
Jarní inspirace     
Po nevyzpytatelné zimě se nám přiblížilo svěží jaro a 

všichni se rádi nadechneme čerstvého vzduchu, podívá-
me se kolem sebe, vydáme se do přírody. Aby bylo na co 
se koukat, musíme také na jaře přírodě pomoci a mnoho 
míst po zimě prořezat a vyčistit. Tyto práce jsou právě 
v plném proudu nejen u Vás na zahradách, ale také v celé 
obci. V souvislosti s tímto tématem mě napadlo zmínit se 
o možnostech vycházek do našeho blízkého i vzdálenější-
ho okolí, připomenout místa, kam jste se možná dlouho 
nepodívali, nebo která neznáte vůbec. Berte proto tento 
článek jako případnou odpověď na otázku „kam o víken-
du?“ a zároveň jako podporu současného trendu, který 
nás pomalu navrací zpět do české krajiny po letech strá-
vených cestováním a poznáváním cizích zemí. 

Jedna z nejčastěji využívaných výletních tras kolem 
řeky Sázavy je přirozeně Posázavská stezka. Je to atrak-
tivní turistická stezka podél dolního toku Sázavy od Žam-
pachu až do Pikovic, značena převážně červenou znač-
kou. Místy je vytesána ve skále nebo vy-
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Obecní rada zasedala v období od 16.12.2015 do uzávěrky 
tohoto vydání čtvrtletníku celkem sedmkrát. Bylo mimo jiné pro-
jednáno: 

 Rozhodnuto o poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč 

společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM z.s. 

 Schválen příspěvek  obce ve výši 10 000 Kč společnosti Posá-

zaví o.p.s. na projekt Čistá řeka Sázava 2016. 

 Schváleno podání žádosti o dotaci na projekt Oprava CAS 32 

– T148 z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje se Středočeského fondu podpory dobro-
volných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování pro-
jektu v minimální výši 5 %. 

 Projednána dohoda s majitelkou budovy u MŠ paní Pinkaso-

vou o prodloužení nájmu kuchyně a jídelny do 30.6.2017 v 
případě neudělení dotace na projekt Přístavba a nástavba 
základní školy v letošním roce. Nájem tělocvičny a zahrady 
končí k 30.6.2016. 

 Projednány návrhy vedení ZŠ a MŠ v Kamenném Přívoze na 

úpravy v budovách a okolí školních objektů pro jejich lepší za-
bezpečení. 

 V lednu tr. proběhlo jednání mezi vedením obce a hlavním 

inženýrem pro přípravu dálnice D3 „Středočeská část“ paní 
Lucií Jandíkovou a ředitelem atelieru Pragoprojektu Ing. Mila-
nem Strnadem ohledně rozpracované dokumentace k územ-
nímu řízení dálnice D3 „Středočeská část“. Obec uplatnila své 
připomínky, které korespondují s vyjádřením obce Kamenný 
Přívoz pod zn. 61/2011/OÚ/S ze dne 21.2.2011. 

 Rada obce pověřila starostu podpisem smlouvy s Mediální 

Informace o jednání rady a zastupitelstva obce 

budována z ka-
menného zdiva. Mezi rozcestím 
pod Třebsínem a přírodní rezervací 
Medník je cesta vedena po dvou 
kamenných schodištích, v úseku 
se nacházejí i tři vyhlídková místa. 
Stezku navrhl Josef Kliment (1858
–1938), učitel z Prahy a dlouholetý 
pracovník klubu turistů. 
V předjarních týdnech je právě 
vrch Medník navštěvován také pro-
to, že je znám jako jediná lokalita 
přirozeného výskytu rostliny kandí-
ku psí zub v České republice. Ze 
Žampachu se můžete pokochat 
pohledem na žampašský železnič-
ní most vedoucí přes rokli Kocour. 
Jeho vznik je datován do roku 
1899 a je to nejvyšší železniční 
kamenný most v České republice 
(41,5 m). 

Předpokládám, že Posázavskou 

stezkou asi prošel každý z nás, 
ovšem krásné výhledy na říční ko-
ryto a zároveň utužení fyzičky nám 
nabízí i vzdálenější Povltavská 
stezka - Svatojánské proudy, která 
začíná ve Štěchovicích a končí 
v Nových Třebenicích a měří 7 km. 
A koho zajímá trampská historie, 
může se zde podívat na legendární 
trampskou osadu Ztracenka 
(Ztracená naděje), která je považo-
vána za úplně první trampskou 
osadu založenou v roce 1918.  

Dobře dostupné jsou z naší ob-
ce také dvě povltavské vyhlídky: 
Smetanova a Máj. Smetanova vy-
hlídka se nachází kousek pod vr-
cholem kopce Kletecko a jméno po 
světoznámém hudebním skladateli 
získala proto, že údajně právě zde, 
uchvácen krásou výhledu do kraji-
ny, komponoval druhou část své 

symfonické básně Má vlast. Po 
cestě se můžete zastavit v obci 
Třebsín, kde je možno občerstvit 
se hospodě U Novotných, velmi 
stylové a vyhlášené výbornou ku-
chyní. K vyhlídce Máj se dostanete 
z nedaleké obce Teletín. Jakmile 
stanete na samotné vyhlídce, ote-
vře se Vám překrásný pohled ne-
jen na velký meandr řeky ve tvaru 
podkovy, který vám bude doslova 
ležet u nohou, ale můžete si záro-
veň představovat slavné Svatoján-
ské proudy, které leží přímo před 
Vámi skryty pod hladinou Štěcho-
vické přehrady. 

Doposud jsme se pohybovali po 
levém břehu Sázavy, teď se přesu-
neme na druhou stranu, do lesů 
nad Kamenný Přívoz. Zde se na-
chází  Vlčí rokle, pozoruhodná strž 
s balvanitými svahy a prastarými 

ROZVOJ OBCE 

skupinou Vltava LabePress o spolupráci obce na distribuci regio-
nálního Pražského deníku formou netradičního samoobslužného 
prodeje z veřejně přístupného místa u obecního úřadu,  který je 
běžně realizován u našich sousedů v Německu a Rakousku. 

 
Zastupitelstvo obce – veřejná zasedání zastupitelstva se uskuteč-

nila 16.12.2015 a 30.3.2016. Bylo mimo jiné projednáno: 

 Návrh rozpočtu na rok 2016. 

 Schválena Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 O místních po-

platcích. 

 Schváleny odprodeje dlouhodobě připlocených pozemků malých 

rozměrů žadatelům. 

 Schválen bezúplatný převod pozemků od ČS – Úřadu pro zastu-

pování státu ve věcech veřejných v kat. území Hostěradice, jedná 
se o pozemky podél krajské silnice. 

 Zpráva finančního výboru, zpráva kontrolního výboru. 

 Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2015, plánovaný příjem a výdaje 
22 224 000 Kč, skutečný příjem 23 018 000 Kč, skutečné výdaje 
20 582 000 Kč. 

 Návrh úpravy rozpočtu na rok 2016, plánovaný příjem 23 423 000 

Kč, plánované výdaje 25 567 000 

 Neschváleno poskytnutí dotace obce společnosti Posázaví o.p.s 

ve výši 134 200 Kč na podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu 
Posázaví. 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce a 

webových stránkách obce www.kamennyprivoz.cz 

 

Pavel Pála, místostarosta obce 

ROZVOJ OBCE 

Úvodník 

http://www.kamennyprivoz.cz
http://www.kamennyprivoz.cz/
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Masopust 

V sobotu 16.1.2016 se 
v Kamenném Přívoze konal tra-
diční Masopustní průvod. 

Na 30 masek se shromáždilo 
v restauraci U Hastrmana a za 
doprovodu živé hudby se vydali 
na několik kilometrů dlouhou po-
chůzku obcí. Laufr, Kůň, Medvěd, 
Cikánky, tedy masky tradiční do-
plnily i masky novodobější tradič-
ně rozveselili tváře všech ko-
lemjdoucích. Celý průvod byl sr-
dečně vítán v prakticky každém 
příbytku, který se na trase nachá-
zel. K chuti přišly čerstvě smaže-
né koblížky a bramborák, maso i 
polévka, čaj, grog i něco ostřejší-
ho, zkrátka dokonalé pohoštění 
jak se patří – také to bylo pohoš-
tění na dlouhé dny poslední, jak 
velí tradice. 

Za doprovodu 
živé hudby prů-
vod ukončil svou 
pouť u restaurace 
U Horů, kde byl 
slavnostně za-
střelen Medvěd. 
Tím skončila ofi-

ciální část, nicméně 
do pozdních večer-
ních hodin se ještě 
tančilo a slavil se ten 
Masopustní den. 

bučinami. Žulové balvany dosahují 
velikosti až několik metrů a v dolní 
části rokle vytvářejí rozsáhlá ka-
menná moře. Pod balvany protéká 
nevelký potok a v údolí je několik 
menších vodních ploch. Malebná 
Vlčí rokle je od roku 1990 chráně-
na jako přírodní památka. Nachází 
se u Prosečnice v přírodním parku 
Hornopožárský les v blízkosti žulo-
vých lomů. Celá tato oblast dostala 
název podle zámečku s myslivnou 
Horní Požáry, kterou zde uprostřed 
lesů nechal zbudovat následník 
trůnu arcivévoda František Ferdi-
nand d´Este. 

