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O odpadech z jiné stránky
O odpadech toho bylo v poslední době
napsáno a prodiskutován mnoho, hlavně v souvislosti s novým způsobem určování výše poplatků za svoz komunálního odpadu. Nechtěl jsem se proto problematikou odpadů v tomto čísle Přívozského čtvrtletníku vůbec zabývat. Avšak
po předjarní procházce po obci, po místních komunikacích, pěšinách a lesem poblíž rodinných a rekreačních domků mi
to nedá a na problematiku odpadů se
chci podívat z jiné stránky.
V době vegetačního klidu a po rozpuštění posledních zbytků sněhu se pravda
ukázala v celé své nahotě. Nepořádku je
všude plno. Bohužel obec Kamenný Přívoz se nevymyká z průměru naší republiky, jinde v Česku je situace obdobná.
Většina z nás chce mít svůj majetek krásně upraven, což se až na výjimky vcelku
děje. K tomu ostatnímu jsme na jedné
straně lhostejní a na druhé kritičtí.
Pokračování na str. 2
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ROZVOJ OBCE
Obecní rada zasedala v období Zastupitelstvo obce ve čtvrtém
od 15. 11. 2011 do 15. 3. 2012 čtvrtletí 2011 zasedalo dne
celkem osmkrát, bylo projednáno: 14. 12. 2011, bylo projednáno:
Informace o plnění a čerpání rozpočtu obce za rok 2011.
Zimní údržba místních páteřních komunikací firmou Stafima s.r.o. a pracovníky obce.
Věcná břemena vedení kabelových vedení po obecních
pozemcích.
Návrhy obecně závazných vyhlášek obce o komunálním
odpadu.
Žádost hasičů o výměnu oken v obecní budově v Kamenném Újezdci.
Žádosti občanů a různých organizací o finanční příspěvky.
Žádosti občanů o prominutí poplatků za odvoz komunálního odpadu.
Žádost majitelů stavebních pozemků o pořízení územní
studie lokality Hostěradice – Hůrka.
Odpisový plán obce Kamenný Přívoz.
Návrh rozpočtu neinvestičních nákladů ZŠ a MŠ na rok
2012 a oprav školských zařízení.
Informace o založení Mateřského centra Převozníček.
Nabídka darování lesa p.č. 305 a 304/1 obci paní Radmilou Proškovou, roz. Hubertovou.
Oprava vnitřní kanalizace v obecním objektu pošty č.p. 285.
Cenová nabídka Ing. Nergla na obnovní těžbu na obecních lesních pozemcích pod silnicí od Hostěradic směrem
ke Kamennému Přívozu.
Změna ceny inzerce v Přívozském čtvrtletníku.
Pokračování ze str. 1
Běžné je, že zahrádky při rodinných domcích či rekreačních chatách jsou vzorně
upraveny, ale na druhé straně cesty či silnice, v lese, stráně a celá volná příroda, to je
pravý opak. A protože se všichni chováme
„správně“, nikdo by přece odpady do lesa či
jinam než do popelnice nevyhazoval, začínám věřit na „ufony“, na ty potvory nebeské, které k nám snášejí odpady ze vzdálených mimozemských civilizací.
Nyní o něco vážněji. Podél místních komunikací a cest je nepořádek, který je
nutno uklidit cca do poloviny dubna. Jinak vyroste vegetace a odpadky se na
půl roku schovají. A protože obec svými
prostředky a zaměstnanci není schopná
stihnout uklidit všechny stráňky, remízky, úvozy a meze, obracím se na obyvatele obce, aby dle možnosti sběr těchto odpadů provedli sami do pytlů, které obdrží na obecním úřadu, nechají je při cestě

Kontrola plnění usnesení minulého zastupitelstva.
	Zpráva o činnosti obecní rady.
	Zpráva o čerpání rozpočtu za období leden až listopad
2011 a návrh 2. změny rozpočtu na rok 2011.
Návrh rozpočtu obce pro rok 2012.
	Schválen dodatek č. 3 ke smlouvě o komplexním provozování veřejného vodovodu obce mezi obcí Kamenný
Přívoz a VHS Benešov do 31.12.2016.
	Žádost obce o bezplatné převedení státních pozemků,
po kterých jsou vedeny místní komunikace a které obhospodařuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku obce.
	Schváleny obecně závazné vyhlášky č. 01/2011 a 02/2011
o komunálním odpadu.
Informace Ing. Arch. Bartoňka o přípravě nového Plánu
obnovy vesnice. Zastupitelé určí priority zadaných podnětů z předaných podkladů.
Opravy místních komunikací na Zastávce.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva bylo zveřejněno
na úřední desce a webových stránkách obce
www.kamennyprivoz.cz.


a ty budou odvezeny. Není to žádná povinnost, ale vím, že jsou zde tací, kteří toto
provádějí a jsou ochotni obci pomoci, za
což jim touto cestou děkuji.
Dalším velkým problémem je názor, co
to je komunální odpad. Každý to víme, ale
praxe vypadá jinak. Ve větších a u větších
odpadových nádob (kontejnery 1.100 l a
6 m3) se vyskytuje odpad, který s komunálním odpadem nemá nic společného.
Není výjimkou že v kontejnerech se během dvou dní objeví 20 „vykuchaných“
lednic. To jsou lednice bez kovových ko-

Pavel Pála, místostarosta

vošrotem akceptovatelných vnitřků. Jindy
to je větší počet akvárií, postele, matrace,
staré televize, počítače, stavební suť apod.
A tento odpad se objevuje hlavně na těch
místech, která nejsou „na očích“ a především přes noc. Asi „ufoni“.
Sběr nebezpečného odpadu obec zajišťuje 2 x ročně, ten příští bude v týdnu od 21.5.
do 26.5. a budete o něm standardním způsobem informováni (vývěsky, hlášení místního rozhlasu, www stránky obce).
V průběhu roku je možno bezplatně velký
elektroodpad odevzdávat na sběrném místě v Jílovém u Prahy. Elektroodpadem jsou
myšleny televize, radia, mrazničky a chladničky, počítače a ostatní větší elektrospotřebiče v kompletním stavu. Malý elektroodpad /elektročlánky, varné konvice, mobily, vánoční světýlka a jiné drobné elektrospotřebiče/ odevzdávejte do popelnice na
OÚ, který bezplatně odváží firma REMA.
Prokop Mašek, starosta
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Trh na náplavce a spolujízdy s Náplavou
Občanské sdružení Náplava chystá na konec května nebo začátek června další, v pořadí čtvrtý, trh na levém
břehu v Kamenném Přívoze. Objednali jsme slunné počasí, originální nabídku místních trhovců, skvělou náladu
a vynikající úrodu jahod. Takže se můžete těšit na obvyklou ranní sklenku dobře
vychlazeného suchého sektu.
Náplava chce přispět i k řešení pravidelného a nárazového dojíždění - zejména do
a z Prahy. Současná situace mnoha lidem
nevyhovuje cenou, rychlostí ani kvalitou.
Obracíme se na všechny čtenáře s dotazem, zda by využili spolujízdu v osobních

