ, z 12. sehraných mistrovských zápasů jsme 8 vyhráli, 2
hráli nerozhodně a jen dva jsme prohráli. Získali jsme 26 bodů a skóre máme aktivní 32 : 15. V tabulce
jsme na prvním místě a před druhým AFK Radlík máme náskok 1 bodu. Jak je vidět v jarní části nás čekají
urputné boje o čelní místo v tabulce. Protoţe na postup do vyšší soutěţe si bude dělat chuť více muţstev.
My si tu šanci vrátit se do vyšší soutěţe, také nebudeme chtít nechat vzít. Pokud muţstvo zůstane
pohromadě a nebudou z něho vyřazeni hráči kvůli zranění ( myslím, ţe uţ máme vybráno) a nedobré
rozhodčí uţ jsme si snad také vybrali, tak to máme ve své moci. Celé muţstvo a realizační tým pro to udělá
vše.
14. 11. 2010 se uskutečnila schůze muţstva s výborem oddílu, na které se zhodnotila uplynulá část
sezony. Zde jsme si řekli i některé nepříjemné věci, které je třeba zlepšit. Zazněla tady slova chvály, ale ty
slova nepříjemná. Všichni jsme přesvědčeni, ţe to je pro dobro věci nutné. A jak se říká, je třeba si nalít
čistého vína. Po delší diskusi se všem přítomným rozdaly papírky, na kterých měli všichni napsat tři
nejlepší hráče podzimu. Po vyhodnocení 1. místo obsadil Adam Kačer,
2. místo patřilo Mirkovi
Hroníkovi a na 3. místo usedl Václav Drábek. Všichni vyhodnocení dostali od výboru oddílu šampaňské,
aby si měli čím připít. Výbor ještě odměnil Luďka Skalického, ţe v jeho mladém věku (?) to ještě s námi
táhne a všichni věříme, ţe ještě nějakou dobu potáhne. Závěr patřil večeři a volné zábavě, při které jsme
diskutovali aţ do zavírací hodiny.
Neţ-li ukončím můj příspěvek, chci poděkovat všem sponzorům, které schválně nebudu jmenovat, abych
náhodou na někoho nezapomněl, ale bez jejich přispění by náš fotbal dělat nešel. Úplně závěrem nemůţu
zapomenout na naše věrné fanoušky, kteří s námi proţívají krásné chvíle, ale i ty, o kterých radši moc
nemluvíme. I těm patří veliký dík, ţe nás přijdou podrţet i kdyţ se nám zrovna nedaří tak, jak bychom chtěli.
Věřte, ţe vţdycky chceme vyhrát.

TJ Tatran Kamenný Přívoz do nového roku 2011 přeje všem lidem hodně zdraví, štěstí, lásky a mnoho
úspěchů v osobním ţivotě.
Loučím se sportovním pozdravem: „Sportu zdar a fotbalu zvlášť!“
Zpracoval trenér: V. Charvát
Fotbalové loučení se starým rokem

Výbor Tělovýchovné Jednoty Tatran Kamenný Přívoz:
Předseda:
Místopředseda, hospodář:
Trenér:
Asistent trenéra:
Zástupce „ A „ muţstva:
Technická podpora:
Technická podpora:
Stolní tenis:

Novotný František
Jirka Oldřich ml.
Charvát Václav
Šifra Štefan
Kačer Adam
Navrátil Václav
Mašek Prokop
Jirka Oldřich st.

Výbor Tělovýchovné Jednoty na svém zasedání dne 2.11.2010 jmenoval nové členy, děkuje odstupujícímu
předsedovi ing. Romanu Kačerovi za jeho dlouholetou a obětavou práci v TJ, v oddíle kopané a těší se na
další spolupráci.
Předseda TJ: František Novotný

Střípky od hasičů z Kamenného Újezdce
Co bylo:
29.10. byli členové zásahového druţstva přivoláni chataři z osady „Hřebenec“ k poţáru kontejneru
6.11. jsme se zúčastnili oslavy 60. narozenin našeho člena Vlasty Cirmana, kde jsme mu předali nějaké
dárky
6.11. mladí hasiči navštívili kino v Benešově
V průběhu listopadu proběhli u všech vozidel technické prohlídky
2.12. nás informoval svolávací systém „KANGO“ o poţáru dřevníku ve Studeném u Jílového. I k tomuto
ohni jsme přispěchali během několika málo minut a pomáhali při jeho likvidaci.
7.12. jsme byli vyzváni dispečerem na HSZ k odstranění padlých stromů na silnici do Lešan
9.12. naše zásahové druţstvo likvidovalo poţár kontejneru na osadě Orlík
14.12. byli naši zástupci na okrskové schůzi v Jílovém
29.12. se uskutečnila jiţ tradiční vánoční vycházka