Jestliže se vydáte 
z Hornopožárského lesa dál smě-
rem na Týnec nad Sázavou, může 
se Vaším dalším cílem stát zboře-
ný hrad, který ve 2. polovině 13. 
století založil Václav II pod jménem 
Kostelec. V roce 1467 hrad neodo-

lal útoku vojska krále Jiřího z Po-
děbrad, které jej dobylo a rozbořilo. 
Od té doby zůstal ve zříceninách a 
začal se označovat jako Zbořený 
Kostelec. 

V úterý 28. července 2015 byl 
slavnostně ukončen projekt 
„Zlepšení podmínek pro pravidelné 
užívání cyklodopravy v úseku Zbo-
řený Kostelec a Týnec nad Sáza-
vou“ a cyklisté tak mohou využít 
cyklostezku a bezpečnou lávku 
přes Sázavu k dosažení blízkých 
turistických cílů, jako je hrad Týnec 
či ve světě uznávané vojenské mu-
zeum v Lešanech. 

Všichni jistě dobře znáte kdysi 
významné královské horní město, 
Jílové u Prahy. Možná ovšem ne-
tušíte, že mělo poměrně pohnutou 
historii. Osada zde stála již v první 
polovině 13. století a díky zlatonos-
ným dolům se stala městem 

s mnoha právy a výsadami, ale 
zároveň bylo jeho získání cílem 
mnoha mocenských bojů. Právě 
bývalé zlaté štoly se mohou stát 
dalším cílem pěších i cyklistických 
výletů – tedy ty veřejnosti přístup-
né: štola sv. Josefa, sv.Antonína 
Peduánského a Halíře, které jsou 
součástí stezky Jílovské zlaté doly. 
Všechny informace týkající se štol i 
jiných zajímavostí našeho regionu, 
získáte v regionálním muzeu 
v Jílovém, které sídlí v historické 
budově domu Mince, a to již od 
roku 1881. 

  Snad jsem Vás tímto člán-
kem navnadil na nějaký zajímavý 
výlet, a proto vám všem přeju, 
abyste strávili poznáváním svého 
okolí pěkné chvíle a užili si příjem-
né  jarní dny, které nás čekají. 

 
Prokop Mašek - starosta                                                                  

Vážení spoluobčané, 

 upozorňujeme vás tímto, že v naší obci platí od roku 2014 vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hluč-
ných činností v obci. V této vyhlášce je uvedeno, že noční klid je od 22:00 do 06:00 hodin a v této době je 

každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, a že o nedělích a státem uznaných dnech pracovní-
ho klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk 
(např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 

9:00 do 12:00 hodin.  

Žádáme tímto všechny o dodržování této vyhlášky a ohleduplnost vůči ostatním, kteří tuto vyhlášku 

dodržují!!! 

DODRŽOVÁNÍ NEDĚLNÍHO KLIDU 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
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Oživená zvonička 

Kamenný Přívoz v proměnách času                                                                  Díl 3  

Vítání elektřiny Rakousy č.p.24, rok 1946 

Vážení čtenáři, 
 
představujeme vám několik 

daších fotografií z historie a 
současnosti naší obce. 

Za poskytnuté fotografie děku-
jeme Regionálnímu muzeu v Jí-
lovém u Prahy, občanům 

 a archívu obce Kamenný 
Přívoz. Máte-li zajímavé his-

torické foto-
grafie z částí 
obce ve vaší 
sbírce, 

uvítáme jejich zapůjčení, aby-
chom některé z nich mohli ukázat 
dalším čtenářům. 

 
S poděkováním a přáním 

příjemných chvil při čtení 
Přívozského čtvrtletníku se na 
vaše příspěvky těší redakce – 
ctrvrtletnik@kamennyprivoz.cz. 

Rakousy č.p.24,2016 

V Přívozském čtvrtletníku č. 
4/2013 jsem se v článku „Obnova 
vesnice - to není jen fráze“ mimo 
jiné zmínil také o zvoničce v Ra-
kousích, která byla znovu posta-

vena po více než padesáti letech 
v říjnu 2013. Pamatuji si ještě tu 
starou – dvoják stromu se stříš-
kou a malým zvonem na rozcestí 
u potoka pod velkým kaštanem. 

Já jsem jako malý kluk, kte-
rý ještě ani nechodil do ško-
ly, obdivoval paní Černickou 
z vedlejší chalupy, jak doká-
že zvon rozeznít jeho roz-
houpáním pomocí provazu 
v různých rytmech. Jinak se 
zvonilo poledne nebo kleká-
ní, jinak umíráček, jinak po-
plach,  když hořelo nějaké 
stavení. Zvonice byly v ze-
mích rakouského mocnář-
ství  instalovány z rozhod-
nutí osvícené panovnice 
Marie Terezie 
(nar.1717,zemř.1780) a ne-
souvisely přímo s církví. 
Jejich účel byl zřejmě po-
dobný s účelem dnešních 
sirén. 

     Nová zvonička v Rakou-
sích je podobná té původní 
– opět dvoják stromu se 
stříškou, ocelolitinovým zvo-
nem a s ručním pohonem 
na provaz. Na nějaký čas 

jsem se stal i zvoníkem, ale ne již 
tak zdatným a přesným jako stará 
paní Černická. Vzhledem k mé 
dřívější hudební zkušenosti s ky-
tarou jsem dokázal zazvonit i v 
různém rytmu, ale opravdoví zvo-
níci by mě od provazu asi 
odehnali. Přemýšlel jsem tedy o 
zřízení elektrického pohonu zvo-
nu, který by podobně jako v hos-
těradické kapličce, v kostele sv. 
Ludmily v Kamenném Přívoze 
nebo v třebsínské zvoničce roze-
zníval zvon automaticky. Vzhle-
dem k mé původní profesi elek-
troinženýra v oblasti elektrických 
pohonů jsem navrhl a zkonstruo-
val pohon s automatickým ovlá-
dáním. Protože jsem byl omezen 
prostorem nad stolicí zvonu,  zvo-
lil jsem jednoduchý pohon s elek-
trickým motorem na  bezpečné   
napětí , který původně ovládal 
stěrače automobilu. Zdrojem na-
pětí 12 V je malý trakční akumu-
látor, který se dobíjí plně automa-
tickou nabíječkou ze sítě rozvodu 
veřejného osvětlení. Mechanická 
konstrukce je uzpůsobena rázům 
a setrvačnosti těžkého zvonu a 
odpružena silent bloky. Den D, 

http://www.kamennyprivoz.cz
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kdy jsem uvedl pohon zvonu do 
zkušebního provozu nastal 24. 
ledna tohoto roku. Od té doby 
zvon vyzvání každý den v pravé 
poledne a klekání v 6 hodin večer 
s jedinou výjimkou – na Zelený 
čtvrtek „odlétá“ společně s ostat-
ními zvony do Říma a na Bílou 

sobotu o velikonočních svátcích 
se vrací zpátky, aby se opět v 
pravidelných hodinách rozezněl.  

Budete-li mít chuť udělat si 
v těchto jarních dnech malý výlet 
a zavítáte do Rakous například 
při cestě od zvoničky ke zvoničce 
– od hospůdky k hospůdce, ne-

lekněte se, když se vám z niče-
hož nic nad hlavou rozezní zvon. 
Podle toho poznáte, že je čas k 
obědu nebo k večeři.  

        
 Krásné voňavé jaro vám přeje 

          Pavel Pála  

                                    

Informace pro občany : 

Nový díl videokroniky obce z března 2016  

je k dispozici na www.kamennyprivoz.cz v novinkách.  

Pro videokroniku zde byla vytvořena samostatná rubrika, kde naleznete všech-

ny vydané díly. 

V měsíci květnu opět budou každou středu od 15.00  do 17.00 hodin v kanceláři 
místostarosty promítány zájemcům z řad občanů dokumentární filmy včetně 

nových dílů videokroniky o naší obci a okolí. 

Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě na tel. č. 241 951 443 

Číslování budov popisnými nebo evidenčními čísly  

Vážení čtenáři ! 

         Obracím se na ty z vás, kteří jste majiteli rodinných domů nebo rekreačních objektů v naší obci. Jak asi 
všichni víte, měla by být každá budova viditelně označena číslem popisným nebo evidenčním. Toto ukládá 
majitelům budov Zákon o obcích č. 128/2000 Sb, § 31, §31a, dále vyhláška č. 326/2000 Sb. a její novelizace 
vyhláškou č. 193/2001 Sb. Objekty pro bydlení jsou označovány čísly popisnými, objekty k rekreaci čísly evi-

denčními. 

     Jaká je skutečnost, se můžeme přesvědčit při procházce ulicemi v obci, z nichž žádná nemá prozatím 
oficiální název. Ač žijeme v době, kdy takřka každý mobilní telefon nebo automobil je vybaven navigací, je 
někdy nesnadné bez velmi dobré znalosti místa příslušný dům nebo adresáta zásilky najít. Problémy to způ-

sobuje především poštovním doručovatelům, dopravcům apod.  

     Mnohem horší je situace u rekreačních objektů, kterých máme u nás kolem patnácti set. Nejen, že tyto 
chaty nebo chalupy nejsou v mnoha případech označeny číslem evidenčním, ale některé rekreační objekty 
nejsou vůbec geodeticky zaměřeny nebo nebyly zkolaudovány, tudíž nemají přidělené od obce evidenční 
číslo, ale pouze číslo orientační, které slouží k interním potřebám obecního úřadu (nájem pozemku, platba 

za odpady apod.). Při změně majitele tohoto „neexistujícího“ objektu je velmi těžké jej dohledat. 