autech. Prosíme tedy řidiče, kteří by rádi za
finanční příspěvek nabídli pravidelně nebo
občas volná sedadla ve svých vozech spoluobčanům, aby se nám ozvali na naši emailovou adresu nebo telefon. Také prosíme o reakci ty, kteří potřebují denně nebo
jednou za čas jet do Prahy a nevyhovují jim
stávající služby. Jsou i tací, kteří jsou občas řidiči a občas cestujícími – i jejich názor
bude vítaný. Pokud bude zájem dost velký,
připravíme řešení a obrátíme se i na sousední obce.
www.naplava.com,
info@naplava.com, 603 899 707

Věra Weinerová

Kamenný Přívoz pohledem Policie ČR
Vážení spoluobčané,
před časem mě pan Prokop Mašek oslovil s žádostí, zda bych nechtěl za zdejší
oddělení Policie ČR publikovat nějaký příspěvek v Přívozském čtvrtletníku. Po letech strávených ve službě jsem si dobře
vědom toho, že bez obce, tedy občanů,
ztrácí policie smysl (ostatně i řecký výraz
pro obec – polis – je základem slova policie), proto jsem na žádost pana starosty
reagoval souhlasem. V tomto sloupku se
Vám budu snažit přiblížit případy řešené
v rámci obce Kamenný Přívoz a další podstatné informace z oblasti bezpečnostní politiky. Doufám, že takový příspěvek
bude mít své čtenáře a tedy i smysl.
Takže k věci… V katastrálním území Kamenného Přívozu bylo od začátku roku
2012 řešeno jedno úmrtí osoby – bez známek cizího zavinění, dále odcizení jedno
motorového vozidla, pracovní úraz ve společnosti Tekaz a přestupek proti majetku,
kdy dosud neznámý pachatel střílel vzduchovou zbraní proti oknům rekreační chaty v Hostěradicích. V katastru obce byl také
zadržen řidič pod vlivem alkoholu, kterému bylo naměřeno 2,34 promile. Krátce
před uzávěrkou Přívozského čtvrtletníku
byla zadokumentována i jedna krádež zabezpečovacích kabelů na železnici, asi 300
m od zastávky Kamenný Přívoz, směr Jílové u Prahy. Byly odcizeny kabely v celkové délce 320 m. Tato trestná činnost nebyla zaznamenána o poprvé, v katastru obce
se periodicky opakuje.
Rozumnému člověku není třeba zdůrazňovat, jaké nebezpečí vyplývá z nezabezpečené trati. Vlakové neštěstí v Polské republice ze začátku března hovoří za vše. Jednání asociálního jedince, který pro pár korun získaných z prodeje odcizených kabelů ohrožuje životy a zdraví ostatních lidí, je bezohledné a sobecké.

A svým způsobem bezohledné je i jednání
těch, co by pachatele u krádeže pachatele
viděli a nezabránili jí, případně na jeho jednání neupozornili. Tato varování nepovažuji za tolik podsouvané udavačství, ale za
občanskou statečnost projevenou v obecném zájmu. Nikdy nevíte, kdy po nezajištěné trati pojedou vlakem Vaše děti nebo
vnuci. A nejde jen o bezpečnost železniční dopravy, mnohdy je přehlížena a tolerována i další drobná trestná činnost, která
znepříjemňuje život Vám nebo Vašim sousedům. Myslet si, že zloděj u souseda se
Vás netýká, je minimálně krátkozraké! Nikdy nevíte, kdy se bude krást u Vás.
Proto Vás žádám, zaznamenáte-li ve Vašem okolí protiprávní jednání nebo jakoukoli podezřelou skutečnost, sdělte to starostovi obce nebo přímo Policii ČR. Nemusíte se obávat žádných výčitek, nikdo Vás
nebude kárat – svými informacemi neobtěžujete, právě naopak. Nemusíte ani uvádět svoji totožnost. Je pochopitelné, že
nechcete riskovat spory s lidmi, které znáte. Policie je Vámi placená služba. Je tu pro
Vás, ale neobejde se bez Vás. Znáte číslo na Vaše policejní oddělení? Asi ano, ale
pro jistotu – je to 974 882 710. V případě
potřeby se můžete se svými podněty a návrhy obrátit na mě osobně na níže uvedenou soukromou e-mailovou adresu.

S přáním všeho dobrého
npor. Dr. Radek Vokál
(vokalradek@seznam.cz)

Konec platnosti
zápisu dětí
do cestovních dokladů
S blížící se letní turistickou sezónou si dovolujeme všem spoluobčanům připomenout, že podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 444/2009, které je závazné pro
všechny státy Evropské unie, není
možné do cestovního dokladu rodiče zapisovat údaje o dětech. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 444/2009 stanoví, že zápisy dětí
v cestovních dokladech rodičů jsou
platné do 26. června 2012.
Po 26. červnu 2012 bude moci dítě
(doposud zapsané v cestovním dokladu jednoho z rodičů) cestovat do
zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Toto nařízení platí
i pro cesty do států EU!
Cestovní doklady vystavuje pro občany s trvalým bydlištěm v KP výhradně MěÚ Černošice, pracoviště
Podskalská 19, Praha 2.
K vystavení cestovního dokladu se
musí osobně dostavit zákonný zástupce dítěte spolu s dítětem (fotografie jsou pořizovány na místě
pracovnicemi úřadu) a vzít s sebou:
rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, a v případě, že se jedná o vystavení prvního
cestovního dokladu dítěte, také potvrzení o občanství ČR, které vydává Krajský úřad Středočeského kraje. Platnost cestovního dokladu je 5
let a správní poplatek za vystavení
činí 100,- Kč.
Bližší informace najdete na www.
mestocernosice.cz.
(red)
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Připomínky, dotazy, výhrady
Tentokrát se dotknu tématu, který je na
obci častý a nepřehlédnutelný. Každý z
nás máme na různé věci, týkající se života
v obci, svůj názor, někdy odlišný i od svého nejbližšího, od souseda, vámi zvoleného zastupitele či starosty. To je zcela běžné a normální. Je určitě dobré, vhodné a
prospěšné své náměty, připomínky a dotazy na obci uplatňovat, informovat, ale
také být informován. Za dotazy a připomínky vám děkuji, snažím se na ně reagovat, vysvětlovat a řešit je. Ne vždy se podaří včas odpovědět, sjednat nápravu, ne

