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vydává Obecní rada v kamenném PřívOZe     číslO 2/2012

vážení spoluobčané,
tak jak jsem již v předchozích pří-

spěvcích sliboval, budu se nadále 
věnovat hlavně problematickým zá-
ležitostem obce. neměl jsem tento-
krát v úmyslu se zabývat již tak opa-
kovaným  problémem, a to odpady, 
avšak vzhledem k okolnostem se 
o tom zmínit musím. někteří z nás, či 
třeba i z okolních obcí, využívají vel-
koobjemové kontejnery na směsný 
odpad a jejich přilehlé pozemky jako 
veřejnou, velmi levnou skládku.v prů-
běhu celého roku, v jarních a letních 
měsících dvojnásob, jsou kontejnery 
zavaleny velkoobjemovým odpadem/
nábytek, koberce,../, elektroodpadem 
/lednice, televize, počítače…/ a také 
stavebním odpadem, a to nejen inert-
ní povahy, ale včetně zařizovacích 
předmětů, kabelů atd. což jsou odpa-
dy patřící do odpadu nebezpečného. 
Každé pondělí naši zaměstnanci tyto 
odpady likvidují, třídí. zde upozorňu-
ji naše občany i chataře, kteří se na 
těchto odpadech neméně podílejí, že 
velké elektroodpady v kompletním 
stavu, 

pokračování na str. 2

Slovo úvodem
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Obecní rada zasedala v období od 
21.3.2012 do 20.6.2012 celkem 
sedmkrát, bylo mimo jiné projednáno:

Zastupitelstvo obce v prvním a druhém 
čtvrtletí 2012 zasedalo dne 21.3.  
a 20.6.2012, bylo projednáno: 

můžete bezplatně odvážet do sběrné-
ho dvora v jílovém u prahy!!! prosím vy-
užívejte tuto možnost !!! mnoho našich 
občanů i chatařů upozorňují ve stížnos-
tech na tuto neutěšenou situaci kolem 
kontejnerů a  žádají provést opatření 
k nápravě. 

proto obecní rada rozhodla. že v blíz-
kosti těchto míst budou umístěna, ke 
zjištění viníků, identifikační zařízení 
(fotopast, přenosné snímací zařízení či 
pod.).

vzhledem k častým stížnostem obča-
nů na vypouštění přepadů z odpadních 
jímek do nejbližšího okolí a vzhledem 
k tomu, že pouhé upozornění obcí se 
většinou míjí účinkem, bude obec po-
stupovat dle zákonných předpisů „ vod-
ního zákona „. § 38, odst 6 vodního záko-
na stanovuje: „Kdo akumuluje odpadní 
vody v bezodtokové jímce, je povinen 
zajišťovat jejich zneškodňování, aby ne-
byla ohrožena jakost povrchových vod 
nebo podzemních vod, a na výzvu vo-
doprávního úřadu nebo České inspekce 
životního prostředí prokázat jejich zne-

škodňování v souladu s tímto zákonem.“ 
působnost, která přísluší vodoprávním 
úřadům, vykonávají obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností, v našem pří-
padě to jsou Černošice. obecní úřad 
s rozšířenou působností bude v případě 
stížností či pod. o problému informován 
a provede kontrolu. může mj. uložit po-
kutu do výše 50 tis.Kč fyzické osobě, kte-
rá se dopustí přestupku tím, že nezajistí 
a nedoloží zneškodňování odpadní vody 
akumulované v bezodtokové jímce.

rád bych také informoval o další – vel-
mi diskutované – problematice, kterou 
je místní školka, tedy hlavně její kapaci-
ta. vedení obce samozřejmě ví, že v sou-
časné době je mnoho dětí školkového 
věku, a proto se snaží co nejrychleji najít 
nejvhodnější řešení. je to ovšem proces, 
který stále brzdí možný odkup budovy, 
ve které je umístěna školní jídelna, ku-
chyň a tělocvična a zejména pozemek 
k této budově patřící, na kterém je dět-
ské hřiště, využívané školkou. celý tento 
areál je ovšem v osobním vlastnictví a o 
možné koupi se stávajícími majiteli obec 

jedná. bohužel se v obci najde mnoho 
občanů, kteří upřednostňují své osobní 
zájmy před zájmy obce celé. chápu ma-
minky, které by šly rády do práce, nebo 
by chtěly dát starší dítě do školky a věno-
vat se mladšímu, ale měly by si podle mě 
uvědomit, že to, co by vyhovovalo v tuto 
chvíli jim, nemusí být ideálním řešením 
pro všechny do budoucna! možné navý-
šení kapacity školky je jistě v současnosti 
pro obec jedna z prioritních záležitostí, 
ale je nutno připomenout, že se bude 
hledat – a doufám, že už je téměř nale-
zeno – řešení, které bude sloužit nejen 
školce a nejen v příštích několika letech. 
obec je v současnosti ze strany rodičů 
totiž pod silným tlakem a já nechci, aby 
tento nátlak donutil udělat mně mož-
ná na první pohled jednodušší, ale do 
budoucna méně užitečné rozhodnutí. 
nenuťte nás tedy k okamžitému činu 
a já vám slibuji, že v příštím čtvrtletníku 
se dozvíte už zásadnější a konkrétnější 
informace, které vás všechny snad uspo-
kojí.

prokop mašek, starosta

usnesení ze zasedání zastupitelstva bylo zveřejněno na úřední desce a webových stránkách obce  
www.kamennyprivoz.cz.

pavel pála, místostarosta

pokračování ze str. 1
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mudr. Johana kybalová, praktická 
lékařka otevírá svou ordinaci ve zdra-
votním středisku v Kamenném přívoze 
dnem 10.7.2012.

Ordinační hodiny:
út 13:00 - 15:00 h. | čt 09:00 - 12:00 h.
tel: 608 380 419
email: johana.kybalova@seznam.cz
www.praktik-jilove.webnode.cz
tel.ordinace Jílové: 241 413 907

vážení spoluobčané,
velice ráda bych poděkovala všem, 

kteří se včas dostavili na obec, aby  
v rámci nového systému, zaplatili za 
odpady. v tomto směru bych vyzdvih-
la zejména Kamenný Újezdec, kde 
včas zapatilo plných 100% obyvatel.  
Kontejnery na tříděný odpad jsou hojně 
využívány a ráda bych vás proto požáda-
la, abyste odpad pečlivě sešlapávali tak, 

posledním zasedáním zastupitel-
stva obce bylo schváleno vytvoře-
ní nového územního plánu obce 
Kamenný přívoz. toto je sděleno 
oznámením obce o pořízení nové-
ho územního plánu a standardním 
způsobem je s ním veřejnost sezná-
mena.

formulář na podávání podnětů 
k novému územnímu plánu je k dis-
pozici na webových stránkách obce 
ke stažení, nebo je fyzicky k vy-
zvednutí na obecním úřadě. žádost 
o úpravu může podat každý občan  
či fyzická a právnická osoba, které 
mají vlastnická nebo obdobná prá-
va k pozemkům nebo stavbám obce 
Kamenný přívoz, a orgánům veřejné 
správy. tyto žádosti můžou být po-
dávány příštích 6 měsíců.

je mi jisté, že se doba mění, prostě 
doby, kdy by sedlák či chalupník si 
vůbec nedovolil likvidovat zeměděl-
skou půdu jsou pryč a že nyní jedno-
značným fenoménem doby jsou pe-
níze, či možnost peníze získat. nyní 
vlastně málokdo chce vlastnit louku, 
ornou půdu, les apod. (cena těchto 
pozemků je v korunách či desetiko-
runách), ale téměř všichni chtějí své 
pozemky v okolí prahy převést do 
oblasti pro výstavbu (cena ve stoko-
runách i výše). 

vzhledem k tomu, že je v obci 
ploch určených k zástavbě dostateč-
né množství a zatím zástavba nepro-
bíhá, upozorňuji, že není tendence 
obce plochy k zástavbě rozšiřovat, 
aby Kamenný přívoz neztratil cha-
rakter vesnice. 

tím však nechci říci, že by opod-
statněným žádostem nebylo vyho-
věno.

prokop mašek
starosta

vážení spoluobčané, na první příspěvek 
policie Čr otištěný v přívozském čtvrt-
letníku byly zaznamenány velmi kladné 
reakce z vaší strany a proto po dohodě 
s ing. maškem-starostou obce budeme 
pokračovat v přispívání do jmenovaného 
periodika.
máme za sebou jaro a začíná nám léto. pro 

většinu lidí začíná radostné období plné 
teplých dnů strávených na zahrádce nebo 
u řeky. pro policii je to zcela obráceně. je 
to období, kdy vzroste počet obyvatel 
v obvodu oop jílové až tří násobně pro-
ti normálnímu stavu. rekreanti a vodáci 
přinášejí bezesporu značný ekonomický 
efekt pro naší lokalitu na straně jedné, ale 
na straně druhé dochází ke značnému do-
pravnímu zatížení, problémům spojeným 
s konzumací alkoholu a v neposlední řadě 
k nárůstu majetkové trestné činnosti a to 
nejen v místech pohybu většího množství 
osob, ale i v dalších lokalitách, neboť re-
zidenti jsou méně pozorní k neznámým 
lidem ve svém okolí. zvládání nápadu 
trestné činnosti a udržování veřejného 
pořádku za takovéto situace vyžaduje 
značné vypětí policistů, proto vás žádám 
o trpělivost a toleranci v případě, že poli-
cisté na vaše zavolání v méně závažných 
případech přijedou o něco déle, než jste 
si představovali. nemusíte se ale obávat, 
u naléhavých a neodkladných případů se 
policejní hlídky dočkáte i přes nastíněné 
problémy velmi rychle. 
tak tolik úvodem a nyní k bezpečnostní 

situaci v katastru obce Kamenný přívoz. 
od posledního vydání bylo na katast-
ru obce spácháno devět trestných činů 
a sedm přestupků. v trestné činnosti pře-
važuje trestná činnost majetková. již tra-
diční krádeže drážních kabelů doplněné o 
vykradené rekreační objekty. pozitivní je, 
že v katastru obce nebyl spáchán žádný 
závažný, nebo násilný trestný čin. z pře-
stupkového jednání jsme zaznamenali ná-
růst přestupků proti občanskému soužití, 
kdy se převážně jedná o drobné fyzické 
inzultace, popřípadě slovní urážky. mezi 