     Apeluji na všechny, kteří nemají označeny domy nebo chaty přiděleným číslem, aby to napravili a ulehčili 
alespoň poštovním doručovatelkám nebo pracovníkům obce mnohdy detektivní úsilí najít správného adresá-

ta. Veškeré informace vám rádi sdělíme na obecním úřadě. 

               Pavel Pála, místostarosta 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
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Jelikož si myslím, že odpady jsou odpovědností nás všech bez rozdílu, jak v oblasti třídění, tak i finanční. 
Dovolte mi představit Vám nakládání s odpady za rok 2015 v číslech: 

Příjem (poplatky za komunální odpady místní, rekreanti, podnikatelé, bio popelnice) 1.293.464,- Kč 

Příjem za tříděný odpad (odměna od firmy Ekokom, a.s.)        198.574,- Kč 

 
Celková částka, kterou obec doplatila            208.134,- Kč 

V následujících grafech je porovnání počtu popelnic a kontejnerů za roky 2011 a 2015. Je z nich možné vy-
číst obrovský rozdíl ve vyvážených počtech popelnic a naopak nárůst tříděného odpadu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje (svozy za komunální, bio, nebezpečný a objemný odpad)               1.700.172,- Kč 

ODPADY = ODPOVĚDNOST NÁS VŠECH 

POVINNÉ REVIZE KOTLŮ 

Jak jsme již dříve informovali, budeme muset do konce tohoto roku nechat udělat kontrolu 

spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW dle 

zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tuto revizi však mohou dělat jen odborně způsobilé 

osoby, tj. technici, kteří jsou proškoleni výrobcem daného kotle. 

Tyto techniky najdete na stránkách Hospodářské komory ČR:   

   http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php 

Eva Drahošová, členka ekologické komise 

pozn: v roce 2011 byl poplatek vybírán na osobu, v roce 2012 byl zaveden systém visaček 

http://www.kamennyprivoz.cz
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Potud vypadají čísla pěkně, ale, když si vezmeme porovnání vyvezených tun v roce 
2014 a 2015 je realita bohužel jiná. Neboť svozů bylo více, ale množství v tunách méně, což znamená, že se 
v kontejnerech vyvážel převážně vzduch. A to je finanční ztráta hned dvakrát, protože se svozové firmě platí 
za vývoz kontejneru a ne za množství odpadu, které v něm bylo a pak za méně vytříděného množství dostá-
vá obec menší odměnu od firmy Ekokom, a.s..  
 

 

 

 

 

 

 

Dle vyjádření pracovníka firmy AVE se do kontejneru o objemu 1100 l vejde 80 kg velice dobře poskláda-
ného papíru, ale běžně se vyváží kolem 10 kg. Do stejného kontejneru se vejde 372 ks nesešlapaných PET 
lahví a přitom sešlapaných 3x více. Pouhým sešlápnutím PET lahví či rozložením krabic se dají ušetřit finan-
ce nás všech a ještě tím přispějeme k lepšímu pohledu na stanoviště, která nebudou zahlcena odpadem ve-
dle kontejnerů.  

Eva Drahošová, členka ekologické komise  

Druh odpadu v 
tunách 

Rok 

2014 2015 

plasty 28 27 

papír 25 24 

kovy 0,09 1 

sklo 11 10 

Celkem 64 61 

Druh odpadu v od-
vezených kusech 

Rok 

2014 2015 

plasty 1040 1122 

papír 520 530 

kovy 3 11 

sklo 84 83 

Celkem 1647 1746 

Odpady -  nás všech 

TŘÍDĚNÍ ODPADU NA SHROMAŽDIŠTI A VE VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERECH 

Shromaždiště v Hostěradicích zahájilo provoz 2.4.2016,  bude otevřeno pouze v sobotu  od 11:00 do 
13:00 hodin. Můžete zde průběžně odkládat bio odpad, velkoobjemový a nebezpečný odpad.  

 
Velkoobjemové kontejnery na bio odpad budou přistavovány každý týden 

 v období od 2.4. do 26.11.2016: 
Kamenný Přívoz, v Důle u parkoviště     sobota 13:30 – 15:00 hodin 
Kamenný Přívoz, Zastávka, pod Zahrádkovou vilou   čtvrtek 16:00 – 17:30 hodin 
Kamenný Újezdec, na Drahách u stanoviště tříděného odpadu  čtvrtek 18:00 – 19:30 hodin 
 

Svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu a elektroodpadu  jsou naplánované  
na 7.5.2016 a 12.11.2016. 

DOMOVNÍ KOMPOSTÉRY JSOU ROZDANÉ! 

Máme velkou radost, že o kompostéry byl takový zájem a rozdaly se během pár dní. Doufáme, že všem bu-

dou dobrým pomocníkem a sníží se objem tohoto odpadu ve směsném komunálním odpadu, tedy v popelni-

cích.  

Eva Drahošová, členka ekologické komise  

U Horů škola cca 1900 U Horů škola 2016 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
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Zápis do školy pro rok 2016 
v Kamenném Přívoze mě velmi 
příjemně překvapil. Očekávala 
jsem rychlé přezkoušení předško-
láčků, ale péče, kterou pedagogo-
vé dětem věnovali, byla výjimečná. 
Vše bylo formou hry, úkoly byly 
nápadité a děti se rozhodně dobře 
bavily.  Měly za úkol třeba namalo-

vat obrázek, hledat vystřižené 
geometrické tvary, vyhledat 
geometrické tvary a písmena 

na interaktivní tabuli. Dále pak mě-
ly děti prokázat svou obratnost a 
zručnost při skákání po nestabil-
ních plochách, chůzí po obrácené 
lavičce, házení míčků do tlamy Ka-
menožrouta, nebo při skládání pu-
zzle. Škola byla krásně vyzdobena 
a budoucím školáčkům pomáhali i 
současní školáci. Velmi se mi líbí 

přístup zdejší školy a školky, kdy 
spolu děti vystupují při různých pří-
ležitostech, dodržují mnoho krás-
ných tradic a pro rodiče a děti vy-
tváří vánoční a velikonoční dílny, 
na kterých si děti, za pomoci peda-
gogů, vyrábí krásné předměty.  
Děkuji za vaši práci a zájem o na-
še děti. 

Lenka Vrabcová 
matka budoucí školačky  

Zápis do školy pro rok 2016  

MATEŘSKÁ A 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

A žije si moc pěkně. Školní život 
je letos plný zajímavých setkání. Ať 
už s panem Heroldem, filmařem, 
který nám způsobuje vzrušení neu-
stálým zájmem o to nás natáčet. 
Copak děti, ty jsou zvyklé a celkem 
je to nechává v klidu, ale my, ně-
které učitelky nezvyklé mediální 
pozornosti, se s tím vypořádáváme 
všelijak. 

Letos navštěvuje školu i dost 
rodičů.  Jednak proto, že někteří 
projevili ochotu, aby alespoň těm 
mladším přiblížili náplň svého za-
městnání, třeba paní veterinářka 
Fišerová, pan Šeda. Jednak proto, 
že přicházejí s nějakým zajímavým 
námětem pro všechny žáky. Takže 
jsme společně s panem Ječmín-
kem „porazili strom“, popovídali si s 
panem Mudrou o nebezpečích na 
internetu, nebo jsme s panem Bar-
toňkem prohlédli něco architekto-
nických zajímavostí v besedě o 
použití kamene ve stavebnictví. 

Opět nás navštívil p. 
Buchtele, pracovník 
okresního archivu, 
aby ve škole odvedl 
svou běžnou práci, 
ale zároveň dětem 
poskytl informace o 
své zajímavé práci.  
V duchu našeho 
školního projektu se 
zaměřil na život a 
strasti občanů, kteří 

žili v Kamenném Přívoze, lámali 
kámen v  místních lomech a dále 
kámen zpracovávali. 

Všechna ta setkání považujeme 
za vhodný způsob, jak našim žá-
kům poskytnout zážitky a zajímavé 
poznatky o práci a světě kolem nás 
a seznámili je s různými obory lid-
ské činnosti. Možná budou pro ně-
které tak inspirující, že si na ně 
vzpomenou, až jednou budou sa-
my volit, kterou 
cestou se v 
životě dát. A 
proto věříme, 
že jich bude 
ještě více. 

A také oče-
káváme stále 
více žáků.   

Mateřská 
škola má už 
své limity jasně 
dané a zatím 
se ukazuje, že 

je kapacitou dostačující.  Tak se 
jen můžeme těšit na další dětičky, 
které přijdou k zápisu 7. 4. 2016 (9
- 14 hod.). 

Základní škola, které již byla v 
předminulém roce kapacita navý-
šena, se počtem žáků opět naplni-
la, a tak doufáme, že přestavba, 
která zřejmě neproběhne letos v 
červnu, se uskuteční co nejdříve. 
Pro šk.r. 2016/2017 máme přijato 
dalších 16 žáků v 1. třídě, a tak 
nám kapacitně v této chvíli nezbý-
vá na prvňáčky pro příští školní rok 
ani místečko. Ale buďme v klidu a 
věřme, že projekt přestavby, který 
zatím ještě sice není v realizaci, 
ale už je dobře připraven, pod bed-
livým okem představitelů našeho 
zřizovatele proběhne včas a noví 
prvňáčci přijdou do nového. 