vždy je problém ze strany obce řešitelný.
Výhradu mám však k jiné věci. A to k
tomu, že často jsou připomínky, dotazy
či výtky anonymní. Jsou podávány buď
písemnou formu do obecní schránky
s nečitelným podpisem nebo bez podpisu, či jsou podávány elektronickou cestou s těžko identifikovatelným odesilatelem. Není-li takový dotaz či stížnost podepsána, nemám o pisateli dobrý úsudek a
myslím si o něm své. Obracím se proto na
vás touto cestou. Nebojte se ke svým dotazům, výtkám či stížnostem přiznat tím,

Připomenutí
Termín registrace a zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu za rok 2012 končí 31.3.2012. Po tomto datu budou vyváženy pouze odpadní kontejnery řádně označené visačkou.  (red)

že sdělíte své jméno a spojení. Pouze takovému dotazu se obec musí věnovat
a tazatel je o problému a jeho řešení informován (např., že automobil, kterému chybí kola a hyzdí okolí, je umístěn na soukromém pozemku, ze kterého však obec auto
nesmí odstranit, pouze o problému může
informuje majitele pozemku, apod.).
Nemějte obavu, že budete jako stěžovatelé u souseda či obyvatel zveřejněni a že vám vzniknou nepříjemnosti a komplikace. Pouze takto bude obec
vědět, že vaše jednání myslíte vážně
a bude se zabývat vašimi dotazy a problémy.

Prokop Mašek, starosta

Krásnou fotografii z titulní strany zaslala do fotosoutěže s tematikou naší obce paní Jana Girlová z Prahy. Děkujeme a těšíme se na další příspěvky. Ty nejhezčí budeme postupně uveřejňovat na stránkách Čtvrtletníku.
(red)

Preventivní okénko
Dnešním preventivním okénkem se
podíváme na nadcházející svátek, spojený s příchodem jara.
Pálení čarodějnic
Jak prožít pálení čarodějnic bez úhony?
Květen je za dveřmi, a tak na mnoha
místech celé země, stejně jako každý
rok, vzplanou menší či větší ohně a vypuknou lidové veselice, známé jako pálení čarodějnic. Neopatrnost při těchto
oslavách bohužel každoročně způsobuje požáry a také zranění.
Obecná pravidla pro spalování hořlavin venku:
Pečlivě vyberte bezpečné místo na
pálení. Např. v lese lze rozdělávat oheň
jen na k tomu vyhrazených místech, místo pálení by mělo být vzdáleno od okraje lesa minimálně 50 metrů. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech
se vzrostlým porostem, tedy i na louce
nebo na strništi apod. Oheň nezakládejte ani pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí a na lesní hrabance
(zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani
v blízkosti stohů (odstup minimálně 100
metrů), seníků apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od budov. Pro zajímavost lze připomenout nařízení platné
z doby Josefa II., kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení.
1. Ohniště by mělo být zbaveno všech
hořlavých materiálů (včetně kořenů
a kořínků) a bezpečně odděleno od
okolí (např. kameny, pískem). V přípa-

dě větších vater je vhodné ohniště oddě- Oslava čarodějnic je již tradičně spolit od okolí pruhem širokým až 1metr.
jena s konzumací alkoholu popř. jiných
drog. Ovšem zde více než jindy platí
2. Dělejte jen takový táborák, který do- – všeho s mírou.
kážete zvládnout! Pokud chystáte velkou
vatru, dejte si pozor, aby byla polena po- Dalším tradičním obyčejem spojeným
skládána do stabilní pyramidy (pomohou s pálením čarodějnic je přeskakování
např. záseky na polenech), která umožní ohně. Tato riskantní zábava může způprohořívání dovnitř a zabrání případné- sobit, že se vznítí část vašeho oděvu.
mu zhroucení hranice do okolí.
Pokud v tomto případě nemáte po ruce
dostatek vody, nebo jiné hasební látky,
3. Při rozdělávání nebo při udržování je vhodné použít pravidlo „ Zastav se,
ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořla- lehni si a kutálej se.!!!“Pokud se na vás
vé látky jako např. benzin, naftu či líh.
vznítí oděv, neutíkej – tím jen podpoříš hoření. Okamžitě si lehni na zem
4. Oheň nesmíte ponechat ani na oka- a chraň si obličej. Válej se, dokud plamžik bez dozoru, hlídejte ho, aby se ne- meny neuhasnou – válením se zamevymknul kontrole a nedošlo k jeho ne- zí přístupu kyslíku potřebného k hořekontrolovatelnému šíření a vzniku požá- ní. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná
ru. Mějte nachystán dostatek vody (po- textilie (nesmí to být umělá látka), lze ji
případě písek nebo hlínu), kdyby se oheň použít k uhašení hořícího oděvu. Když
vymkl kontrole. Příjezdové cesty vedoucí se popálíte, postižených ploch se nedok místu pálení musí být průjezdné.
týkejte, popálené místo ihned ponořte
do čisté, studené a proudící vody, a vy5. Nezapomeňte ohniště důkladně hledejte odbornou pomoc.
uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít
k opětovnému vznícení.
Rizikem spojeným s pálením čarodějnic
je zábavní pyrotechnika, která se pro tuto
6. Při silném větru a v době velkého sucha příležitost využívá stále častěji a s větší
oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.
oblibou. Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnické výrobky však mohou být
7. Při pálení ohňů by měla být neustá- při nesprávném použití velice nebezpečle přítomna alespoň jedna osoba starší né a mohou snadno způsobit nejen po18 let. A pozor!!! I rodiče mohou být žár a majetkové škody, ale i vážná zraněpodle § 78 zákona o požární ochraně po- ní. Vrcholem neopatrnosti je např. házeni
stiženi pokutou v případě, že z hlediska pyrotechniky do ohně.
požární ochrany zanedbají dohled nad
svými ratolestmi.
 člen zásahové jednotky Václav Charvát
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ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Odpověď ředitelky
společnosti APLA
Odpověď ředitelky společnosti APLA
žákovi 5. ročníku, který informoval pracovníky společnosti o přípravě a průběhu dobročinné sbírky, která vyvrcholila koncem loňského roku u příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromku. Dopis pracovníkům
vznikl jako spolupráce páťáků a vyučující českého jazyka v rámci výuky
slohu.
Při této příležitosti děkujeme všem,
kteří si koupili od dětí a učitelek jejich
výrobky a pomohli jim tak uskutečnit
a dotáhnout do konce dobrou věc.
Zároveň patří poděkování učitelkám,
které děti k realizaci projektu dovedly,
samy přispěly svými prostředky a výrobky k úspěchu akce a věnovaly přípravě svůj volný čas z přesvědčení,
že děti je třeba vést k lidskosti a solidaritě.
Těšíme se , že nás kameňácká veřejnost podpoří v dalších možných dobročinných a jiných akcích a dá smysl
a dobrý příklad dětskému snažení.
Hana Šmídová

