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O čem se mluví, co nás zajímá!
v současné době jsou v naší obci 

probírána dvě nejžhavější témata, a to 
jak budeme projíždět po silnici v úse-
ku z borku do jílového a obráceně, 
a zda bude jezdit příměstský autobus 
332 z jílového do prosečnice. v prv-
ních dvou bodech o tomto podávám 
stručnou zprávu. v době vydání čtvrt-
letníku již třeba budeme vědět více.

Silnice Jílové-Borek
vzhledem k tomu, že se občané 

obracejí na obec ohledně informace 
o opravě krajské silnice při potoce 
mezi jílovém a borkem, obrátil jsem 
se na odbor dopravy krajského úřadu 
středočeského kraje 

Slovo úvodem
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rOZvOJ OBCe

 schváleny hudební produkce v posázavské hospodě sto-
dola v rakousích a v hospůdce u hastrmana v kamenném 
přívoze během letních prázdnin.

 nabídka odprodeje pozemků obci, po kterých vedou míst-
ní komunikace.

 pronájem dlouhodobě připloceného obecního pozemku 
o výměře 88 m2 majitelce chaty č.e. 134 v kú. hostěradice 
paní monice valdmanové.

 zadání územní studie plochy z2.1 v kamenném přívo-
ze pod fotbalovým hřištěm v koordinaci se zpracováním 
územní studie plochy z4.1 – Úlehličky, upravena územní 
studie plochy u hřbitova v hostěradicích.

 odstraňování následků červnových povodní na místních 
komunikacích.

 dokončení přestavby mateřské školy v budově čp. 10.
 zrušení automatu na pitnou vodu (byla by nutná rekon-

strukce) a jeho náhrada umístěním čerpacího vývodu 
z posázavského vodovodu na budově čp. 10 – pro občany 
zdarma.

 rozšíření kapacity základní školy od 1. 9. 2014 na 60 žáků.

 zpráva o čerpání rozpočtu obce za rok 2013.
 Úprava rozpočtu obce na rok 2013.
 Informace o činnosti ops posázaví, jehož je naše obec čle-

nem.
 Členství obce kamenný přívoz ve svazku měst a obcí – do-

poručeno zastupitelstvem.
 žádosti o dotace na multifunkční hřiště vedle fotbalového 

hřiště v rámci nadace Čez – oranžové hřiště a na zateplení 
budovy základní školy v kamenném přívoze z programu 
zelená úsporám (výměna oken, zateplení, fasáda).

 Informace o připravovaném novém územním plánu, který 
musí být vyhotoven do roku 2020, vyhodnocení návrhů 
zastupitelstvem na příští schůzi.

usnesení ze zasedání zastupitelstva bude zveřej-
něno na úřední desce a webových stránkách obce  
www.kamennyprivoz.cz.

Obecní rada zasedala ve třetím kvartále 2013 
celkem šestkrát, bylo mimo jiné projednáno:

Zastupitelstvo obce zasedalo 10. 9. 2013 
a 9. 10. 2013, bylo mimo jiné projednáno:

pavel pála, místostarosta

	volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu české republiky se ko-
nají v pátek 25. 10. 2013 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 
8.00 hodin do 14. 00 hodin.

	Oproti minulý letům tentokrát 
přijdou občané naší obce odvolit do 
tělocvičny Základní školy v kamen-
ném Přívoze (budova vedle MŠ).

	volební lístky budou voličům dodá-
ny nejpozději den před volbami. lhůta 
je zkrácena dle § 55 zákona).

	ve dnech voleb na žádost voliče 
okrsková volební komise vydá za chy-
bějící nebo nějak poškozené hlasovací 
lístky jiné.

volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu české republiky

	kdo z voličů chce volit a nemůže 
se ze zdravotních důvodů dostavit do 
volební místnosti, je možné zavolat na 
obecní úřad na telefon 241 951 444 
a členové volební komise přijdou za 
ním.

	občané, kteří chtějí volit mimo 
místo svého trvalého pobytu, si mo-
hou do 23. 10. 2013 vyzvednout na 
obecním úřadě voličský průkaz. pí-
semná podání o vydání voličského 
průkazu musejí být doručeny na obec-
ní úřad nejpozději do 18. 10. 2013.

prokop mašek,
starosta
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a krajskou správu a údržbu silnic stře-
dočeského kraje.

bohužel jsem se nedozvěděl nic pře-
vratného. bylo mi řečeno, že dodavatel 
opravy je vybrán, staveniště je předáno, 
ale kdy začnou práce, jak dlouho a za ja-
kých podmínek bude oprava probíhat, 
jsem se nedozvěděl. Údajně se zpraco-
vává prováděcí dokumentace a vyřizují 
se potřebné náležitosti jako stavební po-
volení apod.

bude-li známo více, ihned budete s tou-
to problematikou seznámeni běžným 
způsobem - zveřejněním na www strán-
kách obce, vylepením na plakátovacích 
plochách, místním rozhlasem apod.