 
Mgr. Hana Šmídová  

Ředitelka školy 

Naše škola žije 

http://www.kamennyprivoz.cz
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     Ve čtvrtek 21.1. k nám přišel 
pan Ječmínek, který 
je povoláním dřevo-
rubec. 
    Nejprve nás se-
známil s různými 
druhy dřeva . Napří-
klad akát, smrk, dub 
atd. 
     Dál nám také 
ukazoval pilu a jiná  
vybavení. 
     Po svačinové 
přestávce jsme se 

oblékli a šli se koukat na kácení 
smrku. Byl vysoký 35 metrů. 
Moc se nám to líbilo. 
     Práce dřevorubce je i nebez-
pečná, musí být stále pozorný a 
sledovat celé okolí, aby se v blíz-
kosti  kácení znenadání neobjevil 
nějaký člověk nebo zvíře. 
     Je třeba mít na zřeteli, že každá 
práce je důležitá, nejen práce úřed-
níků, obchodníků  či manažerů, ale 
i každá práce fyzická. 

 
Nela Hroníková 

Kácení stromu 

Naše základní škola opět potřebuje doplnit pedagogický kolektiv o kvalifikovanou 

učitelku či učitele I. st.   

     V rámci celoročního školního 
programu „Žijeme mezi kameny“ 
se ve středu 24. 2. 2016 část dětí 
vydala na letošní první odpolední 
výlet se školní družinou do GEO-
SVĚTA  v Praze 2. Geosvět je vý-
stavní galerie minerálů, drahokamů 
a fosílií nejen z České republiky, 
ale z celého světa. Viděli jsme zde 
více jak 10000 zajímavých exponá-
tů, o kterých nám velmi zajímavě 
vyprávěla paní průvodkyně.  Užili 
jsme si nejen samotnou výstavu, 
ale i cestování hromadnou dopra-
vou (autobus a metro) a společnou 

návštěvu Mc Donaldu. Velké podě-
kování patří panu Šedovi, který pro 
nás zařídil volný vstup do galerie a 
také se nám tam věnoval. 
   Další akcí školní družiny byl 
v pondělí 29. 2. 2016 „Karneval 
aneb odpoledne plné zábavy“. 
Všem, kteří se v krásných a velmi 
originálních maskách této akce 
zúčastnili, to moc slušelo. Během 
odpoledne jsme si zatančili a za-
soutěžili. Nechybělo ani bohaté 
občerstvení, které pro nás připravili 
rodiče. 
   V pořadí druhý výlet školní druži-
ny se uskutečnil v úterý 22. 3. 
2016.  Necelá čtyřicítka dětí ze ZŠ, 

doplněná o deset předškoláků z 
MŠ se vydala do divadla Spejbla  a 
Hurvínka v Praze  na představení 
„Hurvínek mezi osly“. Před před-
stavením jsme měli dostatek času 
na prohlídku prostor divadla a také 
jsme si stačili dát svačinu. Že se 
představení dětem líbilo, bylo zřej-
mé nejen z toho, co vyprávěly, ale i 
reakcí v divadle během představe-
ní (např. písničky spontánně do-
provázely tleskáním do rytmu, 
smích). Potěšující je, že se hned 
v autobuse děti ptaly, na co a do 
jakého divadla pojedeme příště a 
to je výzva…. 

Kateřina Kahounová (ŠD) 

     Tak jako každý rok  tak i letos proběhlo ve 
čtvrtek 17. března Tvořivé velikonoční odpoled-
ne. Tvořivé proto, že jsme si mohli uplést po-
mlázku, zhotovit zápichy s velikonoční témati-
kou, namalovat kraslice, vybarvit sádrové odlit-
ky a další zajímavé věci. Nechybělo ani občer-
stvení a hlavně dobrá nálada. 
    Hned den nato jsme se společně s mateř-
skou školou rozloučili se zimou. Slavnostně za 
doprovodu zpěvu a hudby  jsme vynesli Moře-
nu, jež zdárně odplavala a přivítali jsme jaro, na 
které se jistě všichni těšíme. 

Žáci ZŠ 

V pátek 12. února 2016 k nám do 
školy v Kamenném Přívoze přijel 
pán, který seznamuje po školách 
děti o nebezpečí patologických je-
vů, což je (např. šikana, drogy, 

kouření a jiné ná-
vykové látky). 

Vyprávěl nám o tom, jak je nebez-
pečné nosit do školy ostré předmě-
ty. Seznámil nás s různými skuteč-
nými příběhy, které se staly dětem 
na jiných školách (např. při zachá-

zení s nůžkami jedna žákyně vy-
píchla kamarádce oko). 
Zdůraznil nám, že bychom k sobě 
měli být ohleduplní, nevychloubat 
se, nemluvit vulgárně, nikomu fy-
zicky ani psychicky neubližovat. 
     Beseda nás velmi zaujala. Uvě-

Tvořivé velikonoční odpoledne 

Školní družina 

Besedy k prevenci patologických jevů 
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Spolek Převozníček 

Vás zve na 
Čarodějnické divadlo 

Dne 30.4. 2016 od 10.30 v divadle OKAP 

Vstupné dobrovolné! 
Vhodné pro děti i jejich rodiče. 

     V zimě jsme v Převozníčkovi 
spíše odpočívali a snažili se přežít 
všemožné choroby, avšak i přes 
vysokou koncentraci kašlajících a 
ufrkaných dětí jsme v únoru stihli 
oslavit naše čtvrté výročí a uspořá-
dat karneval. A pak už jsme tou-
žebně vyčkávali jaro. To jsme přiví-
tali přesně den po smrtné neděli, 
tedy dni, kdy se má ze vsi vynášet 
Morana. Proto jsme si jednu svou 
slaměnou Moranu také vytvořili a 
z mostu jí hodili slavnostně do řeky 
Sázavy a na znamení příchodu 
jara jsme vajíčky ozdobili veliko-
noční břízku před obecním úřa-
dem. 
     S prodlužujícími se dny se naše 
aktivity čím dál tím více přesouvají 
ven, ale přesto se v první půlce 
dubna ještě sejdeme minimálně 

jednou pod stře-
chou – ovšem ne-
bude to střecha tě-
locvičny, ale obecní-
ho úřadu, kde jsme 
díky aktivitě obce a 
zejména kulturní 
komise, jmenovitě 

Evy Jírů a Blanky Maškové, nalezli 
nové útočiště. Máme zde totiž 
zbrusu novou miniklubovnu vyba-
venou (i za našeho finančního při-
spění) nejen pro malé děti, ale také 
k potřebám kulturní komise pro po-
řádání akcí pro seniory. Proto jí 
chceme oficiálně otevřít pravděpo-
dobně v úterý 12. 4. dopoledne 
(datum a čas ještě potvrdíme na 
webu). 
     V týdnu od 18. 4. do 22. 4. se 
v případě pěkného počasí vrhne-
me společně s Okrašlovacím spol-
kem na úklid některé z částí obce 
a oslavíme tak Den Země.  
      V sobotu 30. 4. pořádáme pá-
lení čarodějnic. Čarodějnický rej 
započneme už dopoledne v 10.30 
v OKAPu, kde se bude odehrávat 
čarodějné interaktivní divadlo pro 
děti i rodiče, všichni jste srdečně 

zváni. Na pálení se sejdeme 
v 16.00 na vrbičkovém hřišti před 
OKAPem a za soumraku se mo-
hou děti vydat na stezku odvahy za 
místní čarodějnicí. 
     V květnu bychom chtěli uspořá-
dat v místní knihovně tematické 
setkání dětí-nečtenářů s knihou, to 
ovšem ještě po domluvě s paní 
knihovnicí. 
     Novinkou by se měla stát pravi-
delná setkání s laktační poradkyní 
– jednou z našich nových mami-
nek, která se zaobírá problemati-
kou kojení. Zájemkyně nás mohou 
kontaktovat přes náš web. 
     Poslední jarní akcí našeho spol-
ku by měla být účast na přívozném 
trhu, který se koná     21. 5. dopo-
ledne a pořádá ho samozřejmě 
sdružení Náplava Sázavy. Tam se 
těšíme na setkání s Vámi u dobré 
kávy a domácího koláče.  
     Krásné jarní dny a mnoho ra-
dosti z pohybu na čerstvém vzdu-
chu Vám přeji za celého Převoz-
níčka 

Linda Mašková 
www.prevoznicek.webnode.cz 

Převozníček 

     V době Masopustu pořádáme 
každoročně v mateřské škole maš-
karní bál, tak i v tomto školním ro-
ce v únoru byla školka plná hudby 
a tance. Maškarní den začal hned 
ráno, děti se převlékly do svých 
masek a najednou tu byl kovboj, 
vodník, zvířátka, princezny, víly 
a spousta dalších nejrůznějších 
masek.  Pozadu nezůstaly ani paní 

učitelky, které se také pře-
vlékly za různé bytosti.  