Zápis do Mateřské školy na školní rok 2012/2013
Srdečně zveme rodiče a děti na zápis do Mateřské školy na školní rok
2012/2013 a Den otevřených dveří ve
čtvrtek 18.4.2012 od 9,30 do 14,00
hod. v budově mateřské školy. Přineste
si občanský průkaz a rodný list dítěte.
Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské
školy budou vyvěšena v prostorách školy a ve vývěskách školy a obce. Dále na
stránkách školy a mateřské školy (zsmskamennyprivoz.estranky.cz). Další informace o činnosti mateřské školy naleznete na stránkách mskamennyprivoz@.cz.
I pro letošní zápis do mateřské školy předpokládáme, že poptávka vysoce
překoná nabídku. Letos se zdá, že situace
bude ještě horší, protože se uvolní pou-

hých sedm míst po dětech odcházejících
do základní školy.
Vzhledem k věkovému složení dětí na
třídě počítáme s uvolněním více míst
v dalším školním roce.
Milí rodiče, prosím Vás o pochopení,
vstřícnost a spolupráci, mírnost v jednání a shovívavost v případě nepřijetí dítěte. Udělali jsme, co se dalo, ale možnosti
školky jsou jen velmi omezené a další řešení se nenabízejí.
Těšíme se na Vás a Vaše děti. Chtěli bychom je mít ve školce všechny a hned!
Mgr. Hana Šmídová, ředitelka
tel: 241 951 462
e-mail: zskamennyprivoz@seznam.cz
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Zápis do první třídy
Celý akt zápisu korespondoval s naším
celoročním projektem s názvem „ Jede
vláček Kolejáček“ a právě z tohoto důvodu byla i jednotlivá stanoviště koncipována jako vlakové zastávky. Od vstupu do školy se celou budovou táhly koleje, vedoucí k jednotlivým stanovištím
– „zastávkám“. Nikdo z nově příchozích
„cestujících“ tak nemohl ani jedinou zastávku minout. Podél trati byly nalepeny
vědomosti starších spolužáků- vše, co se
během školní docházky naučili. Na schodišti v prvním patře byla žáky ZŠ postaven tzv. „Tunel vědění“- přehled znalostí a vědomostí žáků, jíž museli příchozí projít do tříd se stanovišti. Na každém
stanovišti plnily děti úkoly, odpovídající požadavkům na školní zralost. Např.
na „zastávce“ s názvem „ Co viděly děti
z vláčku“ budoucí prvňáčci poznávali
zvířátka pohybující se podél trati, určovali počet prvků- vagonků, porovnávali,
který vlak je delší či kratší- ti šikovní určili
i o kolik vagonů je vlak delší...a takových
záludných otázek na celkem pěti stani-

cích bylo přichystáno ... no..habaděj?
Každé stanoviště bylo jinak tematicky
zaměřeno- pohybově, výtvarně či logopedicky… Za každý splněný úkol dostaly děti na daném stanovišti drobné
dárečky a samozřejmě razítko do „ces-

Ze života Přívozské školy
V prosinci proběhly tradiční vánoční slav- 26. ledna Regionální muzeum Jínosti ve třídách mateřské a i základní školy.
lové u Prahy – beseda s p. Prokšem
o jeho cestě po Antarktidě. Máme přislíbe6. ledna si děti užily průvod při příležitos- ny i další besedy s místním cestovatelem,
ti svátku Tří králů s připomenutím tradič- na které se těšíme.
ních činností.
31. ledna jsme dětem připravili pohád16. ledna měla základní škola Den otevře- kové představení O slůněti v mateřské
ných dveří.
škole a potom Slavnost rozdávání pololetního vysvědčení v základní škole.
19. ledna proběhla schůzka pro rodiče budoucích prvňáků. Rodiče se do- 8. února Zápis do základní školy
stavili a se zájmem se zapojili do diskuze o škole. Těšíme se na další spo- 10. února Beseda s pracovníkem policie
lupráci.
ČR p. Chalupou v rámci prevence patolo-

tovního lístku“, aby mohly jet dál. A že
všichni odcházeli s plnou náručí odměn
a všemi razítky je více než jasné. Nám
tedy nezbývá, než se na nové žáčky do
září těšit.
Libuše Filipová
gických jevů a ochrany zdraví žáků základní školy.
14. února Karneval v mateřské škole
(i pro žáky ZŠ)
20. března divadelní představení Pohádky z naší vesnice
21. března jsme společně s dětmi ze základní i mateřské školy vynesli Morenu
a uvítali jaro.
27. března Velikonoční tvořivé odpoledne. Již tradiční setkání rodičů, dětí a přátel
školy věnované ručnímu tvoření s velikonoční tematikou.

eTwinning a školka?
Aktivita e Twinning je určena učitelům a
žákům všech typů škol. Prostřednictvím
moderních technologií mohou evropské
školy navzájem spolupracovat a realizovat vzdělávací projekty na dálku. Projekty eTwinning jsou typem vzdělávací aktivity založené na vzájemné spolupráci
učitelů i žáků evropských škol prostřednictvím ICT nástrojů. Žáci si vyměňují informace, ve společném prostředí je sdílejí a vytvářejí společné výstupy. V mezinárodním projektovém týmu pracují na
společných úkolech.