Zrušení autobusové linky 332 z Jílové-
ho do Prosečnice

po dotazu na odboru dopravy krajské-
ho úřadu středočeského kraje naší obec 
navštívili dne 8. 10. 2013 zaměstnanci 
kÚ, aby informovali o plánovaných změ-
nách v zajišťování dopravní obslužnosti 
obce kamenný přívoz.

byli jsme informováni, že z důvodu 
ukončení provozu nemocnice v proseč-
nici, pražský magistrát požadoval na 
krajském úřadě finanční kompenzace za 
ztrátovou dopravu mezi jílovém u pra-
hy a prosečnicí. krajský úřad rozhodl, že 
provoz linky č. 332 v rámci pIdu (pražská 
integrovaná doprava) nahradí úpravou 
autobusové linky sIdu (středočeská inte-
grovaná doprava) č. e54 benešov - jílové 
u prahy.

v současné době krajský úřad provádí 
kontrolu využívání jednotlivých spojů 
linky 332, aby byly stávající potřebné 
spoje linky 332 nahrazeny a nedošlo ke 
zhoršení základní dopravní obslužnosti. 
do 20. 10. 2013 má být návrh jízdního 
řádu autobusové linky  e54 upraven tak, 
aby splňoval potřebné náležitosti zá-
kladní dopravní obslužnosti a obce s ním 
byly seznámeny. po schválení radou kÚ 
středočeského kraje od poloviny prosin-
ce 2013 nové jízdní řády vejdou v plat-
nost.

výhodou nového spojení má být zlep-
šení spojení na benešov. nevýhodou to, 
že při jízdě do prahy bude nutno platit 
jízdenku sIdu do jílového (i pro staré lidi 
zpoplatněno) a z jílového další jízdenku 
pIdu. na lince sIdu nelze používat kartu 
open card.

nový územní plán obce kamenný 
Přívoz

pouze pro informaci opakuji známý fakt, 
že z důvodu změny zákona č. 83/2006 sb. 
o územním plánování a stavebním úřa-
du (stavební zákon) mají obce povinnost 
zajistit nový územní plán obce do konce 
roku 2020, nikoli 2015 jak bylo ještě před 
necelým rokem obcím nařizováno. obec 
kamenný přívoz má platný územní plán, 
kde jsou určeny pozemky k zástavbě a ty 
nejsou využívány, proto zastupitelstvo 
obce odsouhlasilo vytvořit nový územní 
plán do termínu roku 2020, nikoli 2015. 

obec již obdržela návrhy na poříze-
ní nového územního plánu kamenný 
přívoz od žadatelů ještě před platností 
změny stavebního zákona a tyto žádos-
ti byly s komentářem zaslány na odbor 
územního plánování a stavebního řádu 
mÚ Černošce jako pořizovateli k jejich 
stanovisku s tím, že po jejich vyjádření 
zastupitelstvo obce rozhodne o možnos-
ti zařazení do nového územního plánu 
obce. žádosti se většinou týkají zařazení 
pozemků do lokalit k zástavbě. předkla-
datelé těchto návrhů zajímá jejich osud. 
chci jim proto touto cestou sdělit, že 
obec začátkem října obdržela stanoviska 
pořizovatele. zastupitelé se po seznáme-
ní s těmito návrhy a stanovisky na zastu-
pitelstvu rozhodnou, které předložené 
návrhy budou zařazeny do projednávání 
nového územního plánu. toto bude jed-
ním z bodu programu příštího či dalšího 
veřejného zastupitelstva obce.

Připomínky obyvatel obce
Často dostáváme na obecní úřad od 

občanů trvale bydlících i chatařů připo-
mínky, žádosti a podněty k řešení.

týkají se většinou oprav a úprav míst-
ních komunikací, stavby chodníků, 
požadavky na inženýrské sítě, úpravy 
obecních prostranství, upozornění na 
nově vznikající „černé skládky“, vypouš-
tění fekálií apod. běžné stížnosti a poža-
davky řešíme průběžně, ale ne všechny 
podněty a nápady podle finanční nároč-
nosti jsou realizovatelné, to by obecní 
rozpočet musel být alespoň trojnásob-
ný. avšak připomínky a žádosti, i když 
na některé nebylo reagováno či občan 
nebyl vyrozuměn, jsou evidovány a dle 
možnosti a stupně nutnosti a potřebnos-
ti budou realizovány.

děkuji všem za tyto podněty.
prokop mašek,

starosta

koupím pole, louky,
zahrady do 60kč/m2

tel.: +420 603 442 474

inzerce
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ZÁklADní
A MAteŘSkÁ
ŠkOlA

dne 16. září 2013 se slavnostně ote-
vřela II. třída přívozské mateřské školy - 
Červánková třída. slavnostního otevření 
se účastnil starosta obce prokop mašek, 
ředitelka základní a mateřské školy mgr. 
hana šmídová, děti a paní učitelkami ze 
základní školy a také děti z obláčkové 

„červánková třída“
třídy s paní učitelkami a hlavně nové 
děti se svými rodiči. děti ze školy zazpí-
valy slavnostní píseň. nová třída se na-
chází v prvním patře, v prostorách, kde 
v minulosti sídlil obecní úřad. celé patro 
se v průběhu prázdnin proměnilo k ne-
poznání. vznikla zde útulná moderní tří-

dička, která pojme 20 dětí. Červánková 
třída je vymalována zářivými barvami, 
vybavena moderním dětským nábyt-
kem a zcela vyhovuje potřebám našich 
dětí. těšíme se na společné chvíle strá-
vené v naší školce. 

jana maříková, učitelka mš
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mateřská škola v kamenném přívoze 
se rozrostla nejen o novou třídu, nové 
děti, ale také o dvě nové pani učitelky. 
s jejich laskavým souhlasem si je dovo-
luji představit čtenářům Čtvrtletníku.