     Děti se hned vžily do maškarní-
ho veselí a po dobré svačince na 
posilněnou začala pořádná tanco-
vačka.  Byla vyhlášena dámská i 
pánská volenka, tanec s balónky a 
jiné.  Mezi tanci proběhlo i několik 
soutěží například židličková sou-
těž, prolézání pod tyčí, slalom 
apod. Tancování a dovádění ne-
bralo konce  a komu se zrovna ne-

chtělo,nebo už byl unavený, posa-
dil se na židličky, které byly připra-
vené kolem tanečního parketu a 
pozoroval dění.   
     Na závěr byly všechny masky 
odměněny medailí, diplomem, 
sladkostmi a plyšovou hračkou, 
kterou si děti odnesly domů.   
     Už teď se všichni těšíme na 
příští rok a další maškarní bál. 
 

Soňa Růžičková 

domili jsme si, že ne 
vždy se chováme podle pravidel a 
mnohdy k drobnější šikaně nemá-
me daleko. 
     Řekli jsme si, že na sobě zapra-
cujeme a budeme se snažit své 
jednání a chování kontrolovat, aby-

chom mohli jít příkladem mladším 
spolužákům. 

Žáci 5.ročníku 
      
     V prevenci jsme pokračovali 
hned  další  besedou dne 9. března 
s panem Mudrou, který nás hlavně 

upozornil na nebezpečí sdělování 
osobních informací a jejich zneužití 
prostřednictvím internetu. 
 

Žáci ZŠ Kamenný Přívoz 

Pokračování ze str.9 

Jaro volá 

Maškarní bál v mateřské škole 

http://www.kamennyprivoz.cz
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SPORT 

Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra V. Charváta 

     Při ohlédnutí za zimní přípravou 
na jarní část 2016 sezóny 2015 – 
2016 musím nejdříve začít prvními 
tréninky v roce 2016. 
    Poprvé jsme se sešli 9. 1. 2016 
v 10, 00 hodin. Počasí nás překva-
pilo a přes noc nám nebesa naděli-
la na hřiště s umělým povrchem 
dost sněhu a tak rozcvička se ko-
nala s hrablem v ruce. Byla to roz-
cvička jak se patří a  všichni hoš, 
jak se říká, padali na hubu. Tak 
jsem jim nechal na rozkoukání za-
hrát si fotbálek. Další tréninky ná-
sledovaly každou sobotu od 10,00 
hodin na hřišti v Kamenném Přívo-
ze až do 6. 2. 2016. Od 12. 2. do 
14. 2. 2016 jsme absolvovali ví-
kendové soustředění. Ubytováni 
jsme byli v penzionu Démon. Od-
tud jsme vyráželi k tréninkům. Tré-
novali jsme dvakrát denně 
(dopoledne + odpoledne). Tréninky 
se konaly v přilehlé přírodě a na 
fotbalovém hřišti. Celé soustředění 
mělo svůj denní rozvrh, plán a řád. 
Toto absolvovalo 13 hráčů. 
Smůlou bylo, že v té době tady řá-
dila chřipková epidemie. Ta zapří-
činila, že na poslední chvíli se mu-
selo omluvit 5 hráčů a ještě dva 
chyběli z důvodu zaměstnání. Ji-
nak jsme byli v plné sestavě. Ale i 
tak byl plán, který jsem měl pře-
dem připravený, splněn bezezbyt-
ku. Každý den po večeři jsme spo-
lečně poseděli a probírali plány na 
nadcházející jaro. Plně se využíval 
i polední klid. Hráči byli unaveni po 
tréninku, že spali jako zabití. I to 
svědčí o tom, že tréninky brali 
s velkou vážností. Dva noví hráči, 
které jsem sehnal během zimní 
přestávky, se také plně zapojili do 

celé zimní přípravy a pochopitelně 
byli i na soustředění. Myslím si, že 
soustředění slnilo svůj účel. Jen je 
škoda, že nemohlo být delší.  
Chtěl bych tu věnovat pár řádků 
ubytování v Démonu. Pan Grol-
mus, vedoucí a kuchař, v jedné 
osobě je kouzelník všemi směry. 
To, co pro nás denně a každou 
hodinu připravoval, bylo opravdu 
kouzelnickým uměním. V loňském 
roce jsme tam také byli a ten člo-
věk dělá pro své hosty i věci ne-
možné. Nebylo mu, co vytknout. 
Ubytování, strava a vůbec všechno 
bylo na nejvyšší úrovni. 
     Na zakončení si chlapci ještě 
dali turnaj v nohejbale o 1 láhev 
šampaňského, kterou jsem pro ně 
připravil. Nezbývá jen dodat, že se 
soustředění vydařilo. 
     Do přípravy jsem zařadil i čtyři 
přípravná utkání. 
1. jsme sehráli 21. 2. 2016 na hřišti 
s umělou plochou v Jílovém 
s mužstvem Sokola Krhanice. Toto 
jsme prohráli 1: 4. Tady jsme dali 
příležitost všem hráčům z kádru, 
aby si zahráli. 
 2. bylo sehráno 27. 2. 2016 od 14, 
00 hodin opět na hřišti v Jílovém. 
Tentokrát s mužstvem Sokol Leša-
ny. Toto jsme vyhráli už po lepším 
výkonu 3 : 1. Tady se už prosadil 
jeden z nových hráčů Jakub Kolář, 
který vstřelil jednu ze tří branek. 
3. přípravné utkání jsme sehráli 
znovu na hřišti s umělkou 
v Jílovém. Za soupeře jsme si vy-
brali mužstvo SK Kamenice. Prů-
běh zápasu nebyl špatný, padly 
v něm dvě branky, ale obě jsme 
dali my. První jsme si bohužel dali 
do vlastní sítě my ve 20. minutě a 

ve 45. minutě jsme vyrovnali. Bo-
hužel stínem tohoto utkání bylo 
ošklivé zranění naše obránce Mar-
ka Baldy. Bylo způsobené tím, že 
soupeřův hráč mu při souboji na-
stavil loket a on už se nestačil za-
stavit, narazil do něj a bylo zle. Su-
dí okamžitě utkání ukončil asi de-
set minut před koncem. Marek ne-
mohl pomalu ani dojít do kabiny. 
Okamžitě jsme ho odvezli na po-
hotovost do benešovské nemocni-
ce. Po vyšetření na „cétéčku“ jsme 
se od lékařů dozvěděli, že má 
prasklou ledvinu!  Okamžitě ho 
vezli na sál a operovali. Po dost 
náročné operaci mu ledvinu sešili. 
A teď jen musíme čekat, jak se 
s tím tělo vypořádá a jestli ledvina 
bude pracovat tak, jako před tím. 
Všichni mu držíme palce a věří-
me, že to bude v pořádku.  
4. a poslední z přípravných zápasů 
se odehrálo 13. 3. 2016 od 16, 00 
hodin tentokrát na umělém hřišti 
na Šeberově s mužstvem Slavoj 
Velké Popovice. Prohráli jsme 3 : 
5. Zápas to byl dobrý a dost boha-
tý na góly. Na to, že toto mužstvo 
hraje o dvě soutěže výš, jsme po-
dali dobrý výkon a vyjádřili jsme to 
i vstřelenými góly.  
Přípravné zápasy splnily svůj účel. 
Noví hráči, o jednom z nich - Jaku-
bovi Kolářovi, jsem se už zmínil a 
ten druhý je Stanislav Buňata - za-
padli do kolektivu a určitě budou 
pro nás přínosem. Teď už je to jen 
na nich, jak se o místo v sestavě 
poperou.  

Připravil trenér V. Charvát  

Poděkování sponzorům přívozského fotbalu 

TJ Tatran Kamenný Přívoz děkuje těmto sponzorům za jejich podporu. Jsou to:  Restaurace“ Na staré 
Poště“ p. Kadlec, na vlakové zastávce v  Kamenném  Přívoze  p. Mikoláš,  Fa. Drumel  p. Blažek, Fa. 
BHC Jílové p.  Beer, p.  Koch st., p.  Millsimer, p.  Poddaný, p. Kysela, První Jílovská a.s. a  GENOVA 

BOHEMIA p. Wieshaitl. 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
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TJ Tatran Kamenný přívoz -  fotbal 

Po odehrání podzimní části 
okresního přeboru mladších a star-
ších přípravek jsme opět zahájili 
zimní přípravu n hřišti s umělou 
trávou na FC Jílové a v tělocvičně 
a venkovním hřišti při ZŠ Jílové. 
Na konci roku jsme uspořádali spo-
lečně s FC Jílové v Sokolovně Mi-
kulášskou besídku, která měla vel-
ký úspěch jak mezi dětmi tak i do-
spělými.  

     Před odjezdem na 
týdenní zimní soustředě-
ní obě kategorie odehrá-

li několik halových turnajů v Jeseni-
ci nebo v Říčanech. Soustředění 
jsme absolvovali ve známém pro-
středí v Horní Branné. V této době 
trénujeme opět se starší příprav-
kou na hřišti FC Jílové a mladší 
přípravka v areálu ZŠ Jílové. 
      Během tréninků se provádí ná-
bor dětí, které mají zájem o kopa-
nou. Od dubna obě přípravky bu-
dou již trénovat na hřišti v Kamen-

ném Přívoze. Po skončení jarní 
části okresního přeboru opět uspo-
řádáme SPORTOVNÍ DEN 
(pozvánka na jiném místě). Dále by 
bylo na tomto místě dobré poděko-
vat také naším sponzorům, panu 
Martinovi Wieshaitlovi z firmy GE-
NOVA BOHEMIA a představenstvu 
PRVNÍ JÍLOVSKÉ A.S. Na závěr 
Vám přikládám rozlosování okres-
ního přeboru starších a mladších 
přípravek.  
 