Naše škola se do eTwinnigu nedávno také zapojila. Předškolní třída mateřské školy již začala spolupracovat s
MŠ A. Grznára ze Slovenska. V projektu s názvem „Česko a Slovensko hledá společnou řeč“ se děti začínají seznamovat s městem Povážská Bystrica,
kde tato školka sídlí. Na Slovensku si
již také děti prohlédly prezentaci o Kamenném Přívoze.
Naše děti již zjistily, že slovenský jazyk není tak úplně cizí a těší se na další komunikaci se Slovenskem. Počítač

se tak pro děti stává prostředkem komunikace s někým vzdáleným a ne jen
zdrojem her nebo pracovním nástrojem rodičů.
Pro žáky základní školy je již také
schválen projekt s názvem „Most do
krajiny priateľstva“, který však teprve
začne ožívat ze své „papírové“ podoby
za přispění žáků v rámci činností počítačového kroužku a hodin informatiky
5. ročníku.
DiS Martina Šimsová, garant projektů
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SPORT
FOTBAL
PRAVIDELNÉ OHLÉDNUTÍ FOTBALOVÉHO TRENÉRA
Zimní přestávku jsme využili na čerpání nových sil na jarní část sezóny 2011 –
2012. K prvnímu tréninku jsme se sešli 7.
1. 2012 v tělocvičně v Kamenném Přívoze. P. Od té doby jsou tréninky každou sobotu od 10,00 hodin v tělocvičně nebo
na hřišti v K. P. V předstartovním období jsme sehráli několik přípravných zápasů. 19. 2.2012 se nám nedařilo se Sokolem Bukovany a prohráli jsme 1:3. Jedinou branku vstřelil v 73. minutě Tomáš
Procházka. V dalším přípravném zápase jsme se utkali 25. 2. 2012 s mužstvem
z Lešan. V tomto utkání jsme museli sestavu, jak se říká lepit, protože nás postihla chřipka a byli jsme rádi, že k utkání bylo alespoň 11 hráčů zdravých. Projevilo se to i na výsledku, prohráli jsme
1: 4. Branku za nás vstřelil v 90. minutě Petr
Klapka. V pořadí ve třetím přípravném zápase jsme přivítali soupeře z Krhanic. Ani

se Sokolem Krhanice jsme nebyli v sestavě,
kterou bych si představoval pro jaro. Stále
u nás řádila chřipková epidemie a my jsme
museli dát do hry jen ty hráče, co byli zdraví. A těch nebylo mnoho. Tyto zápasy měly
posloužit k něčemu jinému, ale zdraví neporučíš. Prohráli jsme tentokrát 1:4. Jen
jednou se podařilo dostat míč do soupeřovy branky, bylo to ve 35. minutě Danovi Bartákovi po nádherné a chytré přihrávce od našeho nejzkušenějšího hráče Franty
Novotného st. V posledním přípravném zápase jsme změřili síly s mužstvem z Netvořic dne 11. 3. 2012 od 14,30 hodin. Toto už
bylo trochu podle mých představ. Nastoupili v něm někteří uzdravení hráči a bylo to
vidět i na konečném výsledku. S tímto mužstvem, které hraje vyšší soutěž než naše
mužstvo a usiluje o postup ještě o soutěž
výš jsme vyhráli 3 : 2. Branky postupně do
soupeřovy sítě nasázeli: v 70. min. Dan Bar-

ták, v 72 a 87 min. Ivan Plop. Všechny zápasy se hrály v Jílovém na hřišti s umělým povrchem. Jarní část sezóny začínáme 25. 3.
2012 na hřišti v Dolních Břežanech, kde se
utkáme od 15.00 hodin s místními fotbalisty z SK Olympie Dolní Břežany.


FOTBAL OKR.PRAHA - ZÁPAD,
IV.TŘÍDA – SKUPINA – A

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2012

TÝM	
1. Štěchovice „B“
2. Pikovice
3. K.Přívoz
4. Libeň
5. Okrouhlo
6. Zlatníky
7. Libeř „B“
8. D.Jirčany
9. Psáry „B“
10. Vestec „B“
11. Průhonice „B“
12. D. Břežany „B“
13. Vrané „B“

14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

ZÁP. +
12 10
12 8
12 8
12 6
12 6
12 6
12 6
12 5
12 4
12 3
12 3
12 2
12 2

0
0
1
0
3
2
2
1
2
1
2
0
2
2

2
3
4
3
4
4
5
5
7
7
9
8
8

SKÓRE	BODY
47 : 12
30
44 : 16
25
41 : 21
24
21 : 20
21
35 : 27
20
20 : 22
20
25 : 22
19
36 : 24
17
22 : 30
13
20 : 44
11
19 : 40
9
23 : 44
8
14 : 35
8

Děti a fotbal
Jednu velkou novinku připravila TJ pro veřejnost k novému
roku. Dne 17.12.2011 se konal nábor fotbalových nadějí. Od
7.1.2012 se scházejí každou sobotu v 10,00 hodin v tělocvičně
ZŠ v Kamenném Přívoze. A přihlásit se mohla i děvčata. Tímto se
navázalo na starou tradici mládežnické kopané v našem oddíle.
Děti, které mají zájem o fotbal v našem oddíle se mohou i nadále přihlásit u vedoucího družstva p. Linharta Jar. na tel. 602
349 964, u trenéra p. Turovského st. na tel. 607 806 070, nebo
přímo při tréninku (po dobu zimního počasí v tělocvičně, poté
na hřišti v K.P.). Ale čím dříve tím lépe. 
Václav Charvát

25.03.2012
01.04.2012
07.04.2012
15.04.2012
22.04.2012
29.04.2012
06.05.2012
13.05.2012
20.05.2012
26.05.2012
03.06.2012
09.06.2012
17.06.2012

neděle
neděle
sobota
volno
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle

Václav Charvát

15:00 hod	D. Břežany „B“ - K. Přívoz
16:30 hod
K. Přívoz - Pikovice
16:30 hod	D. Jirčany - K. Přívoz
17:00 hod
Psáry „B“
17:00 hod 	Libeň
17:00 hod
K. Přívoz
17:00 hod
Vestec „B“
17:00 hod
K. Přívoz
17:00 hod	Zlatníky
17:00 hod
K. Přívoz
17:00 hod	Štěchovice „B“
17:00 hod
K. Přívoz

- K. Přívoz
- K. Přívoz
- Průhonice „B“
- K. Přívoz
- Okrouhlo
- K. Přívoz
-	Libeř „B“
- K. Přívoz
- Vrané „B“

Poděkování sponzorům
přívozského fotbalu
TJ Tatran Kamenný Přívoz děkuje sponzorům za jejich pomoc
v roce 2011. Jsou to následující osoby resp.firmy : GENOVA BOHEMIA s.r.o. – pan M. Weisheitel, pan J. Dastych, pan M. Koch,
pan J. Kysela, pan K. Milsimer, pan M. Voráček, pan K. Behr, DRUMEL – pan O. Blažek, AMBO – pan P. Vostrý, restaurace u Vemenáče – pan J. Poddaný, restaurace U Hastrmana – pan Z. Oktábec, restaurace Na Přívozské Zastávce – pan R. Mikoláš.

Václav Charvát
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HASIČSKÉ
STŘÍPKY
STŘÍPKY OD HASIČŮ Z KAMENNÉHO ÚJEZDCE
17.01.2012 - Stanovil se termín Valné 06.02.2012 - Likvidace ledové bariéry 12.04.2012 - Budeme účastníky již
Hromady a začalo se s přípravou a s pro- na silnici směr Prosečnice.
4. ročníku „ Jarního splutí Sázavy“ z Týnce
gramem.
n/Sázavou do Pikovic.
09.02.2012 - Jednání s majitelem re21.01.2012 - Byli naši zástuppci na Val- staurace“ U Vemenáče“ p. Poddaným 14.04.2012 - Sběr železného šrotu v obci.
né Hromadě SDH v Libři.
o přesunutí termínu Val.
30.04.2012 - Se uskuteční již tradiční
23.01.2012 - Jsme se byli rozloučit na Hromady z 18. 2. na 3. 3. 2012 z důvodu „Pálení ČARODĚJNIC“
poslední cestě s naším kamarádem Pet- zamrznuti vody v restauraci.
rem Vostrým.
01.05.2012 - Úklid po „Čarodějnicích“
03.03 2012 - Se konala Výroční Valná
28.01.2012 - Někteří naši členové Hromada (píšeme o ní na jiném místě).
23.06. či 29.06.2012 – Dětský den na
byli na Valné Hromadě v Dolních Jirča- 10.03.2012 - Se řidiči zúčastnili škole- fotbalovém hřišti.
nech.
ní v Jílovém.
18.08.2012 – Tradiční turnaj v malé kopané
29.01.2012 - Zasahovala naše zása- 24.03.2012 - Bylo v Jílovém školení dýhová jednotka při požáru chaty v Ra- chací techniky. Zúčastnili se ho členové 
Václav Charvát
kousích.
zásahové jednotky.

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH KAMENNÝ ÚJEZDEC
Dne 3. 3. 2012 od 15.00 hodin se konala
v restauraci „U Vemenáče“ v Kamenném
Přívoze výroční valná hromada SDH Kamenný Újezdec. Na začátku jednání byli
přivítáni hosté: starosta obce ing. p. Prokop Mašek, velitel HZS v Jílovém ppor.
Mirek Český, velitel 12. okrsku p. Pavel
Pešek a zástupci SDH Jílové, SDH Luka
pod Medníkem a SDH Libeř. Celkem bylo
přítomno 28 členů a 9 hostů.
Valná hromada schválila program navržený výborem.
Na začátku val. hromady byla minutou
ticha uctěna památka zesnulých členů
SDH v roce 2011. Byli to Zdeněk Žák, Miloš Skružný a Mirka Rajská.
Program:
1. Zahájení – volba zapisovatele – schválení
programu VH.
2. Volba návrhové komise.
3. Zpráva o činnosti za rok 2011
4. Zpráva pokladní za rok 2011
5. Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2011
6. Zpráva revizní za rok 20111
7. Diskuse
8. Schválení rozpočtu na rok 2012
9. Schválení plánu hlavních úkolů na rok
2012.
10. Schválení usnesení z valné hromady.
11. Závěr val. hromady.
12. Občerstvení a volná zábava.

Po volbě návrhové komise, následovala zpráva o činnosti, kterou přednesl velitel SDH p. Hrdlička. Ve zprávě seznámil přítomné se stavem členské základny k 31. 12. 2011 tj. 93 členů (61
mužů, 12 žen, MH – 12 dívek, MH – 8
chlapců ; MH= mladí hasiči ).
Dále velmi podrobně seznámil přítomné s činností zásahové jednotky,
tato má 12 členů, zúčastnila 3x školení zásahových jednotek. Také sdělil, že
jednotka měla 11 výjezdů = 7 x požár,
2 x čerpání vody, 1 x sršně a 1 x technický výjezd. Všem, co se zúčastnili výjezdů, velitel poděkoval. Zpráva obsahovala i přehled kulturních a sportovních akcí. Bylo jich 12. Kromě těchto akcí se členové SDH i mladí hasiči
účastnili pravidelných soutěží. Muži –
5 soutěží, ženy – 2 soutěže, mladí hasiči – 3 soutěže. Oblast prevence byla
ve zprávě zmíněna tím, že je škoda,
že se nesmí chodit po domácnostech
a tam kontrolovat to, co má být po požární stránce v pořádku. A tak se činnost soustředila na 2 vývěsky, také se
využívají Hasičské noviny Alarm revue
a náš dopisovatel p. Charvát pravidelně informuje o naší činnosti na stránkách Přívozského čtvrtletníku, kde
o prevenci informuje v preventivním