Informace Odpadové komise Územní plán obce

kamenný Přívoz pohledem Policie čr
pozoruhodné případy patří odcizení pi-
vovarského zařízení z chodby restaurace 
u hastrmana. zařízení patřilo společnosti 
svIjany a bylo modré barvy. v případě 
jakých koliv poznatků k odcizené věci  
informujte prosím zdejší součást pČr. 
na žádost starosty obce byla provedena 

dopravně bezpečnostní akce zaměřená 
na měření rychlosti v obci. positivní je, že 
ač tato byla naplánována na pátek odpo-
ledne, tedy dobu, kdy obcí projíždí velké 
množství vozidel, nebylo zaznamenáno 
jediné překročení rychlosti. také byla po-
skytnuta policejní asistence na juniorský 
závod raftových lodí, který měl cíl v Ka-
menném přívoze. spolu s lesní stráží bylo 
v katastru obce realizováno opatření proti 
„ čtyřkolkářům „ poškozujícím svojí jízdou 
lesní porost. zvažujeme opakování této 
akce a uvítali bychom podněty občanů 
k lokalizacím míst, kde se čtyřkolky po-
hybují mimo cesty, nebo kde se pohybují 
čtyřkolky bez platné registrační značky.
závěrem si vás ještě dovoluji upozornit, 

že v celém teritoriu prahy západ se mno-
ží případy, kdy je ze strany cizích státních 
příslušníků nabízeno podomním pro-
dejem, nebo prodejem z vozidla různé 
zboží, které se tváří jako značkové a kva-
litní, ale zdání klame. za své peníze získá-
te pouze brak bez možnosti reklamace, 
nebo náhrady škody. rovněž tyto osoby 
nabízí výkup drahých kovů pocházejících 
například ze zubních náhrad. I zde je nut-
no upozornit, že za své zlato nedostanete 
adekvátní protihodnotu a navíc za prodej 
nezpracovaných zubních náhrad by jste 
mohli být sami sankcionováni. pČr varu-
je před nákupem mimo kamenné prodej-
ny od podezřelých osob a od vpouštění 
takovýchto osob na pozemek nebo do 
domu!

s přáním klidného léta a upozorněním, 
že naše bezpečí je věcí nás všech  

npor. phdr. radek vokál

Sdělení občanům

aby se ho do kontejnerů vešlo co nejví-
ce. I za svoz tříděného odpadu musí totiž 
obec platit a je zbytečné platit za vyváže-
ní vzduchu, zejména u kontejnerů na pet 
lahve. je pravda, že za tříděný odpad do-
stáváme určitou částku zpět, ale jedná se 
pouze asi o 10% ceny, kterou zaplatíme. 

děkuji vám 
Kateřina langley
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kOnečná stanIce – PráZdnIny!
říká se – uteklo to jako voda, ten čas 

letí a podobně. nám naší školou pro-
jel projektový vlak takovou rychlostí, 
že už brzy zastaví v poslední zastávce 
– závěrečné školní slavnosti, a dětem 
začnou vytoužené prázdniny.

náš školní vlak během II. polole-
tí projel několik stanic a v každé nás 
čekaly pěkné zážitky, seznamova-
li jsme se se spoustou nových in-
formací a zažívali příjemné chvíle.  
tak například: 

jestli se vám 21.března zdálo, že se 
najednou podezřele oteplilo a slunce  
v Kameňáku vyšlo, i když jste ho po-
dle předpovědi nečekali, je to proto že 
jsme utopili s dětmi mořenu v sázavě. 
vše se dělo s patřičným veselím a zpě-
vy. letos jsme ocenili zvýšenou účast 
v průvodu přispěním matek a dětí, 
které se sdružují v místní mateřském 
centru.

o velikonočním tvoření jsme si spo-
lečně, zš i mš, vytvářeli jarní dekorace, 
rodiče si popovídali, pochutnali jsme si 
na dobrůtkách, které některé maminky 
upekly, panovala příjemná atmosféra. 
panu starostovi děkujeme za to, že nás 
učil, a některé i naučil, plést pomlázky.

ve slavný den 24.dubna k nám s ce-
lou parádou přijela tři hasičská auta. 
dvě patří místnímu dobrovolnému 
hasičskému sboru. jedno dorazilo z jí-
lového i s „profesionály“. děti prolezly 
za odborného výkladu všechna auta 
zevnitř i z venku. Kupodivu odjížděla 
celá a zdála se i použitelná… zbyly jen 
nadšené děti, které zase mají o nějaký 
ten zážitek více. těšíme se , že do je-
jich virtuálních představ konečně opět 
vstoupili hrdinové z masa a kostí, kteří 
jim dali pozitivní podnět pro obohace-
ní jejich dětských her z reálného světa. 
jednalo se o akci požární prevence pro 
žáky základních škol, ale copak by si to 
naši předškoláčci dali ujít…

hned druhý den, posíleny pozitivní 
energií, kterou si děti předaly s hasi-
či, se pustily do zachraňování svého 
okolí. připomněly si potřebu ochra-
ny životního prostředí a výročí Dne 
Země úklidem kolem školy a uličky 
v důle. děkujeme obci za spolupráci 
a zástupkyni místního okrašlovacího 
spolku a člence odpadové komise oÚ, 
pí. maškové, za účast a osobní příklad.

v květnu jsme měli několik zastávek. 
pro rodiče jsme připravili slavnost ro-
diny, na kterou si děti nacvičily novou 
variaci na pohádku o boudě budce, 
která rodiče jistě pobavila, o čemž 
svědčil častý smích a potlesk. 

další zastávkou byla návštěva stát-
ní opery. Kluci i děvčata se společen-
sky oblékli, slavnostně naladili a hurá 
za kulturou! představení Čert a Káča, 
při kterém se dokonce čerti a čertice 
dělili s dětmi o bábovku, děti zcela  
uchvátilo.

v týdnu před 1. červnem jsme všichni 
sledovali předpověď počasí. proč? Če-
kal nás výlet „posázavským pacifikem“ 
do Čerčan a podle předpovědi mělo 
zrovna ten den pršet, pršet a zase pr-
šet! v pátek ráno se mělo rozhodnout 
– pojede se, nebo ne? a jelo se! výlet 
se podařil na 100 %, v Čerčanech na 
dětském hřišti se děti dostatečně vy-
řádily.

4.6. – Stanice ZOO – děkujeme všem 
sponzorům, kteří nám tuto oslavu 

umožnili. dětem se v zoo líbilo a ani 
se jim od zvířátek nechtělo. v zoo 
bylo málo návštěvníků, a tak byla zoo 
„naše“! zvířátka jako by čekala jen na 
nás. lední medvědi i ostatní „šelmy“ se 
nám předváděly, jak jen mohly.

v další zastávce, kterou je hřiště leša-
ny, naši žáci reprezentovali naši školu 
ve vybíjené. podali tradičně kvalitní 
výkon a nenechali si ničím zkazit ná-
ladu.

v předposlední zastávce vlašim s žáč-
ky vláček počkal 3 dny. děti tam čekalo 
v Ekologickém centru mnoho zajíma-
vých aktivit, které jim zase pomohly 
se o něco lépe zorientovat ve složitém 
vztahu nás lidí k živé přírodě a k pro-
středí ve kterém žijeme.

hned v sobotu poté se uskutečnilo 
ve spolupráci s místní knihovnou slav-
nostní „pasování prvňáčků na čtenáře“.

poslední zastávkou před velkou ko-
nečnou byla letní slavnost – loučení 
s kamarády před prázdninami a také 
s našimi páťáky. 

a pak už jen zbývalo rozdat si vysvěd-
čení a „hú“. vagónky se rozpojí a poje-
dou pro změnu každý po své koleji. 
některé se nám jistě po prázdninách 
vrátí. jiné se vydají na vzdálenou trasu, 
ale věříme, že alespoň čas od času si 
vzpomenou na svou školičku a zastaví 
se, abychom se pozdravili a popovída-
li jako přátelé. snad si přijdou i něco 
vyrobit, pohrát si. „na nádraží se ni-
kdy nezavírá a každý cestovatel může 
vstoupit…!“

a tak vám všem přejeme, aby vaše 
„prázdninové vlaky“ jezdily bez nehod, 
aby v nich bylo stále veselo, aby jste si 
s sebou nezapomněli zabalit hodně 
lásky a něžnosti a naložili plný náklad-
ní vagón tolerance a pochopení. to 
proto, aby vám ho ještě dost zbylo do 
dalších dní a měsíců… nikdy nevíte, 
kdy budete moct zase vyrazit, tak si jíz-
du pořádně užijte  a nenechte si zkazit 
náladu!