JAnA MAŘíkOvÁ
•	 Narodila	se	v	Benešově	u	Prahy.	
•	 vystudovala střední odborné učiliš-

tě spojů v kolíně a poté pracovala jako 
vedoucí pracovník na poště v křečovi-
cích, kde s rodinou žije. 
•	 posléze začala pracovat ve tamní 

mateřské škole jako učitelka a dálkově 
si doplnila kvalifikaci na univerzitě kar-
lově v praze pedagogické fakultě a zís-
kala způsobilost učitelství praktického 
vyučování s rozšířenou speciální peda-

Seznamte se...

školní rok 2013/2014 plánujeme vést 
v duchu projektu zaměřeného na histo-
rii kamenného přívozu, především jeho 
školy a českého školství vůbec. nazvali 
jsme jej POZnÁvÁní v čASe.

v měsíci říjnu se mimo chystání na 
oslavu 150 let zdejší školy, se kterou 
projekt přímo souvisí, také chystáme na 
besedu s lidmi, kteří zdejší školu v její 
historii navštěvovali. začínáme pěkně 
od začátku, od těch nejstarších. už brzy 
k nám dorazí na návštěvu pamětníci, 
jako jsou pan povolný, paní dastychová 
a brzobohatá, pan borovička. 

v rámci dílčího projektu „stará škola“, 
prozradí dětem něco ze svých školních 
zážitků a zprostředkují tak školákům 
historii na živo.

snad se povede přivést do školy i pa-
mětníky mladších generací, připravené 
podat svou výpověď, ukázat foto či jiné 
památky na tuto školu…

mgr. hana šmídová,
ředitelka školy

zápis proběhl během měsíce srp-
na 2013. bylo přijato dalších 22  
dětí. povedlo se přijmout všech-
ny zapsané děti, které dovrší 3 let 
do 1. 9. 2013. někdo možná za-
pomněl sledovat termíny zápisu  
a nepřišel včas, ale s tím se nyní 
nedá nic dělat. dobré je, že máte vel-
kou pravděpodobnost, že vaše dítě  

Ze života přívozské školy

bude přijato v dalším školním roce.
těšíme se z toho, že se termín otevře-

ní podařilo, za přispění všech zainte-
resovaných lidiček, dodržet a školku 
jsme otevřeli v předem avizovaném 
termínu. jak to tak bývá, nebylo to 
úplně jednoduché, ale když se chce 
a lidé se snaží…

tímto děkuji pracovnicím školy, které 

vynaložily velké úsilí a věnovaly mno-
ho i ze svého volného času k zajištění 
hladkého rozjezdu celé školy a potom 
ještě nové mateřinkovské třídy.

 pro šk.r. 2013/2014 máme celkem 
v mateřské škole 45 dětí.

mgr. hana šmídová,
ředitelka školy

Dodatečný zápis do mateřské školy pro šk.r. 2013/2014

gogikou. svá studia zakončila na střed-
ní pedagogické škole futurum v praze 
v oboru výchova dětí předškolního 
a mladšího školního věku. v mateřské 
škole v křečovicích působila jako vedou-
cí učitelka 15 let. 
•	 Jejím	koníčkem	jsou	výtvarné	a	ruko-

dělné práce, jízda na kole a pěší turistika.
•	 Je	vdaná,	má	tři	děti.

JAnA neJeDlÁ
•	 Narodila	se	a	vyrůstala	v	Praze.
•	 vystudovala evangelickou akade-

mii a následně absolvovala kurz v rámci 
dalšího vzdělávání pedagogických pra-
covníků a stala se odborníkem na práci 
se žáky se specifickými vzdělávacími 
potřebami.

•	 po rodičovské dovolené krátce pra-
covala pro obecně prospěšnou společ-
nost pomáhající osobám se zrakovým 
postižením.
•	 v současnosti žije v jílovém u prahy, 

mezi její záliby patří zejména objevová-
ní krás okolní přírody. 
•	 Je	vdaná,	má	dvě	děti.

pani učitelkám přeji, aby se jim v naší 
školce líbilo, aby je práce s dětmi stá-
le těšila. už po prvních týdnech mohu 
říci, že mně, jako mamince, se s nimi líbí 
moc. a věřím, že i ostatní děti chodí do 
Červánkové třídy minimálně se stejnou 
radostí, jako moje dcera.

hana bartoňková
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SrDečně vÁS ZveMe DO ŠkOlY!
jako každoročně se chystá:

Den otevřených dveří v ZŠ v kamenném Přívoze
ve středu 8. ledna 2014 od 8.00 do 14.00 hod.

v dopoledních hodinách můžete nahlédnout do výuky 
žáků. v odpoledních hodinách se můžete seznámit 

s prostory školy, s pedagogy, s dokumenty školy, 
nahlédnout do činnosti dětí v družině, podívat se na 

video ze školních akcí.