okénku. Po dalších zprávách, jako byla
zpráva pokladní, zpráva o čerpání rozpočtu a zpráva revizní, následovala
diskuse. V ní vystoupil starosta obce
p. ing. Prokop Mašek, velitel SZS ppor.
Mirek Český, jednotliví zástupci hostujících SDH ale i naši členové.
Následovalo schválení rozpočtu na
rok 2012, schválení plánu hlavních
úkolů na rok 2012 a schválení usnesení z valné hromady. Závěrem p. Hrdlička poděkoval obci Kamenný Přívoz zastoupené ing. Prokopem Maškem za
velmi dobrou spolupráci. Dík patří i TJ
Tatran za půjčení hřiště i kabin na naše
akce (dětský den a turnaj v minikopané). Dík si zaslouží i našich 16 sponzorů (byli vyjmenováni v minulém čísle),
kteří nám přispívají na turnaj v minikopané. Ten poslední, ale ne nejmenší dík patří veliteli stanice HZS v Jílovém ppor. Mir. Českému za jeho přístup a vztah k dobrovolným hasičům
a také všem příslušníkům stanice v Jílovém za spoluúčast při výjezdech,
školeních a údržbě dýchací techniky.
Jelikož byl vyčerpán program val.
hromady následoval závěr, pohoštění
a volná zábava.


Václav Charvát
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KULTURA
Masopust v Kamenném Přívoze
Mrazivý leden dal opět najevo, že zima
je ještě tady a k ní neodmyslitelně patří i Masopust. V Kamenném Přívoze má
již svou tradici a v okolních obcích zažívá úspěšnou renesanci. Masopustem se
nazývá období, které začíná po svátku Tří
králů a končí v úterý, jež předchází Popeleční středě. Končí tedy šest týdnů před
Velikonocemi. Průvod masek vyjadřujících veselí a radost, zvířata živá ale i jejich kopie v podobě kostýmů prochází
obcí za doprovodu živé hudby.
Ten letošní se konal poslední lednovou
sobotu a byl opět něčím jiný, než ty předchozí. Do mrazivého rána se sešlo na 55
nadšenců v maskách ať již doma vyrobených, či vypůjčených z půjčoven. Netradičně také Laufr, to je ten, který celý
průvod vede, požádal pana starostu o
průchod masopustního průvodu obcí.
S jeho svolením tedy Medvěd, Kůň, Cikánka, Lesní žínky a další mohli začít tu

veselou pouť. Na co nesmím zapomenout, je živá muzika. Bez té si neumíme
tuto taškařici představit. A klobouk dolů
před tou partou Pepíka Roubíčka, která
s námi projde Přívozem po obou březích
řeky, Důlem na Zastávku a pak dolů do
Újezdce a zpět do Přívoza, do Hospůdky
U Hastrmana. Je to bratru nějakých sedm
kilometrů chůze, doplněných spoustou
krásných písní, hraných na přání a s láskou. Nádhernou atmosféru prosluněného dne dokreslila i vůně buchet, koláčů,
koblih a spousty dalších dobrot, které na
nás cestou čekaly. A k chuti v tom mraze přišlo i něco na zahřátí, konzumované
pochopitelně s mírou. Až za tmy pak dorazil průvod zpět k Hastrmanovi. Zde byl
za doprovodu muziky a tance zastřelen
Medvěd. Tím skončilo masopustní veselí a následovala večerní zábava.
Kromě oněch laskomin, které rozhodně přijdou k chuti, nám místní i kolem-

jedoucí přispívají nějakým tím penízem.
Z výtěžku jsou potom hrazeny některé náklady jako například kapela. Pokud
se peněz sejde víc, jako letos, snažíme se,
jako pořadatelé, smysluplně s nimi naložit. A prioritou je podpora dětí, které nás,
doufám, v této činnosti jednou nahradí.
Dali jsme s paní ředitelkou místní školy paní Mgr Šmídovou hlavy dohromady
a našli způsob, jak vhodně naložit s finančním darem ve výši 5 000 Kč, například pomocí při úhradě části nákladů
spojených s výletem dětí do pražské Zoologické zahrady.
Co říci závěrem ? Na místě je poděkování všem, kdo si dali tu práci s výrobou
masek, zahodili ostych a přišli mezi nás.
Samozřejmě musím poděkovat všem,
kteří se postarali o naše hladová volátka,
či přispěli do našich kasiček. A zvláštní
dík patří ještě jednou muzikantům, kteří
nás po celou dobu doprovázeli. Bez nich
to prostě nemůže jít a nám by se jen stěží
dařilo tuto tradici v Přívoze uchovat.
Jiří Patera

Převozníčkova první tempa
Možná si některé a někteří z Vás všimli, že
se v Kamenném Přívoze a okolí objevuje
čím dál tím víc maminek s kočárky. A mnohé z nich jednou týdně míří do nově otevřeného mateřského centra Převozníček.
Tento klub začal fungovat na počátku února a sešlo se už více než deset maminek s
dětmi od 0 do 3 let! Rozjeli jsme se velmi
rychle, upravujeme postupně program dle
možností a schopností nás všech a máme
obrovskou radost z této nové aktivity v naší
obci. Schází se zde totiž nejen děti, ale i jejich rodiče – tedy maminky, ale otcům se
dveře nezavírají – mohou se seznámit, popovídat a doufám, že časem i skamarádit.
Děti se zase otrkají v dětském kolektivu a
velmi často se setkají i se svými budoucími
kamarády ze školky a školy.
Scházíme se každou středu dopoledne a
náplň je pokaždé trošku jiná, avšak založena na stejném principu – všestranný rozvoj
dětí, začlenění do dětského kolektivu, kromě toho také pohybová aktivita maminek.
Těšíme se na jaro, kdy vyrazíme i do terénu
s kočárky – ale to nebude jediná možnost,

kde nás můžete vidět! Chceme se také aktivně podílet na získávání peněz na dětské
hřiště v naší obci, proto se budeme snažit
vydělat je například na již tradičních trzích
na náplavce a oslovováním místních podnikatelů s žádostí o finanční dar. Zkrátka
chceme dát ostatním občanům našich vsí
na vědomí, že na mateřské „dovolené“ nesedíme doma, ale umíme si vytvořit vlastní aktivity a zároveň i pomoci obci v oblastech, které nás zajímají.