a po prázdninách…… zase nashle-
danou!

h. šmídová, j. zdvihalová

Základní
a mateřská
ŠkOla
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Přenocování předškoláků v mŠ  aneb PyŽamkOvÝ večírek

hurá, na výlet

v sobotu 16.6. se v předškolní třídě 
mš konal již tradiční pyžamkový ve-
čírek. první aktivita byla ve znamení 
našeho celoročního projektu – jede 
vláček kolejáček. na dlouhý pruh papí-
ru děti nakreslily spoustu „skutečných 
i pohádkových“ mašinek. děti se roz-
hodly, že si toto krásné výtvarné dílo 
nenechají pro sebe. nyní si jej můžete 
prohlédnout na zdejší železniční za-
stávce.

po občerstvení, které přinesli rodiče, 
přišlo na řadu „taneční řádění“ v pyžm-
kách. během tance se ve školce obje-
vil dopis od skřítka, kterým začínala 
noční hra. po splnění prvního úkolu 
se děti vypravily na dobrodružnou 
noční cestu. po splnění všech úkolů 
čekal na všechny statečné návod na 
hledání pokladu. po krátkém hledání 
si děti „truhličku“ s pokladem odnesly 
do školky a nastalo velké rozdělování. 

v polovině června jsme jely jako „ma-
začky chlebů“ vypomáhat na školní 
výlet do vlašimi. ubytování bylo za-
jištěno v hezky upraveném ekocent-
ru a děti zde čekal zajímavý program. 
Krom poučných přednášek a kreativní-
ho výtvarného vyžití byla silným zážit-
kem bezpochyby návštěva kozí farmy, 
dovršená dobrodružnou cestou na 
vlak (protože jirka z ekocentra si neu-
vědomil, že prvňáčkům to na nádraží 
bude trvat přeci jen déle, než dospě-
lým ekologům), a také večerní opéká-
ní buřtů v prostorách místní minizoo, 

kde se žactvo výborně bavilo nejen 
zpěvem oblíbených písní za dopro-
vodu kytary, ale třeba i vykonáváním 
funkce dveřníka místní eko-kadibudky. 
výlet byl krásný, počasí přálo, děti byly 
báječné. ale hlavně byly skvělé paní 
učitelky, které i  řesto, že se v noci moc 
nevyspaly (některým dětem se tuze 
stýskalo a plakaly, jiné potřebovaly 
opakovaně čůrat a hlavně většina po-
třebovala brebentit až do 2 do rána) 
a přes den pak musely neúnavně kon-
trolovat kdo je v čem oblečený, kam 
kdo dal flaštičku s pitím, či kdo koho 

právě (ne)otravoval, byly pořád milé 
a trpělivé a viditelně jim šlo hlavně 
o to, aby si děti domů přivezly co nej-
hezčí zážitky. 

ps. pracovníci ekocentra nám opa-
kovaně řekli, že tak milou, hodnou 
a vzájemně si vypomáhající skupinu 
dětí tam již dlouho neměli. snad i to 
je vyznamenání a velké plus pro naši 
malotřídku, protože číst, psát a počítat 
naučí děti všude. 

maminky Kateřina langley
a hana bartoňková

celá tato akce malé dobrodruhy velmi 
unavila. nezbývalo tedy už nic jiného, 
než připravit lehátka, peřinky a jít spo-
lečně se skřítkem spinkat.

chtěla bych tímto poděkovat paní  
z. ondřichové, která mi s organizací 
této akce pomáhala.

martina šimsová
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Ze života přívozské školy a školky - od března do června
děti opět měly možnost navštívit ně-

kolik pohádek a báječných představe-
ní v mateřské škole:

20.3. pohádka naší vesnice
2.4. Kouzelník
7.6. sponzorsky provedené hudební 
představení

další akce pro naše dětičky:
21.3. topení mořeny v sázavě
27.3. velikonoční tvoření pro rodiče 
děti a spřátelenou veřejnost
18.4. Zápis do mateřské školy
24.4. hasičský den 
25.4. Připomenutí výročí dne Země 
úklidem kolem školy
14.5. státní opera v Praze – před-
stavení opery Čert a Káča a pro starší 
předškoláky a žáky
16.5. Oslava dne rodiny ZŠ a mŠ „na 
kopečku“
23.5. Oslava dne rodiny mŠ „pod ko-
pečkem“
25.5. beseda o železnici a trase  
posázavského pacifiku s panem bor-
ským v regionálním muzeu v jílovém 
u prahy
30.5. Pěší túra školky za železnič-
ním mostem. společně jsme s dětmi 
vyrazili na pěší túru přes žampach do 
studeného, podívali jsme se na želez-
niční most, který je v rekonstrukci, mi-
nuli jsme josefovy štoly a přes hřeben 
studeného, kde se nám naskytl úžas-
ný pohled do krajiny až na přívozský 
most, jsme pokračovali kolem včelní-
ho hrádku a nádraží jílového zpět na 
žampach a do mateřské školy. přes 
obavy, že je to pro některé menší děti 
dlouhá a náročná vycházka, nás děti 

mile překvapily svou vytrvalostí.
1.6. Oslava dne dětí

– starší předškoláci a žáci výletem 
vlakem do Červan na dětské hřiště

- mladší předškoláci hry a soutěže na 
školkovské zahradě
4.6. výlet do ZOO praha pro všech-
ny děti při příležitosti oslav dne dětí, 
sponzorovaný Spolkem pro dobrou 
náladu v Kamenném Přívoze, Obcí 
Kamenný Přívoz, rodiči dětí a žáků 
14.6. sportovní den v ZŠ lešany – 
tradiční sportovní klání žáků ve vybí-
jené a jiných sportovních disciplínách, 
tentokrát v lešanech
16.6. Pyžámkový večírek – „poslední“ 
noc ve školce pro starší předškoláky
18.6. výlet  parníkem pro děti z ma-
teřské školy. mateřská škola chrást nad 
sázavou, se kterou máme dlouhodo-
bou spolupráci, nás pozvala na výlet. 

společně jsme jeli na měřín, kde jsme 
nasedli na parník, který nás povozil po 
slapské přehradě. 
20.6. výlet mŠ do vojenského mu-
zea v lešanech. jeli jsme autobusem 
do Krhanic a pěšky přes most do vo-
jenského muzea. tento výlet má už 
dlouhodobou tradici, děti se pokaždé 
nejvíce těší na projížďku po areálu 
muzea vojenským džípem. I když nám  
tentokrát počasí moc nepřálo, výlet se 
dětem moc líbil.
20. - 22.6. Pobyt žáků ZŠ v ekologic-
kém centru vlašim
27.6. konečná – vystupovat!

- letní školní slavnost, poslední „že-
lezničářská“
29.6. slavnostní vydávání vysvědče-
ní žákům základní školy

hana šmídová a soňa růžičková

Zápis do ZŠ a mŠ na školní rok 2012/2013
Pro šk.r. 2012/2013 máme zapsáno 

6 žáků v 1. třídě.
dne 25.6. jsme se sešli s rodiči bu-

doucích prvňáčků na první schůzce 
v základní škole.

potěšil  nás jejich zájem, rádi jsme 
zodpověděli všechny jejich dotazy 
související s přípravou na první dny 
školy.

Pro šk.r. 2012/2013 máme zapsáno 
7 dětí do mateřské školy.

proč sedm je všeobecně známo, ka-
pacita nám více nedovoluje. jindy by 
to stačilo, v dnešním roce je to málo. 
že většina z těch, kteří přivedli 28 dětí 
k zápisu, není spokojená, je nanejvýš 
jasné a bylo to jasné již předem. přesto-
že už jsem za nedlouhou kariéru ředi-

telky na této škole dvakrát navyšovala 
kapacitu školky, stále to nestačí. škola 
s tím nic nenadělá, pokud obec nena-
jde vhodné prostory a volné finanční 
prostředky pro další řešení vedoucí 
k navýšení kapacity školky. jako ředi-
telka podporuji tato řešení svou prací 
(podklady a výzvy pro jednání vedená 
na toto téma). jestli se dostane oprav-
du dostatečné podpory obci k řešení 
této situace, tedy záleží  na vás, rodi-
čích, prarodičích a dalších obyvatelích 
sdružených obcí. je na vás, na vaší 
osobní aktivitě a angažovanosti, jestli 
se nějaký pozitivní návrh podaří prosa-
dit. vše je v současné době v jednání. 
 mgr. hana šmídová

ředitelka školy

děkujeme za dlouholetou peda-
gogickou práci paní učitelce libu-
ši filipové, která po dvaceti letech 
opouští naší přívozskou školu, jeli-
kož byla jmenována ředitelkou zá-
kladní školy v lešanech. 

vím, že dětem v Kamenném pří-
voze bude chybět a její bývalí žáč-
ci na ní budou s láskou vzpomínat. 
v nové funkci ji přejeme mnoho 
úspěchů.

za obec Kamenný přívoz
prokop mašek

starosta

Poděkování
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PravIdelné Ohlédnutí FOtbalOvéhO trenéra

sPOrt
FOtbal

Přehled odehraných jarních mis-
trovských utkání. 

14. kolo. v prvním jarním kole o mi-
strovské body jsme vyhráli v dolních 
břežanech s fotbalisty z místní olympie 
dolní břežany „b“ 0:4. branky:  9. hoš-
ta mich.(0:1), 24. plop I. (0:2), 31. plop 
I.(0:3) a 58. plop I. (0:4). 