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 
v úterý 14. ledna 2014 od 15.00 hod. 

můžete se zeptat na všechno, co vás zajímá v souvislosti 
s nástupem vašeho dítěte do základní školy. jsou pro vás 
připraveny informace o školní zralosti, což je téma přímo 

související s problematikou odkladu školní docházky. 
schůzka je určena všem rodičům, jejichž dítě se kamkoli 

chystá vstoupit do základní školy.
 

ZÁPIS DO 1. tŘíDY ZŠ
PrO ŠkOlní rOk 2014-2015

zapisujeme ve čtvrtek 6. února 2014 od 14:00 do 17:30,  
s sebou rodný list dítěte 

a občanský průkaz jednoho z rodičů.
věříme, že oceníte jedinečnou možnost, kterou vám tato obec 

poskytuje, a zapíšete své dítě do místní školy. 
bez dojíždění, ve známém prostředí, beze strachu z cizích lidí. 

ZÁPIS DO MŠ
nA ŠkOlní rOk 2014/2015
A Den OtevŘenýCh DveŘí
zapisujeme v pátek 7. března 2014 

od 9:00 do 14:00,
 s sebou rodný list dítěte 

a občanský průkaz jednoho z rodičů.

kriteria pro přijetí dítěte do mš budou 
vyvěšena v prostorách školy a ve vývěskách 

školy a obce. dále na stránkách školy 
a mateřské školy 

(zsmskamennyprivoz.estranky.cz).

těšíme se na vás a vaše děti. věříme, že 
se nám povede, díky dokončení projektu 
nové třídy mš, uspokojit většinu zájemců. 

doufáme, že naše úsilí vynaložené na 
vylepšování služeb pro rodiče, navýšení 
kapacity školky a školy, oceníte a budete 

spolupracujícími členy naší velké 
„školní rodiny“.               

                                                   

mgr. hana šmídová, ředitelka 
tel: 241 951 462

e-mail: zskamennyprivoz@seznam.cz

I v letošním školním roce jsme zajistili 
širokou nabídku kroužků s cílem umož-
nit místním dětem rozvíjet co nejvíce 
ze svých talentů, aniž by byly odkázány 
na dojíždění jinam.

žáci a rodiče v základní škole volí 
mezi těmito kroužky:

• Sportovní kroužek – cvičení při
 hudbě, sportovní příprava, zdravý
 životní styl (vedoucí l. ungerová)
• kroužek informatiky -  základy
 práce s počítačem, práce se 
 programy pro školy, vyhledávání 
 na internetu, bezpečnost práce 
 s internetem, projekt etwinning  

 (vedoucí m. šimsová)
• Angličtina 
 (vedoucí m. machaňová)
• Flétny – základy hry zobcovou 
 sopránovou flétnu 
 (vedoucí m. šimsová)
• Dramatický kroužek - využití hry
 k probuzení tvořivého potenciálu
 každého jednotlivce, vnímavosti 
 a komunikativnosti s využitím 
 v běžném životě

Školní zájmová činnost
 (vedoucí l. španbauerová)
• Muzicírování – rozvoj hudeních
 dovedností, hry a rytmické 
 nástroje, zpívání, zpívání a zpívání

také pro děti mateřské školy organi-
zujeme vedlejší zájmovou činnost:

• Angličtina
 (vedoucí m. machaňová)
• taneční kroužek ( jaro 2013)
• kurz lyžování
•	 Kurz plavání

mgr. hana šmídová,
ředitelka školy
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SPOrt
FOtBAl

tím, že se nám povedl postup do 
vyšší soutěže, jsme splnili to, co jsme 
si před sezónou předsevzali. během 
letní přestávky se nám povedlo muž-
stvo doplnit o několik hráčů na posty, 
které jsme potřebovali zkvalitnit. 

přípravu na novou sezónu jsme za-
hájili 3. 8. 2013 turnajem v pecera-
dech, který jsme v loňském roce vy-
hráli. letos nás udolalo veliké vedro 
a skončili jsme na 4. místě. 

další přípravou byly dva tréninky 
a následoval další turnaj, tentokrát 
v malé kopané a to 18. 8. 2013, který 
pořádají hasiči z kamenného Újezdce 
na domácím hřišti v kamenném pří-
voze. ani tady se nám nepodařilo se 
umístnit na stupni vítězů. turnaj byl 
jako vždy obsazen velice kvalitními 
mužstvy. v konečném pořadí jsme 
obsadili velice dobré 4. místo.