 

ROZLOSOVÁNÍ - 4. TŘÍDA, SKUPINA ,A" OKRESU PRAHA- ZÁPAD- JARO 2016 

14.  kolo 27.03.2016 NE  15,00 hod 

Pikovice -- K.Přívoz   

15. kolo 03.04.2016 NE 16,30 hod 

K.Přívoz -- Psáry "B"   

16. kolo 10.04.2016 NE 16,30hod 

Libeř „B“ -- K.Přívoz   

17. kolo 17.04.2016 NE 17,00 hod 

K.Přívoz -- Zlatníky „B“   

18. kolo 24.04.2016 NE 17,00 hod 

Vrané „B“ -- K.Přívoz   

19. kolo 01.05.2016 NE 17,00 hod 

K.Přívoz -- D.Břežany "A"   

20. kolo 08.05.2016 NE 17,00 hod 

Průhonice „B“ -- K.Přívoz   

21. kolo 14.05.2016 SO 17,00 hod 

Mníšek „B“  -- K.Přívoz   

22. kolo 22.05.2016 NE 17,00 hod 

K.Přívoz -- Čísovice „B“   

23. kolo 29.05.2016 NE 17,00 hod 

Bojanovice -- K.Přívoz   

24. kolo 05.06.2016 ST 17,00 hod 

K.Přívoz -- D.Jirčany „B“   

25. kolo 12.06.2016 NE 17,00 hod 

Klínec -- K.Přívoz   

26. kolo 19.06.2016 NE 17,00 hod 

K.Přívoz -- Libeň   

Zpráva o činnosti mládežnických kategorií 
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Okresní přebor starších přípravek - skupina B – jaro 2016 

 
 

Kolo Datum Den Hodina Domácí Hosté Poznámka 

22 3.4.2016 Neděle 10:00 Kam. Přívoz Vestec B   

12 10.4.2016 Neděle 10:00 D.Břežany B Kam.Přívoz   

13 17.4.2016 Neděle 10:00 Kam.Přívoz D.Jirčany   

14 23.4.2016 Sobota 10:00 Jesenice Kam.Přívoz   

15 1.5.2016 Neděle 10:00 Kam. Přívoz Čísovice   

16 7.5.2016 Sobota 10:00 Č. Újezd A Kam.Přívoz   

17 15.5.2016 Neděle 10:00 Kam.Přívoz Psáry   

18 22.5.2016 Neděle 10:00 Zvole A Kam.Přívoz   

19 29.5.2016 Neděle 10:00 Kam.Přívoz Povlt.FA A Hvozdnice 

20 4.6.2016 Sobota 14:00 Štěchovice Kam.Přívoz   

21 12.6.2016   Volno       

Rozlosování OP ml.přípravek – jaro 2016 

Zpracoval vedoucí mužstva: Linhart Jaroslav

Kolo Datum Den  Hodina Místo 

7 16.4.2016 Sobota 10:00 Štěchovice 

8 23.4.2016 Sobota 10:00 Kamenný Přívoz 

9 30.4.2016 Sobota 10:00:00 Davle 

10 14.5.2016 Sobota 10:00:00 Kamenný Přívoz 

11 21.5.2016 Sobota 10:00:00 Hradištko 

12 28.5.2016 Sobota 10:00:00 Davle 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
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Valná hromada TJ Tatranu Kamenný Přívoz  

     12. 3. 2016 od 15,00 hodin se 
konala v klubovně na fotbalovém 
hřišti v Kamenném Přívoze valná 
hromada TJ Tatranu Kamenný Pří-
voz. Bylo zde přítomno 21 členů TJ 
(5 se řádně omluvilo) a 12 hostů. 
Valná hromada měla následující 
program: 
1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Volba návrhové komise 
4. Volba volební komise 
5. Zpráva o činnosti za rok 2015 
6. Zpráva pokladní za rok 2015 
7. Zpráva oddílu stolního tenisu 
8. Diskuse 
9. Volba doplněného výboru a re-

vizní komise 
10.Schválení rozpočtu na rok 2016 
11.schválení plánu hlavních úkolů 

na rok 2016 
12.závěr schůze 
13.občerstvení a volná zábava 
     Všechny body programu byly 
postupně plněny a i doplňující vol-
by do výboru měly klidný průběh a 
navržení noví členové byli valnou 
hromadou zvoleni.  
     
      Doplněný výbor bude další čtyři 
roky pracovat v tomto složení:  
Předseda … Novotný František st. 
Místopředseda …Charvát Václav  
Jednatel … Mašek Prokop 
Pokladník … Mašková Blanka 

Vedoucí mládeže…Linhart Jaro-
slav 
Člen výboru … Doubrava Martin 
Člen výboru …Grössl Milan 
 
     Před závěrem valné hromady 
bylo i schváleno usnesení.  
     Když přišel na řadu 13. bod val-
né hromady, všichni už se těšili na 
gulášek a občerstvení. A můžu říct, 
že se měli na co těšit. Protože ta-
kový lahůdkový gulášek, který nám 
připravuje na všechny naše akce p. 
Pavel Radonský umí jen on, a kdy-
by byl řád zlatého guláše musel by 
ho získat právě on. Volná zábava, 

která následovala po občerstvení 
se nějak protáhla až do pozdních 
nočních hodin. Nechtěli jsme opus-
tit naše kamarády Petra Novotného 
a Rudu Rajského, kteří se o nás 
vždy velmi dobře starají a jsou 
schopni nám splnit jakékoliv přání. 
A tak jsme se společně s hasiči 
z Kamenného Újezdce, kteří byli 
hosty naší valné hromady, postarali 
o likvidaci zásob, které pro nás při-
pravili. Při odchodu do svých do-
movů a za našimi nejbližšími jsme 
jim moc a moc za vše poděkovali. 
A tak bych jim chtěl i toto cestou 
vyslovit veliké DÍKY VÁM KLUCI! 

 

POZVÁNKA 

NA SPORTOVNÍ DEN KONANÝ 

4.ČERVNA 2016 OD 10 HODIN 

NA HŘIŠTI V KAMENNÉM PŘÍVOZE 

ZA PODPORY TJ TATRAN KAMENNÝ PŘÍVOZ 

A 

SDH KAMENNÝ ÚJEZDEC  

http://www.kamennyprivoz.cz


www.kamennyprivoz.cz STRANA 15

Mužstvo stolního tenisu 
v naší obci funguje nepřetržitě již 
přes 20 let. Sestava hráčů se ale 
za posledních 10 let změnila jen 
málo. Není proto tajemstvím, že 
věkový průměr je ve srovnání 
s okolními mužstvy okresu Bene-
šov vysoký. Až v nedávné době do 
našich řad přibyli dva hráči, kteří 
situaci výrazně vylepšili. Přesto, 
budoucnost každého sportu je zá-
vislá na výchově mládeže. Jinak 
tomu není ani ve stolním tenise. 
V Kamenném Přívoze proto již 
téměř rok fungují dvakrát týdně 
tréninky dětí do 15 let. V současné 
době na ně pravidelně chodí 7 – 9 
dětí o různé hráčské výkonnosti.  

Důležitou součástí tréninku 
dětí je i jejich příprava na zápasy 
v cizím prostředí, s cizími hráči. 

Zúčastnil jsem se proto s dětmi 
několika přátelských utkání, 
v Netvořicích, Petroupimi, ale i 
v naší tělocvičně. Pokročilejší děti 
si mohli na vlastní kůži vyzkoušet i 
atmosféru skutečných turnajů – 
loni v Netvořicích, letos 
v Louňovicích pod Blaníkem a v 
Petroupimi. A oba letošní turnaje 
ukázali, že v Přívoze vyrůstají 
schopní hráči. V Louňovicích za-
znamenali dobré umístění ve 
svých kategoriích tři hráči, kdy Mi-
rek Šeda obsadil 4. místo, Petr Na-
hodil 3. místo a Pepa Bernard 2. 

místo. Na turnaji v Petroupimi vy-
bojoval Benjamín Žák ve své kate-
gorii 2. místo. Krásný výsledek a 
zároveň vysokou osobní laťku si 
nastavil Pepa Bernard, kterému se 
podařilo v Petroupimi zvítězit ve 
své kategorii a neporažen se stal 
vítězem celého turnaje. 

Významnou roli stolního teni-
su hraje také jeho zázemí. 
V současné době trénujeme ve 
školní tělocvičně. S tou má ale její 
vlastník, kterým bohužel není 
obec, jiné plány. Stolní tenisté tedy 
řeší možnosti svého dalšího fungo-
vání. O našich potížích se sportov-
ním zázemím se samozřejmě 
dozvěděla i jiná mužstva, a někte-
rým z nás nabídla možnost hrát za 
jejich týmy. Zkušení hráči si totiž 
uvědomují, že vychovat hráče stol-

ního 
teni-
su 

v konkurenci ostatních sportů je 
dost obtížné. „Úmrtnost“ hráčů, kdy 
hráč se přestane sportu věnovat, je 
v prvních letech velká a výchova 
hráče pro druhou třídu okresního 
přeboru, který nyní hrajeme, trvá 
nejméně 6 – 7 let pravidelných tré-
ninků a zápasů. Hráči jiných muž-
stev proto nevynechají žádnou pří-
ležitost oslovit perspektivní hráče 
jiných mužstev. 