15. kolo. ve druhém mistrovském 
utkání jara hraného dne 1. 4. 2012 na 
domácím hřišti v Kamenném přívoze 
jsme s mužstvem sK pikovice remizo-
vali 0:0 (0:0).

16. kolo. třetí mistrovské utkání, kte-
ré jsme hráli, dne 15. 4. 2012 od 17,00 
hodin na hřišti sK olympie dolní jirča-
ny jsme prohráli 2:1(1:1). branka: 19. 
Kačer a. (0:1). během druhého poloča-
su se nám zranili dva hráči. od 59. min. 
jsme dohrávali o 10 ti hráčích.

17. kolo. volno

18. kolo. Čtvrté mistrovské utkání 
jara, ke kterému nastoupilo naše  muž-
stvo v neděli 22. 4. 2012 v psárech proti 
„b „ mužstvu rapid psáry, jsme hráli ne-
rozhodně 1:1(1:1). naši branku vstřelil, 
ve 12. minutě michal hošta po chytré 
hlavičce od našeho nejzkušenějšího 
hráče franty novotného st. bohužel 
z vedení v utkání jsme se neradovali 
dlouho. ve 20. minutě se soupeři poda-
řilo vyrovnat na 1:1 po neodpískaném 
předešlém ofsajdu. tento stav se do 
konce utkání nezměnil.

19. kolo. v pátém mistrovském utká-
ní jara, které hráli moji svěřenci v ne-
děli 29. 4. 2012 v libni s fotbalisty z sK 
libeň, konečně vyhráli 0:1(0:1). ve 42. 
minutě proměnil daniel barták poku-
tový kop. obě mužstva kopali po 1 pe-
naltě. soupeř neproměnil, ale my ano. 
utkání to bylo dost vyhecované a ner-
vózní. o to víc jsou 3 body, které jsme 
přivezli domů cennější.

20. kolo. v šestém utkání o mistrov-
ské body letošního jara jsme sehráli 6. 
5. 2012 od 17,00 hodin po delší době 
(tři zápasů na cizích hřištích) na domá-
cím hřišti v Kamenném přívoze s „b“ 
mužstvem z průhonic. ještě před začát-
kem zápasu volal brankař našeho muž-
stva, že měl autohavárii, že jeho vůz 
značně poškodil opilý řidič. tím nám 
nastal veliký problém. K tomu se ještě 
přidalo to, že tři hráči byli nemocní. a 
tak musel do branky hráč z pole. první 
dvě střely skončily v naší síti.(ve 2. a v 7.
minutě 0:2). v 16. minutě vstřelil michal 
hošta branku na 1:2. vzápětí jsme měli 
my šanci na vyrovnání, ale dostali jsme 
třetí branku na 1:3. v 58. minutě jsme 
dostali čtvrtou branku (1:4) a o výsled-
ku bylo rozhodnuto. pak prošli do naší 
sítě ještě dvě střely, a to v 66. a v 80. 
minutě. Konečný stav 1:6(1:3).

21. kolo. v sedmém jarním kole o mi-
strovské body jsme zajížděli do vestce 
za fotbalisty viktorie vestec. po oprav-
du dobrém výkonu jsme prohráli 3:2 
(0:2). v 6. minutě adam Kačer s přehle-
dem proměnil pokutový kop 0:1. ve 22. 
minutě václav drábek zúročil přihrávku 
od adama Kačera a akci zakončil gólem 
0:2. Když běžela 39. minuta, soupeř sní-
žil na 1:2. v 75. minutě (rozhodčí asi 
přehlédl dvojnásobný ofsajd) a soupeř 
vyrovnal na 2:2. nakonec v 80. minutě 
prošel do naší sítě další soupeřem vy-
střelený míč a my prohrávali 3:2. tento 
výsledek se dokonce utkání už nezmě-
nil. na rozhodčího si nestěžuji …..

22. kolo. osmé jarní kolo o mistrov-
ské body jsme sehráli na domácím hři-
šti v Kamenném přívoze v neděli 20. 
5. 2012 od 17,00 hodin s fotbalisty ze 
sokola okrouhlo 1:1(0:0). naší branku 
vstřelil v 54. minutě daniel turovský. 
soupeři se podařilo vyrovnat na 1:1 
v 80. minutě. tím, že naše mužstvo je 
v jakési přestavbě z důvodu nemoci 
několika hráčů se ukázalo, že máme 
ještě rezervy v proměňování šancí.

23. kolo. deváté jarní kolo sehrané 
v sobotu dne 26. 5. od 17,00 hodin ve 
zlatníkách jsme prohráli 1:6(1:2). bran-
ka: ve 44. min. václav drábek. naše ma-
rodka se rozrostla o dalšího hráče na 6 
lidí.  dva hráči museli být v zaměstnání 
a jeden nás opustil do konce sezóny, 
což nás ještě více oslabilo. v průběhu 
první půle se zranil ještě jeden hráč, 
kterého na začátku druhé půle na-
hradil jediný hráč z lavičky. pak přišlo 
další zranění dvou hráčů a my prak-
ticky dohrávali s devíti zdravými hráči. 
na výsledku se to projevilo v podobě 
naší prohry 1:6. více nemohu k tomuto 
utkání říci.

24. kolo. desáté jarní kolo, které jsme 
hráli v neděli 3. 6. 2012 od 17,00 hodin 
na domácím hřišti v Kamenném přívoz, 
jsme přivítali fotbalisty „b“ mužstva sK 
olympie libeř 6 : 0(1 : 0). branky: 1., 53. 
a 68. min. jan dupal, 52., 59. a 66. min. 
michal hošta. po tříleté pauze způso-
bené vleklým zraněním a několika ope-
racemi se vrátil jan dupal. hned v 1. 
minutě zakončil přesnou přihrávku od 
michala hošty střelou k pravé tyči 1:0. 
v 52. minutě si to tito dva hráči vymě-
nili a zakončil michal hošta a my vedli 2 
: 0. Když běžela 53. minuta, zavěsil opět 
jan dupal po přihrávce, kterou mu po-
slal do volného prostoru michal hošta 
0 : 3. na  4 : 0 zvýšil v 59. minutě po 
pěkné akci po levé straně opět michal 
hošta. na konci 66. minuty od rohové-
ho praporku na levé straně odcentroval 
přesně patrik svoboda, michal hošta 
perfektně trefil jeho centr a my vedli už 
5 : 0. skóre uzavřel v 68. minutě znovu 
jan dupal po samostatné akci na 6 : 0. 

25. kolo 11. jarní kolo a předposlední 
v této sezóně o mistrovské body, které 
jsme hráli v sobotu 9. 6. 2012 od 17,00 
hodin ve štěchovicíh jsme prohráli 4 : 
2(2 : 0). naši hráči hned ze začátku měli 
ze soupeře zbytečný respekt, proto-
že vedou tabulku s velkým náskokem. 
v 11. a 12. minutě jsme prohrávali 2 : 0. 
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14.kolo 25.3.2012 neděle 15:00 hod. d .břežany - K.přívoz 0 : 4(0 : 3) 3
15.kolo 01.4.2012 neděle 16:30 hod. K.přívoz - pikovice 0 : 0(0 : 0) 1
16.kolo 07.4.2012 sobota 16:30 hod. d.jirčany - K.přívoz 2 : 1(1 : 1) 0
17.kolo 15.4.2012 volno
18.kolo 22.4.2012 neděle 17:00 hod. psáry - K.přívoz 1 : 1(1 : 1) 1
19.kolo 29.4.2012 neděle 17:00 hod. libeň - K.přívoz 0 : 1(0 : 1) 3
20.kolo 06. 5.2012 neděle 17:00 hod. K.přívoz - průhonice "b" 1 : 6(1 : 3) 0
21.kolo 13.5.2012 neděle 17:00 hod. vestec "b"  - K.přívoz 3 : 2(0 : 2) 0
22.kolo 20.5.2012 neděle 17:00 hod. K.přívoz - okrouhlo 1 : 1(0 : 0) 1
23.kolo 26.5.2012 sobota 17:00 hod. zlatníky - K.přívoz 6 : 1(2 : 1) 0
24.kolo 03.6.2012 neděle 17:00 hod. K.přívoz - libeř "b" 6 : 0(1 : 0) 3
25.kolo 09.6.2012 sobota 17:00 hod. štěchovice "b" - K.přívoz 4 : 2(2 : 0) 0
26.kolo 17.6.2012 neděle  17:00 hod. K.přívoz - vrané "b" 4 : 0(3 : 0) 3
Jaro 15 bobů  15
Podzim 14 bodů
celkem 39 bodů za sezónu 2011 - 2012

rOZlOsOvání JarO 2012

do druhého poločasu nemohl nastou-
pit patrik svoboda, protože těsně před 
přestávkou dostal nepříjemnou střelu 
přímo do obličeje. ještě v 53. minutě 
nám po chybě ve vápně štěchovičtí dali 
gól na 3 : 0.  v 60. minutě Ivan plop do-
stal přihrávku od michala hošty a pro-
měnil ji v branku na 3 : 1. Když běžela, 
75. minuta dostali jsme čtvrtou branku       
na 4:1. o minutu později opět Ivan plop 
proměnil sólo v jeho druhou branku na 
4 : 2. protože do konce utkání již ne-
padla žádná branka, utkání skončilo 
naší prohrou 4 : 2. I tady jsme postráda-
li některé hráče (dlouhodobě nemocní, 
pracovní povinnosti a dovolená)  