soutěž jsme začali prvním mistrov-
ským zápasem doma s fotbalisty z sk 
vrané nad vltavou. ve velice vyrovna-
ném souboji jsme prohráli 0:2. 

další mistrovské klání jsme absolvo-

vali s naším rivalem afk radlík na je-
jich hřišti. ani tady se nám nepodařilo 
vyhrát a po prohře 3:1 jsme odjeli bez 
bodů. jedinou naši branku vstřelil ve 
42. minutě m. hošta. 

následující sobotu jsme na svém 
hřišti v kamenném přívoze změřili síly 
s mužstvem ze sokola zvole. tady už 
se nám nechtělo rozdávat body a po 
dobrém výkonu jsme si nechali doma 
plný počet bodů a hosty jsme porazili 
3:0 brankami: j. kahouna, m. hroníka 
a j. dupala. bohužel to zatím byly je-
diné body, které jsme získali. 

následující zápasy se sokolem zlat-
níky jsme u nich prohráli 1:0, doma 
další prohra s viktorií vestec 6:0 (do-
posud nejlepší mužstvo, které již tři 
roky usiluje o postup do vyšší třídy), 
a s Čechoslovanem d. jirčany jsme 
na jejich hřišti po vyrovnaném utkání 
opět prohráli 1:0. 

5. 10. 2013 jsme se utkali na domá-
cím hřišti s mužstvem sokola slapy. 
zde se nám podařilo uhrát neroz-
hodný výsledek. po hektickém vý-

Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra
voji utkání (prohrávali jsme 0:1, pak 
jsme vedli 2:1, soupeř se ujal vedení 
na 3:2). konečný výsledek byl 3:3. 
branky: barták d., brož m. brož t.  
(z penalty). 

po vstupu do vyšší soutěže jsme 
zjistili, že je rozdíl mezi vyššími patry 
v tabulce a mužstvy, které postoupily 
z nižší soutěže. a tak po vyrovnání se 
s tímto „hendikepem“ se musíme sna-
žit zachytit krok s mužstvy ze spodní 
půlky tabulky. naše mužstvo se musí 
vyrovnat s tím, že se tak snadno ve 
vyšších soutěžích nevyhrává. já vě-
řím, že s přispěním našich věrných 
početných diváků, kteří s námi cestují 
i na hřiště soupeřů, se nám to podaří. 

závěrem chci slíbit věrným přízniv-
cům, že opravdu uděláme vše proto, 
abychom si zachovali jejich přízeň 
a aby se jim na našem krásném hřišti, 
které se snažíme, i když třeba drob-
nými věcmi vylepšovat, líbilo alespoň 
jako doposud.

václav charvát,
trenér

rOZlOSOvÁní III.tŘíDY Okr.PŘeBOru SkuPInY "A" - PODZIM 2013/2014

ZÁPAS terMín Den DOMÁCí hOStÉ                 
a2a0105 24.08. 17:00 so k. přívoz vrané
a2a0204 31.08. 17:00 so radlík k. přívoz
a2a0304 07.09. 17:00 so k. přívoz zvole b
a2a0405 14.09. 17:00 so zlatníky k. přívoz
a2a0503 21.09. 16:30 so k. přívoz vestec
a2a0606 28.09. 16:30 so d. jirčany k. přívoz
a2a0702 05.10. 16:00 so k. přívoz slapy
a2a0807 12.10. 16:00 so bojanovice k. přívoz
a2a0901 19.10. 15:30 so k. přívoz libeř
a2a1007 26.10. 14:30 so k. přívoz jesenice b
a2a1102 01.11. 18:00 pá jíloviště b k. přívoz
a2a1206 09.11. 14:00 so k. přívoz davle
a2a1303 17.11. 13:30 ne hvozdnice b k. přívoz



StrAnA 8 | 3/2013 www.kamennyprivoz.cz

DOBrÁ ZPrÁvA PrO PŘíZnIvCe 
nAŠehO FOtBAlu

nAŠe DruŽStvO POStOuPIlO DO 

vYŠŠí SOutěŽe. 

od nové sezÓny tj. 2013-2014 našI 

hrají III. třídu okresního přeboru. 

držme jim všichni palce!

Pozvánka na MikulášSkou beSídku

dne 6. 12. 2013 od 16:00 hodin vás a vaše děti 
zveme na Mikulášskou besídku, 

kterou pořádá oddíl mládeže tj tatranu 
kamenný přívoz. 

besídka se koná v místní restauraci „u Bernatů“ 
v těptíně. 

pro děti bude připraven doprovodný program 
a bohatá nadílka. 

vstupné je dobrovolné.

zvou trenéři oddílu mládeže
kamenného přívozu.

 Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
 1. Povltavská FA 16 12 1 3 77 : 40 37 (13)
 2. K. Přívoz 16 10 1 5 62 : 43 31 (19)
 3. Zvole 16 9 2 5 67 : 44 29 (5)
 4. Štěchovice 16 5 2 9 44 : 56 17 (-7)
 5. Hradištko 16 0 2 14 19 : 86 2 (-34)

tABulkA OP mladších přípravek – skupina B

inzerce
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CO BYlO: 
13. 7. 2013 jsme sekali trávu na bý-

valém hokejovém hřišti v kamenném 
Újezdci.