Co bude:
Během měsíce ledna a února navštívíme valné hromady SDH na našem 21. okrsku.
V únoru se uskuteční valná hromada našeho SDH.
Zpracoval. V. Charvát

Preventivní okénko
Dnešním preventivním okénkem se podíváme na uţívání topidel a s tím souvisejícími předpisy nejen
při topení. Protoţe je topná sezóna v plném proudu, zvolil jsem podrobnější pohled našim okénkem
na tento problém. Při samotném uţívání topidel bychom neměli zapomenout na dodrţování několika
bezpečnostních zásad:
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údrţbě topidel. Vţdy se řiďte návodem výrobce,
který musí být připojen k výrobku. V ţádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci. Topidla
nepodrobujte jakýmkoliv domácím „vylepšením“ nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku poţáru,
výbuchu či jiného neštěstí.
Vţdy je třeba dodrţovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti,
stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Neobsahuje-li návod k pouţití bliţší údaje, lze za bezpečnou
vzdálenost povaţovat u spotřebičů na tuhá paliva 80 cm ve směru hlavního sání a 20 cm v ostatních
směrech. U spotřebičů na kapalná a plynná paliva a u spotřebičů na elektřinu je to 50 cm. Pokud není
moţné bezpečný odstup dodrţet, musíte zajistit alespoň kvalitní tepelnou izolaci. Jakékoliv hořlavé látky
a předměty, které se mohou vznítit (i obyčejný hadr) skladujte pokud moţno co nejdále od topidel.
V ţádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor zejména na
barvy nebo laky! Topné těleso na tuhá paliva zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podloţkou pod
topidlem, které znemoţní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také ţhavým uhlíkům
vypadlým z kamen zapálit okolní předměty. Ochranná podloţka by u všech spotřebičů na tuhá paliva měla
přesahovat půdorys spotřebiče nejméně o 30 cm před přikládacím a popelníkovým otvorem a 30 cm na
bočních stranách, v případě tepelného spotřebiče k vaření se jedná o 60krát 30 cm. U krbu jsou zásady
ještě přísnější (izolační podloţka o 80 a 40 centimetrů). Pokud máte plynové vytápění, dodrţujte lhůty
revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména
u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu můţe dojít k otravě. Uţivatelé plynového
kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje
a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.
Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů topidel (např.
u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání větrání otrava oxidem uhelnatým.

Kaţdé topidlo a komín jsou konstruovány na určitý druh paliva a jeho pouţívání je nutné dodrţovat.
Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na jiný (např. z plynového vytápění na topení dřevem), vţdy si
nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný.
Pro topení nepouţívejte nic, co do kamen nepatří - např. biologický či jiný odpad (sláma, umělohmotné
lahve apod.). To má nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje to riziko poškození kotle,
kamen, kouřovodu nebo komína, čímţ roste i nebezpečí vzniku poţáru.
Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dřeva, komín se přitom zanáší větším mnoţstvím sazí a tím se
zvyšuje i riziko poţáru.
Kamna na tuhá paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vţdy
hrozí vznícení hořlavých par a váţné zranění.
V případě topidel na tuhá paliva dávejte bedlivý pozor na ţhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak
uloţte do nehořlavých nádob (např. kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné
vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Vyvarujte se ukládání ţhavého
popela do plastových popelnic, ty se totiţ mohou pak ţárem zdeformovat. Kvůli špatnému uloţení popela
kaţdoročně dochází k poţárům nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.
Pamatujte, ţe zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivější
provoz a poţadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.
Nesmí se však zapomínat ani na připojené komíny (zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory,
které slouţí k odvodu kouře z tepelných spotřebičů) a kouřovody (roura spojující kamna se spalivovou
cestou, respektive komínem).
Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udrţovat v řádném stavebně technickém
stavu. Konkrétně to znamená například udrţování celistvosti a neprodyšnosti komínového pláště,
i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud moţno omítnut. Poţáry často vznikají například
ţhnutím trámů zazděných v komíně (obvyklé zejména u starších staveb).
Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být správě izolován.
Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodrţujte návody a technické podmínky stanovené
výrobcem tepelných spotřebičů. I v případě komína můţe mít zanedbání neblahé následky. Špatné
(netěsné) zaústění kouřovodu do komínového tělesa můţe díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin
způsobit váţné poškození zdraví. Neudrţovaný komín rovněţ zvyšuje riziko výbuchu kamen.
Pamatujte, ţe sebemenší nečistota v komíně můţe způsobit velké nepříjemnosti, ať jiţ dlouhodobé ţhnutí a
následný otevřený poţár nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí
v komíně a vybírání odpadu by mělo být proto samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho technického stavu.
Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění a kontroly komínů a topidel alespoň
před začátkem topné sezóny a po jejím skončení. Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům od
domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes řádné čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím kominické firmy
musí zajistit majitelé objektů sami.
Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky kominíky. Ti by měli provést revizi komínu i v případě, ţe se chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič,
nebo hodláte změnit druh paliva. O provedení čištění vydá kominík doklad.
K poţáru můţe dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných komínových dvířek, z nichţ pak mohou
vylétat jiskry či ţhavé materiály. Vybírací dvířka u paty komínu by neměla být nikdy umístěna v obytných
místnostech, pevně uzavřena musí být i vymetací dvířka na půdě.
Pouţívání komínů, u nichţ byly zjištěny závady, je zakázáno.

Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé látky by od něj měly být v půdních
prostorách vzdáleny nejméně 1 metr - riziko zvyšují zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí
zasahovat ani k němu těsně přiléhat ţádné hořlavé stavební prvky (jako konstrukce rovu, stropu, obloţení
apod.).
Pamatujte, ţe za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne
kominík.
Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné porušení zásad bezpečného provozu topidel
a komínů udělit i desetitisícové pokuty.
V případě vzniku poţáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti
komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Poţár sazí v komíně nikdy nehaste vodou,
mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do příjezdu hasičů se můţete pokusit zkrotit
plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Pokud poţár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie.
I kdyţ se vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit náhradu způsobené škody
u pojišťovny, měli byste zavolat hasiče-vyšetřovatele. Pamatujte, ţe čas věnovaný pozornému
dodrţování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná
preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před poţáry.
Při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte pozor na riziko samovznícení. Tyto materiály
byste měli skladovat tak, aby nenavlhly nebo nebyly uskladněny v příliš velkých vrstvách (nad 1,5 m).
Například v roce 2006 došlo kvůli samovznícení uhlí k 109 poţárům, celková škoda činila více neţ
4 mil. Kč. Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně
omítnuté, protoţe např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení. Uhlí skladujte odděleně od
ostatních paliv a vţdy zvlášť novou naváţku od staré. V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor také na manipulaci se zdroji otevřeného ohně
(svíčka, cigareta, zapalovač) v blízkosti topiva. Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty
uvnitř uskladněného topiva. Pokud zjistíte, ţe se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez je povaţováno
65 °C), uhlí přeházejte nebo přeneste na volné místo, kde ho uskladněte do vrstvy vysoké maximálně
několik desítek cm a nechte ho vychladnout.
Zpracoval člen zásahového druţstva V. Charvát

INZERCE

Prodám štěňata kříţence retrievra a ovčáka za cenu očkování 500,- Kč. Jedná se o fenky narozené v
polovině srpna 2010, které jsou čistotné a velmi přátelské. K odběru ihned. Tel.:721 444 990

Rozsvěcení vánočního stromečku
První adventní neděli se jiţ podruhé konalo slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku před budovou
obecního úřadu. Kaţdý příchozí mohl pro své sousedy napsat
anonymní vánoční přání a při odchodu si vybrat jiné, které napsal
někdo jiný. Pro zahřátí byl uvařený výborný grog, punč nebo čaj,
k vánočnímu naladění
přispělo
i
dobré
cukroví.
Všechny
přítomné uvítal starosta
obce Prokop Mašek,
který popřál vše dobré
v nadcházejícím čase. Děti ze základní školy zatančily a
zazpívaly. Nechyběl ani divadelní spolek OKAP, který zahrál
krátké divadlo na motivy povídky J. Čapka - O Vánocích, které
nechtěly být. Vše vyvrcholilo rozsvíceným stromečkem, který od
této chvíle svítí kaţdý den, stejně tak i krásný betlém před
školkou.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce, a
zejména Vám, kteří jste si udělali čas a přišli mezi nás.
Slibovaná aparatura k ozvučení bohuţel nedorazila, věříme, ţe
příští rok se dočkáme i kvalitního zvuku.