26. kolo 12. jarní a poslední kolo 
v této sezóně jsme na domácím hři-
šti porazili „b“ mužstvo z vraného.  
4 : 0 (3 : 0). branky: v 6. min. jan dupal,  
7. min. petr Klapka, 18. a 53. min. mi-
chal hošta. do tohoto utkání šli moji 
hráči s odhodláním, že za každou cenu 
body musejí zůstat doma. opět nastou-
pil jan dupal a s ním přišla do mužstva 
jistota. hráči plnili své úkoly svědomitě 
a na stavu skóre se to projevilo dvěma 
brankami hned v úvodu zápasu. v 6. 
minutě jan dupal proměnil v gól nád-
hernou přihrávku od michala brože 1: 
0. v 7 minutě pert Klapka dorazil střelu 
jana dupala. hráči byli stále při chuti a 
v 18. minutě michal hošta dostal nád-
herný pas od michala brože a my vedli 
už 3 : 0. během druhého poločasu jsem 
postupně poslal všechny do hry všech-
ny hráče, kteří byli na lavičce. bojovné-
ho ducha měli i oni a v 54. minutě skó-
roval opět michal hošta, tentokrát po 
samostatné akci a my už vedli 4 : 0. za 
zmínku ještě stojí to, že na čistém kon-
tě se podílel i brankař tomáš brož tím, 
že v 70. minutě chytil pokutový kop. 
v tomto utkání jsme byli už v sestavě, 

ve které se už nechá hrát pohledný fot-
bal, což všichni hráči s vypětím všech 
sil předvedli. byť bylo velké horko (30 
stupňů). celé mužstvo po utkání při 
potlesku diváků ve stoje, poděkovalo 
všem za jejich celoroční podporu a stá-
lé povzbuzování. I já jsem v kabině hrá-
čům poděkoval za předvedený výkon 
a za to, že se rozloučili se sezónou re-
zolutní výhrou s tím, že body zůstanou 
doma. 

ještě pro informaci. s trénováním na 
novou sezónu začneme v první půlce 
srpna. během léta nás čekají ještě dva 
turnaje, spluti sázavy na raftech a bude 
tu nová sezóna, na kterou se chceme 
pořádně připravit. 

v této části sezóny se nám pravda 
moc nedařilo, ale když přihlédneme 
k příčinám. na hostování odešel mirek 
hroník, j. vojáček přerušil činnost z pra-
covních důvodů, dlouhodobě zrnění 
jsou t. dalibába, v. Kumpošt, a. Kačer 

a michal plich se odstěhoval domů na 
ukrajinu. K tomuto se ještě přidá něja-
ká chřipka, práce a rodinné důvody, tak 
se zjistí, že chybí půlka mužstva. a to 
je opravdu dost velké oslabení. tak vý-
sledky jsou, jaké jsou. během letní pře-
stávky musíme zapracovat na doplnění 
kádru a na začlenění nových hráčů do 
sestavy. někteří už s námi chodí tréno-
vat a další začnou před novou sezonou. 
nesmíme plakat nad rozlitým mlékem. 
musíme  vzít rozum do hrsti a začít 
s novými hráči budovat novou osu 
mužstva. s trénováním na novou sezó-
nu začneme v srpnu. ještě během léta 
nás čekají nějaké turnaje a pak NOVÁ 
SEZÓNA.

závěrem celé vedení oddílu a celé 
mužstvo včetně realizačního teamu 
děkují všem příznivcům a věrným fa-
nouškům, kteří s mužstvem jezdí i na 
zápasy které se hrají na cizích hřištích 
za jejich věrnost, stálé povzbuzování 
a věčný optimizmus. ještě jednou vám 
všem moc a moc děkujeme. věřte, že 
vždy chceme podávat ty nejlepší vý-

kony, ale bohužel vždy to nejde tak 
jak by, jsme chtěli. SPORTU ZDAR 

A FOTBALU ZVLÁŠŤ!!! 

dobrá zpráva pro příznivce 
místního fotbalu. připomí-
nám, že každý kdo má zá-
jem o nejčerstvější zprá-
vy z fotbalu i s  krátkým 
komentářem k výsled-
kům v uplynulém utká-
ní, se může podívat na  
www.kamennyprivoz.cz-

-sport-Tělovýchovnájed-
nota-fotbal.

václav charvát

kOnečná tabulka seZÓny 2011 - 2012 

rK tým záp. + 0 - sKÓre b.
 1. štěchovice b 24 19 2 3 83: 27 59
 2. pikovice 24 16 3 5 82: 41 51
 3. zlatníky 24 15 3 6 62: 35 48
 4. d. jirčany 24 12 4 8 68: 44 40
 5. okrouhlo 24 11 6 7 69: 47 39
 6. K. přívoz 24 12 3 9 65: 44 39
 7. libeř b 24 11 2 11 57: 48 35
 8. vestec b 24 10 4 10 60: 74 34
 9. libeň 24 9 3 12 39: 60 30
 10. průhonice b 24 8 0 16 45: 70 24
 11. vrané b 24 6 3 15 40: 73 21
 12. psáry b 24 6 3 15 44: 66 21
 13. d. břežany b 24 2 2 20 29:114 8
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mladé naděje našeho fotbalu

výlet do Příbrami

mladí fotbalisté se stále scházejí, po-
kračují v trénincích a v nacvičování 
různých, pro ně zajímavých věcí. o vel-
kém zájmu vypovídá i zvyšující účast 
na trénincích. v současné době mají za 
sebou už i první přátelské utkání. dne 
15. 6. 2012 se utkali s přípravkou Ka-
menice. na tom jaký byl výsledek, teď 
vůbec nezáleží. dokonce, už mají na 
svém kontě i vstřelenou branku, kterou 
dal v tomto utkání ládík volák. důleži-
té je aby si zvykli na kolektivní život, na 
sportování a kdo ví možná, že se mezi 
nimi objeví nový Koler nebo poborský.

zájemci se mohou stále přihlásit 
u vedoucího družstva p.linharta na 
tel. 602349964, trenéra p.turovského 
na tel. 607806070, nebo přímo na tré-

14.4.2012 měli fotbalisté tj tatranu 
Kamenný přívoz v soutěži volný termín 
a tak si udělali výlet do příbrami, kde 
navštívili hornické muzeum a svatou 
horu. nádherný den zakončili při pose-
zení, kde celou akci zhodnotili a slíbili 
si, že takovéto příjemné akce touto ne-
končí. další akce, které máme v plánu 
jsou: návštěva komunistického lágru 
na dole vojna u příbrami a splutí sá-
zavy na raftech. trenér jim připomněl, 
že vše je možné, ale na hřišti musejí 
makat.

václav charvát

Preventivní okénko i.

Anabaena flosaquae

kde se berOu sInIce

Každé léto o nich slýcháme, ať už od 
známých, nebo ze sdělovacích prostřed-
ků. sinice se vyskytují všude, zejména 
však ve vodě. jedná se o bakterie mod-
rozelené barvy a jejich český název po-
chází ze slova sinný, tedy modrý. 

při přemnožení tvoří sinice ve vodě 
tzv. vodní květ. vodní květ představuje 
problém zejména ve sladkovodních ná-
držích, které jsou využívány jako zdroj 
pitné vody, nebo také k rekreaci. z vod-
ního květu jsou ve větším množství do 
vody uvolňovány látky, které u člověka 
způsobují vyrážku a nevolnost. proto se 
často v létě nedoporučuje koupání např. 
ve slapské přehradě.

Každý z nás ale může snadno 
udělat něco proto, aby byla voda v 
létě opět vhodná ke koupání. sinice 
totiž “rády baští” fosfor ve formě fos-
fátů, který my jim hojně dodáváme 
zejména ve formě prostředků do 
myček na nádobí, ale i v jiných čis-
tících prostředcích. 

podívejme se tedy, jestli právě náš 
“prášek” fosfor neobsahuje a pokud 
ano, vyměňme jej, aby voda byla 
opět v létě plná dětí jak tomu býva-
lo, a ne sinic, jak tomu je teď.

široký seznam prostředků bez 
fosfátů je k dispozici na stránkách

www.sinice.cz Kateřina langley

nincích každou středu do 17,30 hod. 
a v sobotu od 10,00 hod. na hřišti v Ka-
menném přívoze. Čím více bude dětí 
tím lépe.

tj oddíl kopané hledá zájemce o tré-
nování malých fotbalistů. mohou to být 
otcové, kteří dříve fotbal aktivně hráli 
nebo působili ve funkci rozhodčích 
a zároveň přivedou svoje ratolesti do 
našich řad. ale i další rodiče, kteří chtějí 
přiložit ruku k dílu a nějak pomoci jsou 
mezi námi vítáni. přihlásit se mohou 
u předsedy oddílu: František Novotný 
na tel. 724313248, nebo u trenéra do-
spělých V. Charváta na tel. 777614853 
nebo u trenéra a vedoucího žáků na 
výše uvedených číslech.

václav charvát 
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stříPky Od hasIčŮ Z kamennéhO ÚJeZdce
27.3. likvidace požáru u p. hnátka 

v Kamenném Újezdci (hořela tráva).
14.4. Úklid břehu sázavy.
21.4. jsme, provedli ve všech částech 

obce sběr železného šrotu.
26.4. provedli jsme návštěvu místní 

základní školy, kde jsme dětem předali 
nějaké dárky, seznámili je s prací hasičů 
a zároveň je pozvali na dětské odpole-
dne s hasiči, které se uskuteční 30.6. na 
hřišti v Kamenném Újezdci.