22. 7. 2013 v 00,30 hodin byl výjezd 
k požáru. hořely balíky slámy mezi lo-
sama a borkem.

17. 8. 2013 jsme pořádali již 17. roč-
ník turnaje v malé kopané o putovní 
pohár sdh.

31. 8. 2013 se naši zástupci zúčastnili 
v chlebích oslavy ukončení prázdnin.

7. 9. 2013 jsme se podíleli s naší novou 
zásahovou jednotkou v libři na oslavách 
110 let založení místního sdh (doloženo 
fotem).

21. 9. 2013 se konal na radlíku me-
moriál j. štíbra, kterého se zúčastnilo od 
nás jedno družstvo žen a jedno družstvo 
mužů. obě družstva odsadila čtvrtá místa.

23. 9. 2013 naše hasičská přípravka 
změřila síly se soupeři z jílového a z libně.

13. 10. 2013 naší mladí hasiči byli na 

jílovišti na podzimním kole hry „pla-
men“

CO BuDe:
během listopadu budou probíhat zazi-

movací práce na technice a v autoparku.
v prosinci mezi vánočními svátky 

28. 12. 2013 půjdeme jako každoročně 
na vycházku. program a trasa se připra-
vují.

václav charvát

hASIčSkÉ 
StŘíPkY

Střípky od hasičů z kamenného Újezdce

toto je naše nová zásahová jednotka i s původní stříkačkou, se kterou byl založen sdh v kamenném Újezdci v roce 1914.
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hasič z kamenného Újezdce pořádali 
17. 8. 2013 jako každoročně velice po-
pulární turnaj v malé kopané. byl to již 
17. ročník. družstva, kterých bylo osm, 
byla rozdělena do dvou skupin po čty-
řech. hrálo se ve složení 4 + 1 podle pra-
videl pro malou kopanou. byly vytvořeny 
dvě skupiny po čtyřech, ve kterých se 
hraje každý s každým. hrací doba 2x 12 
minut. podle umístění ve skupinách se 
hrají semifinálové (postupují tam první 
dvě družstva), finálové zápasy a zápasy 
o 7., 5., 3., a 1. místo. v semifinálových 
a finálových zápasech při nerozhodných 
výsledcích rozhodují penalty.

turnaj byl zahájen čestnými výkopy na 
dvou hřištích. na hřišti „a“ pp. štěpán 
škorpil (populární sportovní komentá-
tor) a josef zadina (bývalý fot. trenér 
bohemians praha a několika dalších tu-
zemských mužstev), a na hřišti „b“ pp. 
místostarosta obce kam. přívoz Ing. pavel 
pála a zdeněk hruška (bývalý fotbalový 
brankař Československé reprezentace, 
pražských bohemians a několika zahra-
ničních mužstev). tito pánové na závěr 
i předávali ceny vítězům, vyhodnoce-
ným a odměněným účastníkům turnaje.

ze základních skupin postoupila muž-
stva: skupina a - převozníček k.p., super 

mix radlík a skupina b - losi k.p., triumfá-
tor vávrovka k.p. o první místo se utkala 
družstva losi k.p. a triumfátor vávrovka 
k.p. o třetí a čtvrté místo se utkala druž-
stva převozníček k.p. a super mix radlík. 
vítězem se již po několikáté stalo druž-
stvo triumfátoru vávrovka k.p. umístě-
ní na dalších místech: 2. místo losi k.p., 
3. místo převozníček k.p., 4. místo super 
mix radlík., 5. místo tatranka k.p., 6. mís-
to Ďáblové z Čakovic,7. místo bobovci 
k.p., 8. místo dřeváci konopiště.

nejlepší střelec byl - ulík martin, nejú-
spěšnější brankař - herc pavel. dále byl 
vyhodnocen nejmladší účastník filip pa-
tera, nejstarší účastník jaroslav horáček. 
organizační výbor déle vyhodnotil miss 
turnaje. byla jí lucka mužíková. první tři 
družstva obdržela poháry, diplomy, šam-
paňské a tašku plnou sladkostí a dobrot, 
ale našlo se tam i něco dobrého na na-
pití. družsta na dalších místech až po to 
poslední dostala tašky také. jednotlivci, 
kteří se umístnili na vyhodnocených mís-
tech, ještě dostali věcné ceny. jelikož se 
podařilo sehnat od sponzorů dostatek 
cen, byli odměněni i lidé, kteří se podíleli 
na zdárném průběhu turnaje - obsluha 
u baru, opékači perfektních klobásek, 
zdravotnice i nejlepší komentátor v eu. 