Ohlédnu-li se za skončenou 
letošní sezónou našeho mužstva, 
nedopadla úplně podle našich 
představ. Odehráli jsme celkem 22 
zápasů a z 12 mužstev jsme se 
umístili na 9. příčce. Velkou měrou 
se na tomto umístění podepsala 
delší, zdravotními problémy vyvo-
laná, absence jednoho z našich 
hráčů základní sestavy. 
V individuálním hodnocení hráčů 
celého okresu se mi za náš tým 
podařilo vybojovat 5. místo 
z celkem 48 hráčů.  
     Závěrem bych rád řekl, že i 
přes současnou nepřízeň se záze-
mím chceme stolní tenis 
v Kamenném Přívoze udržet. Hle-
dáme proto dočasné zázemí 
v jiných prostorách a věříme, že 
v blízké budoucnosti se podaří si-
tuaci s tělocvičnou v naší obci vy-
řešit. Máte-li zájem o více informa-
cí týkajících se stolního tenisu 
v naší obci, určitě mě neváhejte 
kontaktovat na tel.: 725 118 821. 

Budoucnost stolního tenisu v naší obci 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/


STRANA 16/1/2016 www.kamennyprivoz.cz

HASIČI 

Preventivním okénkem se dnes podíváme, jak se zachovat v případě, že by hořelo u Vás doma. 

 

V případě zjištění požáru nebo hustého dýmu v bytě, na chodbě nebo před domem okamžitě volejte číslo 
150 nebo 112. 

Při pobytu v zakouřené místnosti se držte u země (na kolenou), dým se drží nad zemí. Dýchejte přes ka-
pesník, tričko, pyžamo nebo ručník (nejlépe vlhký). 

Neotvírejte prudce dveře!! Vždy nejprve opatrně vyzkoušejte, zda klika nebo povrch dveří není horký. 
Znamenalo by to, že z druhé strany je již požár plně rozvinutý. 

Při požáru Vašeho bytu se snažte byt okamžitě opustit směrem na chodbu. Zavřete za sebou dveře – 
zamezíte zakouření chodby a možnému ohrožení ostatních přítomných v domě. 

Při silném zakouření neriskujte nikdy průchod chodbou. Viditelnost je nulová a je znesnadněná orientace. 
Nemůžete-li již uniknout do bezpečí na volné prostranství, snažte se na sebe upozornit křikem z okna 
nebo mávání kusem látky apod.  

Nikdy se pro nic nevracejte (oheň při opětovném otevření dveří získává na intenzitě).  

Naučte sebe i své děti formou hry opustit byt či dům co nejkratší cestou. Zavažte si oči a z postele se 
snažte opustit zamčený byt co nejrychleji po kolenou (takto zkuste najít i balkon). Mějte předem do-
hodnuté pevné místo srazu pro případ rozdělení rodiny. 

 

Chtěl bych chatařům, chalupářům, a všem spoluobčanům tímto připomenout, že je zakázáno a  

pod velkou pokutou postihováno vypalování mezí, zatravněných ploch a zahrad!  

                                                                        

Zpracoval člen zásahové jednotky V. Charvát 

PREVENTIVNÍ OKÉNKO 

Co bylo: 
15. 1. 2016 byli naši zástupci na 
valné hromadě SDH v Libni 
16. 1. 2016 jsme se účastnili val-
né hromady u SDH v Jílovém u 
Prahy 
V lednu naše hřiště (bývalé ho-
kejové) v Kamenném Újezdci na-
vštívili divočáci a dost ho poničili. 
Pan Charvát nakoupil chemii proti 
těmto nezvaným hostům 
25. 1. 2016 pan Charvát učinil 
pomocí chemie opatření okolo 
celého hřiště, aby tato zvěř už 
neměla chuť na hřiště vniknout 
23. 1. 2016 jsme odjeli na valnou 
hromadu do Pohoří 

31. 1. 2016 se konala naše val-
ná hromada (píše se o ní na ji-
ném místě. 
6. 2. 2016 naši členové byli na 
valné hromadě ve Psárech 
11. 3. 2016 Se v Jílovém u Pra-
hy konala valná hromada našeho 
12 okrsku, na které jsme opět byli 
přítomni 
12. 3. 2016 nás pozvali sportovci 
z Tatranu Kamenný Přívoz na 
svojí valnou hromadu a my jsme 
je nemohli omítnout a tak jsme i 
tady byl rádi 
16. 3. 2016 jsme likvidovali sta-
rou kůlnu v Prosečnici 
 

Co bude: 
16. 4. 2016 provedeme v celé 
obci, jako každý rok, sběr želez-
ného šrotu 
4. 5. 2016 proběhne 1. kolo po-
žárního sportu ve Psárech. 
4. 6. 2016 ve spolupráci 
s fotbalisty Tatranu Kamenný Pří-
voz se budeme podílet na dět-
ském dni. 
                                                 
Zpracoval člen zásahové jednotky 
V. Charvát 

Střípky od hasičů z Kamenného Újezdce 

http://www.kamennyprivoz.cz
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ČARODĚJNICE 2016 

Hasiči z Kamenného Újezdce oznamují, že 30. 4. 2016 uspořádají 
na bývalém hokejovém hřišti (za hasičárnou doleva) v Kamenném 

Újezdci od 20,00 hodin tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Určitě bude 
ke zpěvu a poslechu hrát opět dobrá kapela. Občerstvení je zajiště-
no. Účastníci, ať sebou vezmou jen buřty na opečení a dobrou nála-

du. Na všechny, kteří přijdou se hasiči už předem těší.  

SBĚR ŽELELEZNÉHO ŠROTU 

Hasiči z Kamenného Újezdce oznamují, že dne 16. 4. 2016 od 8,00 hodin prove-

dou ve všech částech obce: (Hostěradice, Rakousy, Kamenný Přívoz, Zastávka, 

Kamenný Újezdec) SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU. Zájemci, kteří budou potřebovat 

pomoci s těžkými věcmi, mnohou kontaktovat pana Hrdličku na telefon 

724180403. 

Jako každý rok tak i v roce 2015 
uspořádali hasiči z Kamenného 
Újezdce mezi vánočními svátky již 
tradiční Vánoční vycházku. Pro-
gram vycházky: vlakem jsme odjeli 
do Luk pod Medníkem. 

  Z vlakového nádraží jsme vy-
razili pěšky směrem přes Horní a 
Dolní Studené do Jílového na roz-
hlednu Pepř. Tady na nás jako 
každý rok čekali kamarádi, kteří 
pro účastníky připravili vydatné a 
perfektní občerstvení včetně opé-
kání buřtů, vychlazeného pivečka, 
výborné kávy, špičkového grogu, a 
přitom jsme nabírali síly na další 
část vycházky. 

 Po této milé přestávce se po-
kračovalo přes Komorní Hrádek na 
vlakové nádraží v Jílovém (Borek). 
Odtud ti méně zdatní mohli pokra-

čovat vlakem do cíle, který 
byl v restauraci 

 Na zastávce 
v Kamenném Přívoze. Hos-
tinský pan Radek Mikoláš 
už na nás čekal 
s otevřenou náručí a s jeho 
lahůdkami. Vycházky se 
účastnilo cca 65 velmi spo-
kojených kamarádů, na kte-
ré během vycházky čekalo 
nejedno překvapení.  

Nádherná krajina, neo-
pakovatelné vyhlídky do přírody a 
trasa, kterou ani místní kolikrát ne-
znali a byli mile překvapeni, jak je 
to okolo nás nádherné.  

Při závěrečném hodnocení 
v restauraci jsme se všichni shodli 
na tom, že vycházka se jako vždy 
povedla a organizátoři si vyslechli 

poděkování od všech, kteří se této 
akce účastnili. Při rozchodu do 
svých domovů jsme si všichni slíbi-
li, že se o Vánocích v roce 2016 
opět sejdeme na další vycházce, 

na kterou se už těšíme

Zpracoval V. Charvát 

Vánoční vycházka hasičů z Kamenného Újezdce 28. 12. 2015 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
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Ze života  mladých hasičů  

Máme tu zase nový rok a našim 

mladým hasičům nezbývá nic jiné-

ho, než opět plnit svoje povinnosti. 

Jako každý rok i letos jsme se za-

pojili do soutěže „Požární ochrana 

očima dětí". Tato soutěž je založe-

na na výtvorech všech mladých 

hasičů. Minulý rok jsme se bohužel 

neumístili, a tak zkoušíme štěstí 

letos. Všichni mladí hasiči s nadše-

ním namalovali nejrůznější obráz-

ky. Teď už jen čekáme na výsled-

ky. 

 

Další úkol, který nás čeká, jsou tes-

ty odbornosti, které musí splnit kaž-

dý mladý hasič, který se chce zú-

častnit jarního kola hry „Plamen“. A 

to my chceme!! Takže se pomalu a 

jistě na testy připravujeme, aby vše 

dopadl tak, jak má. Na výbornou.  

Teď jen doufáme, že bude stále 

lepší a lepší počasí a my se začne-

me s radostí připravovat na již zmí-

něné jarní kolo soutěže.  