30.4. jsme uspořádali tradiční pálení 
Čarodějnic.

3.5. absolvovali mladí hasiči zkoušky 
odbornosti.

10.5. byli naši zástupci na okrskové 
schůzi v psárech.

19.5. naši mladí hasiči se zúčastnili 
se dvěma družstvy soutěže „plamen“ na 
radlíku, kde obsadili celkově 5. místo (16 
účastníků). foto na jiném místě.

26.5. bylo 1 družstvo mužů a 1. druž-
stvo žen na 1. kole požárního sportu 
v dolních jirčanech, kde muži obsadili  
4. místo a ženy 1. místo. zároveň byli naši 
zástupci ve vestci na oslavách 100 let za-
ložení jejich sboru.

8.6. sekali jsme hřiště v Kamenném 
Újezdci (příprava před dětským odpole-
dnem)

10.6. mladí hasiči si udělali výlet do 
příbrami, kde si prohlédli hornické mu-
zeum.

12.6. zasloužilý hasiči z osh měli pro-
hlídku pivovaru ve velkých popovicích. 
od nás tam byli pp. hrdlička a chroust, 
ursta byl omluven.

20.6. jsme, v dopoledních hodinách 
byli svoláni systémem Kango a dispeče-
rem na krajské hsz k požáru chaty do 
Kabátů u jílového. požár vznikl při bouř-
ce po úderu bleskem. včasným zásahem 
nás a hasičů z hsz jílové byli uchráně-
ny majitelům velké peníze. vždyť chata 
byla po celkové rekonstrukci. I zde jsme 
všichni předvedli, že pokud to okolnosti 
dovolují, tak i při likvidaci takového po-

žáru lze postupovat s určitou šetrností 
k majetku. tady se ukázalo, jak jsou ně-
kteří lidé neohleduplní a nevadí jim, když 
v ulici hoří a jsou tam hasiči s technikou 
a s auty plnými vody potřebné pro uha-
šení, tak přesto se dožadují projetí touto 
ulicí a překážejí hasičům v práci s ohněm 
jak svou přítomností, tak se svými auty. 
a ještě jsou nechutně sprostí. až z toho 
jde mráz po zádech. někdo nasazuje ži-
vot na záchranu života a majetku cizích 
lidí a někdo jiný může být takový, že vidí 
jen svůj zájem!!!

22.6. naši zástupci jeli na další oslavy, 
kam jsme byli pozváni. a to do dolních 
břežan, kde slavily 120 let založení sboru.

cO bude?

30.6. budou pořádat místní hasiči na 
bývalém hokejovém hřišti v Kamenném 
Újezdci (za hasičárnou) 

„dĚtské OdPOledne s hasIčI“. 
18.8. na fotbalovém hřišti v Kamen-

ném přívoze se uskuteční již 16. ročník 
turnaje v malé kopané 

„ O Putí POhár sdh“.

1.9. plánujeme opět návštěvu v místní 
základní škole u příležitosti začátku no-
vého školního roku.

václav charvát

hasIčské 
stříPky
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dnešním preventivním okénkem se 
podíváme na grilování a táboráky.

Začíná období grilování a táboráků

opět tu máme období, kdy prodlužu-
jící se dny a teplejší počasí lákají k vyn-
dání grilů nebo dělání táboráků. zvlášť 
v posledních letech se stalo hitem gri-
lování nejen na zahradách domů, ale 
i na balkonech a terasách bytů. přesto-
že tento způsob přípravy jídla je velmi 
populární, hasiči doporučují dbát zvý-
šené opatrnosti, gril používat dle poky-
nů výrobce, aby nedošlo ke zbytečné-
mu zranění nebo požáru.  

dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. i) 
zákona 133/1985 sb., o požární ochra-
ně, ve znění pozdějších předpisů, 
je fyzická osoba povinna dodržovat 
podmínky nebo návody vztahující se 
k požární bezpečnosti výrobků nebo 
činností. dle tohoto ustanovení je 
možné používat výrobky pouze v sou-
ladu s jejich návody a za podmínek sta-
novených výrobcem, čímž se míní ne-
jen podmínky nebo návody pro jejich 
obsluhu a údržbu, ale i umístění.

než vůbec začnete grilovat, vyberte 
si k tomuto účelu především vhodné 
místo a to tak, aby odletující jiskry ne-
zapálily například suchou trávu. dále je 
třeba mít nachystáno dostatek vody či 
písku kdyby se oheň vymkl kontrole.

Pokud grilujete na balkoně, uvědom-
te si, že můžete snadno naštvat souse-
dy, pokud jim z vašeho grilu bude kouř 
proudit do jejich bytu. proto je potřeba 
k tomuto účelu vybírat také vhodný 
typ grilu. všechna grilovací zařízení 
lze používat pouze za předpokladu, že 
budou dodrženy podmínky nebo ná-
vody výrobce, tedy mimo jiné, pokud 
grilovací zařízení budou výrobcem do 
těchto prostor bytových domů jedno-
značně určená.

dále je potřeba gril dobře umístit, 
aby nedošlo k jeho převrácení a ná-
sledně ke zranění třeba hrajících si dětí. 
také může při převrácení dojít k zapá-
lení například suché trávy v okolí grilu 
a i malý vánek může oheň rozšířit na 
okolní hořlavé materiály.

po celou dobu grilování je potře-
ba dodržovat základní bezpečnostní 
pravidla a především oheň pozorně 
hlídat, aby se nevymkl kontrole a ne-
došlo k jeho nekontrolovatelnému ší-
ření a vzniku požáru.

Preventivní okénko ii.

Zákon se k tomu staví jednoznačně. 
obecná prevenční povinnost na úseku 
požární ochrany vyplývá všem subjek-
tům tedy i fyzickým osobám z ustano-
vení § 1 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, a je vyjádřena takto: „Každý 
je povinen počínat si tak, aby nezavdal 
příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život 
a zdraví osob, zvířat a majetku“. v přípa-
dě použití grilovacího zařízení je nutno 
tento výrobek používat pouze v souladu 
s jeho návodem a za podmínek stanove-
ných výrobcem (§ 17 odst. 1 písm. i) zá-
kona 133/1985 sb.). další požadavky mo-
hou vyplývat ze zákona č. 289/1995 sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon) dále ze závazných 
vyhlášek obcí.

Zvýšené opatrnosti je potřeba dbát 
i při používání plynových spotřebičů. 
přenosný propanbutanový vařič by ne-
měl být vystavován vysokým teplotám. 
vařiče neumísťujte do blízkosti hořla-
vých látek. pozor dejte také na jeho pře-
vrácení, v přírodě může způsobit požár.

Právě během letních měsíců hasiči 
zaznamenávají nárůst požárů v přírod-
ním prostředí. Jejich nejčastější příči-
nou je nedbalost dospělých.

Posazení u táboráku

posezení u táboráku ať už na zahradě 
nebo ve volné přírodě má také svá pravi-
dla, která je potřeba dodržovat.

zvolte vhodné místo pro ohniště - to 
by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od 
okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od 
budov a vůbec všech věcí, které se mo-
hou vznítit.

 oheň nezakládejte pod větvemi a na 
kořenech stromů, na suchém listí, lesní 
hrabance.
	pro rozdělávání ohně je naopak ideál-

ní hliněný podklad.
	ohniště bezpečně oddělte od okolní-

ho prostředí – např. obložením kameny, 
obsypáním pískem, vyhloubením zemi-
ny apod.
	K zapálení nebo udržování ohně 

v žádném případě nepoužívejte vysoce 
hořlavé látky jako např. benzin, naftu či 
líh. oheň se pak velmi snadno vymkne 
kontrole a může způsobit i vážné popá-
leniny.
	dělejte jen takový táborák, který do-

kážete zvládnout! pokud chystáte velkou 
vatru, dejte si pozor, aby byla polena 
poskládána do stabilní pyramidy (pomo-

hou např. záseky na polenech), která 
umožní prohořívání dovnitř a zabrání 
nebezpečí zborcení pyramidy do okolí.
	oheň nesmíte ponechat bez do-

zoru. mějte nachystán dostatek vody 
(popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vy-
mykal kontrole.
	opustit místo pálení můžete až 

poté, co ohniště důkladně uhasíte – ať 
již prolitím vodou, nebo zasypáním ze-
minou. při odchodu se z ohniště nesmí 
kouřit a popel i půda pod ohništěm 
musí být chladné. pamatujte, že i ve 
zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mo-
hou skrývat žhavé oharky a poryv větru 
je znovu rozdmýchá a oheň roznese do 
okolí. hasiči musejí každý rok dohašo-
vat ohniště, která byla ponechána své-
mu osudu.
	zejména půda v jehličnatém lese 

je z hlediska možného vzniku a šíře-
ní požáru riziková. hrabanka tvořená 
jehličím může prohořet až do značné 
hloubky a nepozorovaně se šířit do 
stran i mimo ohniště. nedbalé uhašení 
proto nestačí a ohniště je nutné dů-
kladně prolít vodou!
	za silného větru nebo v období ex-

trémního sucha bychom oheň v příro-
dě nebo na volném prostranství neměli 
rozdělávat vůbec.
	pamatujte, že děti nesmí být u oh-

niště ponechány bez dozoru plnoleté 
osoby.
	do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv 

výbušné předměty (rachejtle, světlice, 
patrony, nádoby se stlačeným plynem, 
munici). oheň neroznášejte po okolí, 
např. na zapálené větvi. pamatujte, že 
oheň a alkohol nepatří k sobě. zvlášť 
pozor na sezení a hry příliš blízko pla-
menů. stačí málo a může dojít k vzníce-
ní šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení.
	pokud se na vás vznítí oděv a není 

k dispozici dostatek vody k uhašení, 
neutíkejte! tím jen podpoříte hoření. 
okamžitě si lehněte na zem a chraňte 
si obličej. válejte se, dokud plameny 
neuhasnou. válením se zamezí přístu-
pu kyslíku potřebného k hoření. je-li 
po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie 
(nesmí to být látka z umělých vláken), 
lze ji také použít k uhašení hořícího 
oděvu. Když se popálíte, postižených 
ploch se nedotýkejte, popálené mís-
to ihned ponořte do čisté, studené 
a proudící vody a vyhledejte odbornou 
pomoc.