Jana Kozlová

Kulturní akce v I. čtvrtletí 2011
Masopust – v sobotu 29.01.2011 bude obcí procházet tradiční masopustní průvod. Sraz a start
zároveň je v 8,30 v hospůdce „U Hastrmana“. Odtud vyjdeme v 9,30 po trase Kamenný Přívoz levá
strana břehu Sázavy, pravá strana břehu k prodejně, kolem Pohádky nahoru silnicí, dále ke škole,
Důlem na Zastávku aţ do Kamenného Újezdce. Kolem páté bude slavnostně zastřelen „Medvěd“
opět U Hastrmana. Kdo máš čas a chuť se připojit jsi vítán. Ranní občerstvení zajištěno, doprovázet
bude ţivá hudba a hrát budeme na přání. Bliţší informace na tel. 724617506 Jiří Patera. Pojďme si
udělat zimu veselejší !!!
31.1.2011 - beseda s doc. Chalupským: EX LIBRIS – pořádá Místní lidová knihovna v rámci
celoročního projektu „Čteme kaţdý den“, určeno pro rodiče a děti, milovníky knih – bliţší informace
na http://www.kamennyprivoz.cz/czech/knihovna.aspx (přihlášky v knihovně)
Vítání občánků

Zvonění ve svaté Ludmile
Náš kostelík je zasvěcen svaté Ludmile a byl postaven panstvím v
Lešanech, za přispění občanů, v roce 1681. Kaple stojí na skalnaté
stráni nad „podskalským“ mlýnem a svojí věţičkou se zvoničkou
dominuje obci. V roce 1924, kdyţ se zjistilo, ţe hlavní trámoví ve
věţičce kostelíku je vyhnilé, dal nadlesní Lešanského panství, po
schválení od kapituly v Praze, postavit věţičku novou, věrnou kopii
věţičky staré s původním zvonem. Spíše řečeno zvonkem, kterým
vyzváněli dlouhým táhlem, visícím ze zvoničky, 1x za měsíc v sobotu
před mší a při posvícení. Postupně tradice zvonění v kostelíku
ustupovala a zanikala, zmizelo i táhlo na ovládání zvonu a mnoho z nás
ani netušilo, jestli ve věţi zvon je nebo není. Vrátíme-li se do minulosti,
do vzpomínek našich předků, víme, ţe v kaţdém kostele, kapli i
kapličce vyzváněly zvony a zvonky ráno, v poledne i večer. Bohuţel
pryč je doba, kdy do kostela chodili zvonit farníci, kostelníci či jiní
dobrovolníci, ale byla by škoda se k tomuto krásnému zvyku nevrátit.
Proto se obec dohodla s církví, vlastníkem kostela, ţe nainstaluje
elektronické zvonění, které ozvláštní naši krásnou, ale jedinou kulturní
památku a přiláká k sobě turisty a návštěvníky obce. Pro naše občany,
přijdou-li ke kostelíku v poledne nebo v 18hod. v tzv. klekání nebo v sobotu před mší, bude odměnou
zvonění umocněné krásným výhledem do údolí na řeku Sázavu. Akce byla zaplacena ze sbírky občanů,
vybrané v průběhu 5.-ti let v kostelíku při kulturních akcích a koncertech. Vybráno bylo 25. 400,- Kč, církev
přispěla 5. 000,- Kč a obec tuto akci zadotovala 18. 400,- Kč. Budeme-li v budoucnu střádat korunku ke
korunce, můţeme jednou vyměnit malý zvonek za zvon větší, aby se jeho zvuk rozléhal i do vzdálenějších
částí naší obce.
Za OS Blanka Mašková
K významnému životnímu jubileu gratulujeme těmto jubilantům:
Váňa Josef, Hostěradice 55
Chochola František, Hostěradice 41
Stojanov Kolev Ganjo, Kamenný Přívoz 186
Šíbalová Vlasta, Kamenný Přívoz 9
Klabíková Anna, Kamenný Újezdec 381e
Soprová Otílie, Kamenný Újezdec 61
Chocholová Vlasta, Hostěradice 41
Bielik Viliam, Kamenný Újezdec 81
Dastychová Marie, Kamenný Přívoz 111
Janglová Marie, Kamenný Újezdec 9
Hofmanová Boţena, Kamenný Přívoz 92
Zemřelí spoluobčané v naší obci:
Hubičková Libuše, Kamenný Přívoz 266
V uplynulém čtvrtletí se v naší obci narodil jeden spoluobčánek.
Redakční rada: Prokop Mašek, Lenka Charvátová; registrováno pod č.. MK CR E 12542 jako periodický tisk
s názvem Přívozský čtvrtletník. Adresa a inzerce: Obecní úřad Kamenný Přívoz 10, 252 82, tel. 241951443-4;
www.kamennyprivoz.cz; nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí.