 

                            Veronika Voláko-

vá vedoucí mladých hasiči v  Ka-

menném Újezdci.  

Den otevřených dveří pro kroniku obce Kamenný Přívoz  

Přijďte se  seznámit s kronikou naší obce . 

 Můžete se prolistovat historií i současností ve fotokronikách a také si počíst v kronikách psaných.  Máme 

v našem archivu kopie kronik až z 19 století. 

Kdy ?  Od 18. dubna   do  4. května každý den v době  pracovních hodin obecního úřadu.  

Kde  ?  V prvním patře budovy  - kancelář místostarosty a klubovna pro  děti a seniory. 

         

Kronikářka B. Splavcová                           

Prosincové setkání seniorů proběhlo tento rok 
v restauraci U Horů. 

Bylo velmi milé, že se přišly podívat i děti ze 
základní školy, které měly připraveno malé vy-
stoupení v podobě říkánek a písniček. Myslím si, 
snad za všechny, že nás jejich návštěva potěšila. 
A děkujeme dětem za ni. 

Stoly v restauraci se zase mohly pyšnit mísa-
mi s vánočním cukrovím, které však tentokráte 
nedonesli pozvaní, ale které zajistila kulturní ko-
mise. 

Soudě dle pohodové atmosféry, živého rozho-
voru a srdečného smíchu, věřím, že setkání spl-
nilo své poslání – poslání setkat se. 

Domnívám se, že setkávání s blízkými dodává 
nám všem tolik potřebné sdílení o sobě,  svém 
životě,  běžnosti dne,  svých starostech a i rados-
tech a že nám pomáhá a podporuje nás ve vědo-
mí, že to jsme pořád my, jen stále starší. Je nám 
s našimi blízkými prostě dobře! 

Miroslava Pešlová 

Předvánoční posezení dříve 

narozených 

http://www.kamennyprivoz.cz
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Kulturní komise 

V úvodu  mi dovolte, abych 
Vám  popřála v roce 2016 hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti  a v 
krátkosti Vás   seznámila s prací 
kulturní komise v roce 2015. 

V březnu jsme slavnostním ak-
tem přivítali malé občánky do naší 
obce.  Na přípravě  má  největší 
podíl  Eva Jírů. Při samotné akci 
se zapojily i další členky komise. 

V květnu, na Přívozském festu 
(oslavy spisovatele Jana Morávka)  
se  podílela , hlavně Mirka Pešlo-
vá.  Napsala a zrežírovala podle 
knihy Jana Morávka Divočina diva-
delní představení. Hru v divadélku 
OKAP zahráli žáci základní školy 
Jílové. 

V červnu (konec školního roku)  
opět Mirka Pešlová  s Jiřím Pate-
rou uváděla na fotbalovém hřišti 
v Kamenném Přívoze školní aka-
demii. 

V září, jsme vyjeli na tradiční 
zájezd na Zahradu Čech do Lito-
měřic. Zájezd byl pod vedením Bo-
ženy Splavcové. 

V listopadu na první adventní 
neděli jsme uspořádali slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu. Slav-
nost připravily  Eva Jírů, Božena 
Splavcová, Blanka Mašková, Mirka 
Pešlová, Eva Koutná, Ludmila Fal-
tová a Ivana Sládková. Na kultur-
ním programu  se podílela základ-
ní a mateřská škola, Převozníček a 
škola stepu z Jílového.  

Mikulášskou nadílku dětem zá-
kladní a mateřské školy jsme  obo-
hatili sladkostmi.  

V prosinci jsme připravili děko-
vací večeři pro šest dobrovolníků, 
kteří  se ve svém volném čase  
nezištně po celý rok věnují  všem 
jubilantům naší obce. Navštěvují je 
s blahopřáním a malou pozorností 
formou potravinového balíčku . 
Jsou to v Hostěradicích Věra 
Buňatová a Jiří Sádovský, 
v Kameném Újezdci Blažena Žáko-
vá a Ludmila Matějovská a 
v Kamenném Přívoze Eva Brychto-
vá a  Michaela Freemanová.   Paní 
Freemanovou nyní nahradila Jaro-

slava Rajšnerová. 
Jako poslední tečka v roce 

2015  se konalo vánoční posezení 
ze seniory v restauraci U Horů 
s hudbou a pohoštěním. Připravily 
Božena Splavcová, Eva Jírů ,  
Blanka Mašková a Mirka Pešlová. 

V roce 2016 bude naše činnost 
pokračovat možná,  jen s malými 
obměnami, ale  ve stejném duchu, 
jako v roce minulém. 

Nově bychom rádi zkusili posví-
censkou zábavu v září na Ludmilu.   

V dubnu chystáme posezení 
nad kronikami.  V budově obecní-
ho úřadu jsme  vyklidili s pomocí 
místostarosty a dělníků obce  bý-
valý archiv a rádi bychom , aby zde 
bylo zázemí pro malé děti Převoz-
níčku a případně i pro seniory.  

Na závěr nám všem přeji, aby-
chom si splnili vše co jsme si do 
roku 2016 předsevzali.          
    
  Božena Splavcová    

Ve čtvrtek 24. března jsme  při-
vítali v divadélku OKAP   nové 
občánky do naší obce. Letošní rok 
to bylo 12 miminek. Divadélko je  
milé a útulné, ale dost malé na to, 

abychom mohli pozvat všechny 
najednou, proto jsme rodiny rozdě-
lili na dvě skupiny. První  slavnost-
ní obřad se konal od 15.30 a druhý 
pak v 16.30.  Vítání zahájila Mirka 

Pešlová s místostarostou obce Pa-
vlem Pálou, děti z mateřské školy 
předvedly roztomilý program a pak 
následoval již slavností rituál mimi-
nek. Rodiče vždy posadili děťátko  
do kolébky, kde jsme vše zdoku-
mentovali  fotografováním a filmo-
váním. Potom se rodiče podepsali 
do pamětní knihy obce, převzali od 
místostarosty a Mirky Pešlové dár-
ky a kytičku a zase fotografování a 
filmování. 

 Nakonec jsme si všichni připili 
na zdraví, zdokumentovali vše sku-
pinovou fotografií, popřáli si  hezké  
velikonoční svátky a s příjemnými 
zážitky se rozešli do svých domo-
vů . 

 Myslím, že se nám společně 
povedlo  připravit odpoledne kde 
se všichni  cítili příjemně..  

Za kulturní komisi  
B. Splavcová  

Vítání občánků 
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Prodám kolo. Najeto 10 km za cenu 700,-Kč 
tel. 739033660                 Božena Splavcová 

Nově narození  

Leden, únor, březen 2016 

Bořuta Tomáš 

Drašnar Max 

Jirková Barbora 

Lébr Petr 

Lébrová Eliška 

Nezbedová Magdalena 

Příban Mikuláš 

Vaňková Vanesa 

Úmrtí 

Sirotek Eduard 

Štolová Hana 

leden 

Korotvičková Marie 

Brožková Libuše 

Krupková Božena 

Emil Hnátek 

Jangl Zdeněk 

Dlouhá Olga 

Urstová Ludmila 

Povolný Karel 

Landová Marie 

Kudrnáč Jaroslav 

Pletichová Božena 

Švancarová Helena 

únor 

Kužel Vladimír 
Welser Jan 
Dolejšová Jiřina 
Vítková Zdeňka 
Havelková Drahomíra 
Škopková Věra 

Štěpánková Hana 

Hnátková Jaroslava 

Stavinoha Alois 

Kukačka Jiří 

Hrdlička Jiří 

Juříková Helena 

Čížkovská Hana 

březen 

Fraňková Jiřenka 

Řeháková Bohumila 

Brzobohatá Jaroslava 

Zimová Albína 

Takácsová Marcela 

Společenská kronika 

Srdečně gratulujeme všem jubilantům ! 

Obecní rada v Kamenném Přívoze 
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 
285, 252 82 
tel. 241951443-4, www.kamennyprivoz.cz 
 
Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se 
nevracejí. 
Neoznačené fotografie archiv redakce. 

Vážení čtenáři, 
zajímá nás to, co zajímá vás. Své náměty na 
nové články, otázky, na které chcete znát odpo-
věď i vaše postřehy a připomínky 
k obsahu čtvrtletníku můžete zasílat na 
e-mail: ctvrtletnik@kamennyprivoz.cz 

Budeme se těšit na vaše příspěvky a reakce. 
Uzávěrka dalšího čísla: 15.6.2016 
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uve-
řejněny. 

Výzva pro zasílání článků 

Jubilanti 

Vydavatel 

V březnu oslavila svých úctyhodných 94 

let paní Jiřina  Fraňková. Je to nejstarší 

občan z Kamenného Újezdce. Přejeme 

do dalších let hodně zdraví a pohody. 

Nejstarší občan 

Osmisměrka 

Víte co udělá Somálec když najde konzervu fazolí ? Otevře …

tajenka má 12 písmen. 

AFEKT  AORTA  BUČET  CETKY  ENEOLIT  FLERETY  HERBÁŘ  

CHOCHOL  INTELEKT  KATAR  KTERÁ  MLSAL  NECKY  NERAD  

POCEL  POETA  RENTA  ROŠTY  ROZCHOD  SADBA  SCHMIT-

ZER  SCHODY  VÁLEČEK  VELRYBA  ZDROJ  ZORKA  ŽLÁZA 

http://www.kamennyprivoz.cz