zpracoval člen zásahové jednotky sdh 
václav charvát
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Písničkové vystoupení pro děti 
10. června v naší obci poprvé koncer-

tovala skupina petr nedvěd a spol. i přes 
nepříznivé počasí se našlo několik ma-
lých tanečníků a tanečnic. během kon-
certu děti tančily a soutěžily. při odcho-
du jedna holčička poznamenala: “to byla 
super tancovačka.”

nedvědovi se s námi rozloučili se slovy, 
že k nám zase opět rádi přijedou. snad 
bude příště lepší počasí a dobré referen-
ce na koncert nalákají i další návštěvníky.

a pokud jste si pokládali stejnou otáz-
ku jako my, pak vám mohu oznámit, že 
s bratry nedvědovými mají společné jen 
příjmení.

jana Kozlová

v sobotu 22. 9. 2012 vás zveme na vý-
stavu Zahrada Čech, která se koná v Li-
toměřicích. 

odjezd v 7.30 hod ze zastávky Kamen-
ný Újezdec, továrna, Kamenný přívoz žel. 
stanice, restaurace u pošty, hostěradice, 
Kamenný přívoz. cena se vzhledem k vy-
sokému doplatku navyšuje na cenu 150,- 
Kč pro osoby s trvalým pobytem, ostat-
ní 200,- Kč. v případě zájmu se nahlašte 
v knihovně nebo na obecním úřadu Ka-
menný přívoz. 

jana Kozlová

Zahrada čech 
- litoměřice

vznikly odlukou zakládajících členů 
divadelního spolku OKAP (stanislavem 
Kozlem, janou Kozlovou a blankou maš-
kovou). prvním společným vystoupením 
byla pohádka, která se hrála během loň-
ského pasování prvňáčků na čtenáře, 
další příležitostí byla krátká scénka, kte-
rou jste mohli shlédnout během rozsvě-
cení vánočního stromku.

v lednu se část souboru spolupodílela 
na velkém divadelním projektu, který 

myŠi z OkaPu

Na září chystáme taneční zábavu, kte-
rá patřila k obecním tradicím. 

V sobotu 15.9.2012 vás zveme na tra-
diční taneční zábavu. hudba ve stylu 
country bude hrát k tanci i poslechu. 
hlavní sál bude nekuřácký, kouření bude 
možné v přilehlých prostorech. věříme, 
že tím uspokojíme všechny strany.

Vstupné: 100,- Kč 

svatoludmilská 
taneční zábava 

Plánované akce kulturní komise:

jana Kozlová

Provoz knihovny  
během letních prázdnin:

ČERVENEC
11.7. - otevřeno od 17.00 - 18.00 hod

SRPEN
8.8. - otevřeno od 16.00 - 18.00 hod
15.8. - otevřeno od 16.00 - 18.00 hod
22.8. - otevřeno od 16.00 - 18.00 hod

Krásné prázdniny s knihou 
přeje jana Kozlová

pořádala národní Galerie ve spolupráci 
s damu pod názvem “Maryša 10x ji-
nak.” divadelní představení bylo součástí 
výstavy jožka Úprky ve valdštejnské jíz-
dárně v praze.

v současné době začínáme připravovat 
scénku na zahájení letošního adventu. 
věnujeme se vlastní autorské tvorbě, 
která nás osvobozuje od placení autor-
ských práv.

jana Kozlová
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Divadelní sálek 23.června přivítal prv-
ňáčky ZŠ Kamenný Přívoz, kteří byli pa-
sováni na čtenáře. 

akce se konala podruhé a tím se z ní po-
malu stává tradiční slavnost čtení. místní 
lidová knihovna přihlásila prvňáčky do 
projektu: “už jsem čtenář.”

v rámci projektu vychází knížka, která je 
určená jen pro prvňáčky a nelze ji zakou-
pit v dalších 3 letech v knihkupectví. au-
torem letošní knížky je miloš Kratochvíl, 
který napsal překrásnou knížku školníci. 

Knížka nepostrádá autorův jemný hu-
mor, ale i velké ponaučení. věřím, že si 
ji prvňáčkové přečtou, tak jak slíbili sa-
motnému králi ze země písmenkov. děti 
nejprve shlédly pohádku souboru MyŠi 
z OKAPu, pomohly princeznu naučit číst 
a za odměnu byly pasovány na čtenáře. 
den pokračoval slavností ohně, kde na 
děti čekaly davelské špekáčky, borůvko-
vé a jahodové koláče.

akci pořádala místní lidová knihovna ve 
spolupráci s kulturní komisí.

jana Kozlová

ochotníci Kamenného přívozu před-
vedli nově nastudovanou hru světáci 
v prvních dvou červnových sobotách. 
přes potíže, které provázelo nastudování 
nového kusu, se obě představení setkala 
s velikým diváckým ohlasem. děkujeme 
tímto všem, kteří se o tuto hru zasloužili 
svojí vytrvalostí a pracovitostí. ještě vět-
ší díky patří našim příznivcům, divákům 
a podpoře ze strany obecního úřadu. 
zveme všechny příznivce ochotnického 
divadla na další představení, která se bu-
dou konat po prázdninách. termíny bu-
dou zveřejněny v dalším čísle přívozské-
ho čtvrtletníku, na webových stránkách 
www.kamennyprivoz.cz
a www.divadlookap.cz, nebo budou vy-
hlášeny obecním rozhlasem. 

divadlu zdar.

slavnostní 
pasování 
prvňáčků 
na čtenáře

Z činnosti ochotnického spolku OkaP 
(Ochotníci kamenný Přívoz)

za ochotnický spolek oKap tomáš ptáček.
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měla jsem hezké dětství. byly jsme tři 
sestry a za námi se táhli kamarádi z celé 
vesnice. pravé „eldorádo“ jsme proží-
vali u řeky a na zahrádce, která žádnou 
zahrádkou vlastně nebyla, to byl plácek 
proti hospodě, kde stávaly 3 velké lípy, 
jedna malá lipka a celá vyvýšenina byla 
lemována keři tavolníků. šlo se tam po 
úzkých kamenných schodech. zahrádka 
sloužila hlavně k sušení prádla pro hos-
podu. pozemek patří k hospodě a byl od 
ní odtržen při budování nové silnice při 
přemostění sázavy. hráli jsme zde dětské 
hry jako vybíjenou, koťata, škatule hýbej-
te se a dělali jsme si tu i pokojíčky. zde 
jsme si svěřovali svá tajemství, kuli pikle 
proti znepřáteleným partám. v létě se k 
nám přidaly děti „pražáků“. stálými letní-
mi hosty u nás byla rodina faladova, ha-
merova, běhounkova a na léto přijížděla 
naše sestřenice z moravy ola horová. vel-
kou autoritu u nás měla mařenka horová 
z benešova (později jsme jí na její přání 
říkali máša). doly faladová měla pro nás 
exotické kouzlo, narodila se v argentině 
a domů se vrátili, když jí byly tři měsíce. 
děti hamrovi, zdena a jeníček, nás obo-

Ze vzpomínek albíny buriánkové, rozené horové
– 2. pokračování

PřívOZské trhy
Čtvrtý přivozský trh uspořádalo občan-

ské sdružení náplava sázavy v sobotu 9. 
června již tradičně na levém břehu řeky 
mezi hostincem na staré poště a hos-
půdkou u hastrmana.  

 organizátorům jako obvykle vyšlo 
nádherné počasí a tak se pravidelní 
i příležitostní návštěvníci  mohli těšit 
z pestré a kvalitní nabídky trhovců. pří-
jemná atmosféra trhů v Kamenném pří-
voze je i v tom, že se stal nejen prodejní 
akcí, ale i ístem sousedského setkávání 
a „korzování“, tentokrát opět za zvuku  
harmoniky.

celý sobotní program zakončilo večerní 
divadelní představení světáci, které na-
studovali ochotníci souboru oKap. ten, 
kdo hru se zpěvy nestihl se může těšit 
na reprízu – opět po příštím trhu, který 
Náplava uspořádá přesně za tři měsíce 
- 8.září 2012. 

máte-li zájem o možnost zúčastnit se 
trhu jako prodejce či chcete vědět jaké-
koliv jdalší informace, můžete občanské 
sdružení náplava sázavy kontaktovat na 
e-mailu: info@naplava.com nebo
 telefonu 728 921 151.