Závěrem bych chtěla pochválit všechny
dosavadní členky Převozníčka, jež ochotně
začaly pomáhat a spoluvytvářet program
našich schůzek a zároveň pobídnout další
maminky nejmenších občánků Kamenného Přívozu a okolních vesnic, které ještě o
Převozníčkovi neslyšely, nebo se jen neodhodlaly, aby se na nás přišly podívat! Už tak
se nás schází dost, ale místo je v našem mateřském centru pro všechny.
Linda Mašková
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Ze vzpomínek Albíny Buriánkové, rozené Horové
Obec Kamenný Přívoz byla krajem kameníků, vorařů a zedníků. Životní úroveň
si zlepšovali hospodařením na políčkách,
která byla kamenitá. Každý kousek půdy si
velmi považovali a proto svá obydlí stavěli
ve stráních a skalách.
Voraře jsem v dětství zažila. Brzy z jara, jak
opadla voda po „dřenici“, začali s přípravou
dřeva pro vory. Již ve tři ráno se sešli plavci,
aby se vydali plaveckou stezkou do Čerčan,
tam připravovali dřevo k plavbě do Prahy. Klády svazovali k sobě houžvemi, které
dělali zkroucením mladých stromků. Byla
to velmi těžká a zodpovědná práce vzhledem k tomu, že vory na řece čekala mnohá úskalí a nebezpečí a na kvalitě svázání vorů závisely jejich životy. Bylo ctí každé
plavecké party splavit dřevo bez úhony až
do Prahy pod Vyšehrad. Vedoucí party byl
předák, který se nazýval vrátný. Ten musel
složit zkoušky, aby mu byl udělen vorařský
– mistrovský patent. Znala jsem vrátné Jana
Váňu a Václava Šoulejho (zvaný Šoulej). Poslední vrátný v naší obci byl Gustav Papírník a poslední vory plavaly v roce 1946. Tím
skončila jedna éra, která byla tolik charakte-

ristická pro naši ves. Mistrně ji popisuje Jan
Morávek ve svých dílech „Plavci na Sázavě“. Při návratu z Prahy se plavci zastavovali
v naší hospodě (U Horů) a maminka jim připravovala pivní guláš nebo dršťkovou polévku a také naložené vuřty „utopence“. Nasyceni vyprávěli své zážitky z plavby, zpívali
při harmonice a hrdla zavlažovali benešovským pivem nebo i žitnou s rumem. Když
pro ně zašly ženy, pohostili je „rosetkou“
– tak říkali griotce nebo světluškou, což byla
zeleno-žlutě opalizující kořalka. Na dobrém
chlazeném pivu měli plavci podíl, vždyť
v zimě pro hospodu sekali led z řeky, který
se ukládal v lednici pod hospodou a musel
vydržet až do nové zimy. Všechny tři hospody ve vsi ať„U Horů“,„U Šibalů“ nebo„Na Věníku“, měly své party ledařů hlavně ze svých
zákazníků, plavců, kameníků nebo zedníků, čili sezónních zaměstnanců. Tehdy se
v těchto profesích v zimě nepracovalo.
Od roku 1926 si venkované vylepšovali domácí rozpočet pronajímáním jizby
v domku „Pražákům“, letním hostům. Sami
s rodinou spávali venku v seníku nebo na
půdě. Dostali za to 300 až 400 Kč za měsíc

a to byly velké peníze. Ženy kameníků také
chodily na kočičky (z jívy), z nichž vázaly
z klestí věnečky o průměru 12 – 15 cm zdobené duší ze sítí složenou do smyček jako
kytičky a uprostřed ní byla růžička z krepového papíru.
Věnečků musela být nůše a jezdily je
prodávat o Velikonocích. Na Dušičky se
opět vázaly mechové věnce. Věnce prodávaly u pražských kostelů a hřbitovů,
kde již měly svá stanoviště i své stálé zákaznky. Některé ženy provozovaly hokynaření. Kupovaly od sedláků na Neveklovsku drůbež, máslo, vejce a ty pak
s přirážkou prodávaly v Praze na Tylově
náměstí nebo na Ovocném či Uhelném
trhu. Z ušetřených peněz a pomocí půjčky z kampeličky si postavily mnohé rodiny domky, jiné si vylepšily svá stará stavení. V roce 1928 se pustil do přestavby
hospody i můj otec...
Pokračování příště
Kompletní vzpomínky paní Albíny si můžete od dubna t.r. přečíst na www.naplava.com

Věra Weinerová

Ochotnický spolek Kamenného Přívozu - OKAP hledá nové členy. Pokud
máte v sobě ukrytého komedianta
a rádi byste ukázali, co umíte, kontaktujte nás a přijďte.
Více informací na www.divadlookap.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
nově narození spoluobčané

Seznam jubilantů
Měsíc leden:
Korotvičková Marie
Brožková Libuše
Hnátek Emil
Jangl Zdeněk
Dlouhá Olga
Povolný Karel
Stibůrek Karel
Landová Marie
Švancarová Helena
Váňová Zdeňka

Měsíc únor:
Dolejšová Jiřina
Štolová Marie
Vítková Zdeňnka
Krajánková Jiřina
Šindelářová Věra
Stavinoha Alois
Vrbovcová Zdeňka
Korotvička František
Čížkovská Hana

Měsíc březen:
Fraňková Jiřinka
Řeháková Bohumila
Zimová Albína

Filipová Sára
Šír Daniel
Martinec Tomáš

Srdečně gratulujeme
všem jubilantům

Zemřelí spoluobčané
Janglová Marie
Šindelář Miloslav
Zvelebilová Květa
Všem pozůstalým tímto vyjadřujeme
hlubokou soustrast

1/2012 | STRANA 11

www.kamennyprivoz.cz

Fotoreportáž
Vítání občánků
Dne 17.2.2012 bylo na obecním úřadě slavnostně přivítáno
20 spoluobčánků narozených v roce 2011 v katastru obce. Kulturní část slavnostního programu již tradičně nacvičily děti
z naší základní a mateřské školy pod vedením paní učitelky Kyptové. Noví občánci byli zapsáni do obecní matriky a vyfoceni
v dřevěné kolébce. Šťastným rodičům gratulujeme a robátkům
přejeme do života jen vše nejlepší. 
(red)

Tiráž
Odpovědný redaktor: Prokop Mašek
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, e-mail: ctvrtletnik@kamennyprivoz.cz
Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí.
Neoznačené fotografie archiv redakce.
Uzávěrka příštího čísla 15. 6. 2012
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George Bernard Shaw - Všechna povolání jsou spiknutí ………(dokončení v tajence)
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[Znění tajenky: proti laikům.]
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