odměnu dostali i páni rozhodčí, o kte-
rých všichni říkali: "kéž by takoví byli 
i v soutěžích organizovaných fotbalo-
vým svazem". celý turnaj zakončil krát-
kým proslovem ředitel turnaje p. v. char-
vát (na kterém leželo největší břemeno 
a to dát celý turnaj dohromady). poděko-
val všem za výborné výkony, za fiar play 
vystupování, za to že svým chováním 
pomohli ve zdárný a plynulý chod turna-
je. v závěrečném hodnocení poděkoval 
p. charvát sponzorům, kteří poskytli jak 
finanční, tak i věcnou pomoc, bez kte-
ré by nebylo možné turnaj uskutečnit. 
všechny také vyjmenoval. byli to - sou-
kromé osoby: pp. řehák zd., povolný b., 
navrátil v., tůma p., voráček m., škorpil š., 
manželé jedličkovi. restaurace: dřevák 
v prosečnici, démon v prosečnici, u brož-
ků v hostěradicích, u hastrmana v kam. 
přívoze, na staré poště v kam. přívoze, 
na přívozské vlakové zastávce p. mikoláš, 
bar luna v krhanicích p. krejza. prodejny 
potravin: u vemenáče v kam. přívoze, 
u berků v kam. Újezdci, cukrárna u be-
rušky v kam. přívoze. prodejna sportov-
ních potřeb bene sport v benešově, lesy 
konopiště, agromex p. jirka st.

václav charvát

17. ročník turnaje v malé kopané 
„O PutOvní POhÁr SDh v kAMennÉM ÚJeZDCI"

haSičSké Preventivní okénko - začátek toPné SezÓnY

topná sezóna je tu, nepodceňujte 
kontrolu topidel

ranní mlhy a chladné počasí nás 
donutí navléci teplé kabáty a letmý 
pohled na teploměr vysvětlí, proč 
z komínů začínají stoupat proužky 
dýmu. topná sezóna je tu. pamatuj-
te, že pokud jste si ještě nenechali 
vyčistit komín a zkontrolovat to-
pidlo, tak je nejvyšší čas to udělat 
a sehnat si kominíka.

Co všechno bychom měli před 
započetím topné sezóny zkontro-
lovat?

ještě před topnou sezónou by si 
měl každý vyčistit kamna a seřídit 
kotel topení. u všech topidel bu-
deme dbát na bezpečný odstup 
od zařízení místnosti, a pokud není 
možné jej dodržet, zabezpečíme 
alespoň kvalitní tepelnou izolaci.

dále prohlédneme napojení na 
komínové těleso, zda odpovídá 
požárním předpisům a majitelé 
rodinných domků se přesvědčí, je-
-li komínové těleso omítnuto, jestli 
v něm nejsou zazděné trámy a zda 
hořlavé látky jsou uloženy dostateč-
ně daleko.

topí-li se pevnými palivy, zanese-
ný komín vede nejen ke špatnému 
hoření, ale roste i nebezpečí vzní-
cení sazí, škvíry v komínovém plášti 
zase hrozí vznikem požáru na půdě. 
u plynových kotlů je navíc nutná 
jak čistota komínových průduchů, 
tak předepsaný tah komína. mnoha 
neštěstím může zabránit to, když si 
sami zkontrolujete, zda máte řádně 
upevněný kouřovod, zda není ně-
kde spotřebič nebo kouřovod pro-
pálený nebo zda fungují uzávěry 

komínových dvířek.
Úkony jako pravidelné čištění, 

kontroly a revize komínů, kouřo-
vodů a spotřebičů paliv stanoví 
v podrobnostech nařízení vlády 
č. 91/2010 sb., o podmínkách po-
žární bezpečnosti při provozu ko-
mínů, kouřovodů a spotřebičů pa-
liv.  dle §1 odst. 1: "každý si musí 
počínat tak, aby při provozu komí-
na a kouřovodu (dále jen "spalinová 
cesta") a spotřebiče paliv nedochá-
zelo ke vzniku požáru." je to závaz-
ný předpis. „Na jeho základě chce-
me po požáru doklady o provedené 
kontrole a čištění komínu. Pokud 
nejsou, jedná se o porušení a lidé 
mohou dostat pokutu. Nehledě na 
to, že pojišťovna pokrátí plnění, po-
kud je objekt pojištěný pro případ 
požáru,“.
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kontrolu spalinové cesty podle 
nového nařízení smí provádět jen 
odborně způsobilá osoba, kterou 
je držitel živnostenského oprávnění 
v oboru kominictví.

Čištění spotřebičů na plynná pali-
va do výkonu 50 kW se podle vlád-
ního nařízení má provádět jednou 
ročně, u spotřebičů na kapalná pa-
liva třikrát ročně a u kamen a kotlů 
do 50 kW používaných celoročně 
třikrát ročně. kouřovody, na které 
jsou napojeny spotřebiče na pev-
ná paliva, používané tzv. sezonně, 
tedy úhrnně méně než šest měsíců 
v roce, stačí jen dvakrát.

dodržovat tyto termíny je i v sou-
časné době povinností každého 
uživatele v rámci obecné prevenční 
povinnosti zakotvené občanským 
zákoníkem a zákonem o požární 
ochraně.

hasiči mohou za špatně vyčiště-
ný komín nebo jiné porušení zásad 
bezpečného provozu topidel a ko-
mínů udělit i desetitisícové pokuty.