věra Weinerová

hatily tím, že nás naučily hrát divadlo. 
hráli jsme každé léto i dvě hry, v nichž 
jsem s jeníčkem hrála vždy hlavní roli. 
on již tehdy projevoval hudební a skla-
datelské nadání a po představení měl 
vždy hudební produkci. jako dospělý vy-
studoval lékařství, ale hudby se nevzdal, 
hrál v orchestru Karla vlacha na basu. v 
nemocnici v Krči byl kardiologem. zde-
na byla také lékařkou specialistkou na 
štítnou žlázu, vdala se za mudr.Karla pa-
louše. jeníček, později již jen honza, se 
oženil se zpěvačkou vlastou průchovou 
a po válce se jejich přátelé vsázeli, bu-
de-li honza dříve promován než budou 
křtiny. promoci stihl o týden dříve, než se 
jim narodil syn jan a po dvou letech měli 
ještě dceru andreu. 

syn jan, rovněž hudebník, odešel v roce 
1969 s orchestrem Karla Krautkgatnera 
do zahraničí a žije nyní v americe, občas 
jsme slýchali jeho skladby z „hlasu ame-
riky“. honza, ač léčil srdce, sám na infarkt 
zemřel ve věku 66 let. vždy si na něho 
vzpomenu při písni: „léto se ke konci 
chýlí“. byl mou velkou dětskou láskou. 
z rodiny faladů již žije pouze petr, syn 

pepánka a jiřinky a ještě jiří, syn emou-
še a jiřiny. doly byla dcerou tonyho 
a máši faladových. tony byl dobrodruh 
a bohém, zemřel v hotelu v brně a máša 
s doly skončily své cestování za štěstím 
někde v argentině, jak zjistil jiří falada, 
byly tam pravděpodobně zavražděny. je 
to možné, protože se pohybovaly hodně 
v politických kruzích. 

Kluci běhounkovi byli také muzikanti 
a tak rády se sestrou vzpomínáme na ve-
čery u nás na sále s hudbou a zpěvem.

pokračování příště...

Kompletní vzpomínky paní albíny  
si můžete přečíst na www.naplava.com

věra Weinerová
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ten, kdo měl nebo má doma malé mi-
minko, určitě si vzpomene, jak nutné 
bylo řešit, kolik odpadu vyprodukuje ta-
kový drobek, a není-li potřeba připlatit si 
další popelnici jen na jeho jednorázové 
plenky. za plenkové období totiž vypro-
dukuje dítě přibližně jednu tunu odpa-
du. přemýšlíte-li nad touto problemati-
kou, jediné, co vás napadne, jsou plenky 
látkové. většina maminek je ale přesvěd-
čena, že na látkové pleny prostě nemá 
čas, případně je odrazuje vyšší počáteční 
investice. původní myšlenka je zapuzena 
a jednorázové plenky většinou vyhrají. 
a řitom se není čeho bát!

používání moderních látkových plen 
už dnes totiž neznamená neustálé na-
máčení, vyváření či žehlení, jak tomu 
bývalo dříve. moderní kalhotkové plenky 
se používají stejně, jako ty jednorázové, 
jen s tím rozdílem, že místo vyhození do 
koše, je jednou za dva až tři dny vypere-
me v pračce na 60°c, pověsíme, sundá-
me a můžeme s úsměvem opět použít. 

na výběr dnes máme velké množství 
různých typů a střihů plenek i materiálů, 
ze kterých jsou plenky vyrobeny. cena se 
pohybuje od 20,- za klasické čtvercovky, 
až po luxusní plenky „vše v jednom“, kte-
ré se pohybují kolem 400 - 600,- za kus. 
avšak i přes počáteční vyšší investici do 
látkových plen se nám tyto plenky vy-
platí . Když budeme počítat, že děti nosí 
plenky přibližně do 2,5 let a přebalují se 
průměrně 6x denně, tak při ceně 4,50 
Kč za jednu jednorázovou plenku nám 

nebojme se látkových plen
vyjde částka 24 300,-. Investice do lát-
kových plen se pohybuje od 3 000,-, po-
kud bychom zvolili používání klasických 
čtvercových plen, až po 15 000,- v přípa-
dě plen „vše v jednom. pokud pak látko-
vé plenky použijeme na druhé, případ-
ně další děti, nebo prodáme v bazárku, 
ušetříme až několik desítek tisíc korun. 
a šikovnější maminky nemusí utrácet za 
kalhotkové plenky téměř nic, je možné 
ušít si je i doma ze starých ručníků, bavl-
něných triček apod. 

ekologičnost látkových plen může být 
pro někoho také důvodem, proč tyto 
plenky používat. ačkoli se může něko-
mu zdát, že na výrobu jednorázových 
plen se spotřebuje méně vody a energie, 
opak je pravdou. při zpracování celulózy 
je potřeba mnoho vody a výroba těchto 
plen je velmi energeticky náročná. roz-
klad na skládkách bude trvat dle odhadů 
odborníků 200 – 400 let. dalším a velmi 
důležitým důvodem pro používání lát-
kových plen je také zdravotní aspekt. 
pomáhají ke správnému vývinu kyčlí, 
dítě se v nich v teplém počasí nezapařu-
je, teplota v látkové plence je nižší, než 
v jednorázové. podle některých vědců je 
možné hledat spojitost mezi snižující se 
mužskou plodností a papírovými plenka-
mi, ve kterých nedochází k normálnímu 
ochlazování šourku. 

v tomto článku jsem jen nastínila co 
a jak. pokud byste se rádi dozvěděli o lát-
kových plenkách více a chtěli si je osa-
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Převozníček na trhu nepřevážel, ale co není, může být
letos na jaře jsme se s převozníčkem 

objevili poprvé na již tradičním přívoz-
ském trhu, který se konal 9.června. přes 
převoznické jméno jsme na prámu ne-
převáželi, ale nebojte se, jednou může 
dojít i na to! prezentovali jsme se ale 
v rolích trhovců ve vlastním stánku. náš 
sortiment byl velmi různorodý a našel si 
proto mnoho zákazníků. domácí koláče, 
sušenky i perníčky jsme vyprodali téměř 
okamžitě a víme tudíž, že příště budeme 
péct minimálně z dvojité dávky! tvorba 
našich nejmenších členek a členů – vo-
ňavá domácí mýdla – zaujala také mno-
hé a my jen doufáme, že udělala radost. 
a velkým hitem byl bazar, tedy prodej 
dekorací do bytu, na zahradu i jinam, kte-
ré se někomu zrovna nehodí, ale jinému 
naopak dobře poslouží. 

je nutné dodat, že jsme vybrali 7.557,- 
Kč a všechny tyto peníze předáme obci 
na přístavbu dětského hřiště. proto vám 
všem děkujeme za nákup i za krásné fi-
nanční dary a nabádáme místní podni-
katele, že budou-li chtít dětem v našich 
obcích udělat radost další houpačkou 
či prolézačkou, mohou se obrátit na nás 
nebo lépe na zástupce obce a finančně 
se také podílet!    

z aktivity v mateřském centru máme 
velkou radost a jsme nadšeni, že jsme 
jí mohly tuto sobotu sdílet s vámi. naše 
činnost samozřejmě nestagnuje a o na-
stávajících akcích se dočtete i v dalším 
článku čtvrtletníku.

linda mašková

hat, přijďte se za námi podívat do školní 
tělocvičny, která se jednou týdně mění 
v mateřské centrum převozníček, ve stře-
du 18.7.2012 od 10:30. předvedeme si 
nejrůznější druhy plenek a popovídáme 
si o vlastních zkušenostech.

budeme se na vás těšit! 
veronika nezbedová
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SRSTKA-STAROBA-STRÁŇ-
ŠKUBAN-TAKTIK-TEATRON-
T R A U M A - U L I T A - Y E T T I -
ZLATO-ŽLOUTEK-ŽRALOK
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Osmisměrka Přívozského čtvrtletníku

thornton Wilder - rady jsou jako obnošené šaty - nemáme je rádi, ani když......(dokončení v tajence) [Znění tajenky: nám  padnou.]

seZnam JubIlantŮ

měsíc duben:
Kadeřábková zuzana

měsíc květen:
papírníková Květuše
ursta Ivan

sPOlečenská krOnIka

měsíc červen:
boháčková jindřiška
Kulhavá zdeňka
Kukla jan
erban zdeněk
palečková Květa
Čech miloslav
marek jaroslav
husáková vlasta

Zemřelí sPOluObčané

zahrádková eva
Kellerová ludmila
žáková pavlína

všem pozůstalým tímto 
vyjadřujeme hlubokou soustrast

nOvĚ narOZení sPOluObčané

martinec tomáš
schroter jakub
šalplachta matěj
šalplachta vojtěch
valenta ondřej

srdečně gratulujeme  
všem jubilantům

tiráž

výzva pro zasílání článků

Odpovědný redaktor: Prokop Mašek
Registrováno pod č. MK CR E 12542 
jako periodický tisk s názvem Přívozský 
čtvrtletník. 
Adresa a inzerce: Obecní úřad Kamen-
ný Přívoz 10, 252 82, tel. 241951443-4  
www.kamennyprivoz.cz
Nevyžádané rukopisy, fotografie a kres-
by se nevracejí. 
Neoznačené fotografie archiv redakce. 

Vážení čtenáři, 
zajímá nás to, co zajímá vás. Své náměty 
na nové články, otázky, na které chcete 
znát odpověď i vaše postřehy a připo-
mínky k obsahu čtvrtletníku můžete za-
sílat na 
e-mail: ctvrtletnik@kamennyprivoz.cz 
Budema se těšit na vaše příspěvky a re-
akce.
Uzávěrka dalšího čísla: 20.9.2012