v případě vzniku požáru sazí v ko-
míně urychleně odstraňte veškerý 
hořlavý materiál z blízkosti komí-
nového tělesa. zavolejte hasiče na 
linku 150 nebo 112. požár sazí v ko-
míně nikdy nehaste vodou! mohlo 
by dojít k jeho popraskání nebo 
dokonce výbuchu. do příjezdu ha-
sičů se můžete pokusit uhasit oheň 
v topidle a vybrat z něj neshořelý 
materiál.

pokud požár vznikne od topidla na 
plyn nebo elektřinu, musíte ze vše-
ho nejdříve vypnout přívod ener-
gie. I když se vám podaří oheň uha-
sit vlastními silami a budete chtít 
uplatnit náhradu způsobené škody 
u pojišťovny, měli byste zavolat 
hasiče-vyšetřovatele. pamatujte, 
že čas věnovaný pozornému do-
držování pravidel bezpečného 
nakládání s topidly a komíny se 
vám mnohokrát vyplatí. důsled-
ná preventivní opatření ochrá-
ní zdraví vaše i vašich dětí 
a zabezpečí váš majetek před 
požáry.

při uskladňování uhlí, briket 
a dalších topných látek dejte 
pozor na riziko samovznícení. 
tyto materiály byste měli skla-
dovat tak, aby nenavlhly nebo 
nebyly uskladněny v příliš velkých 
vrstvách (nad 1,5 m). skladovací 
plocha musí být před naskladně-

ním řádně vyčištěná a nenavlhlá. 
stěny uhelny řádně omítnuté, pro-
tože např. cihlová drť prokazatel-
ně urychluje proces samovznícení. 
uhlí skladujte odděleně od ostat-
ních paliv a vždy zvlášť novou na-
vážku od staré.

v případě topidel na pevná paliva 
dávejte bedlivý pozor na žhavý po-
pel. nechte jej zcela vychladnout 
a pak uložte do nehořlavých ná-
dob (např. kovového kbelíku nebo 
bedny), které jsou neporušené, 
uzavíratelné a umístěné v bezpeč-
né vzdálenosti od hořlavých látek 
a stavebních konstrukcí z hořlavých 
hmot. vyvarujte se ukládání žhavé-
ho popela do plastových popelnic, 
ty se totiž mohou pak žárem zde-
formovat. kvůli špatnému uložení 
popela každoročně dochází k po-
žárům nejen popelnic a kontejne-
rů, ale i obytných a hospodářských 
budov.

při zanedbávání údržby topidel 
a komínů však hrozí i nebezpečí 
otravy jedovatými plyny. dokláda-
jí to i případy, které si do statistiky 
připsali hasiči, kteří již mnohokrát 
zasahovali u úniku velmi jedovaté-
ho oxidu uhelnatého. připomeňme, 
že oxid uhelnatý je bezbarvý plyn 
bez chuti a bez zápa-
chu, lehčí než vzduch, 
který vzniká při ne-
dokonalém spa-
lování. Člověk 
může po chvíli 
u p a d n o u t 
do bez-

vědomí a zemřít. k případům otravy 
dochází např. při užívání plynových 
průtokových ohřívačů (karem), když 
není zajištěno dostatečné větrá-
ní v dané místnosti. k otravě však 
může snadno dojít i tehdy, pokud 
není v pořádku odvod spalin z topi-
dla, komín je zanesen sazemi apod. 

Prevence je jednoduchá: pra-
videlné kontroly komínů, pravi-
delné kontroly topidel, zejména 
plynových zařízení, na trhu lze 
rovněž zakoupit CO alarmy, které 
dokáží upozornit na nebezpečné 
množství tohoto jedovatého ply-
nu v ovzduší.

plynové spotřebiče nám budou 
dobře sloužit jen tehdy, budou-li 
dodržovány údaje výrobce v návo-
du k použití. lze je připojit jen se 
souhlasem příslušného plynáren-
ského podniku a jen tam, kde je 
dostatečný objem vzduchu pro do-
konalé spalování. přestože jsme ná-
rodem kutilů, svěříme vždy připojo-
vání kvalifikovanému odborníkovi 
a nebudeme si při této příležitosti 
dokazovat, co všechno dovedeme. 
mimo starých oblíbených ´wafek´ 
a dnes stále rozšířenějších turbokotlů, 
které mají vlastní vývod spalin a pří-
vod vzduchu, musí být všechna ply-
nová topidla připojena na komínový 
průduch. kouřovody složené z jednot-
livých trub musí být sestaveny proti 
směru proudění spalin, aby nedošlo 
k úniku kondenzátu mimo kouřovou 
cestu. spotřebič musí mít hořáky kon-

struované s ohledem na pří-
slušný druh plynu a záměna 

není možná. 
majitelům propan-butanových 

pomocníků ještě připomínáme 
důležitost správného uložení tlako-

vých lahví a budeme je 
varovat před neodbor-

nými zásahy 
do uzávěrů 
a před oblí-

benou zkouš-
kou těsnosti 

ohněm. pro ten-
to účel je mýdlo-

vá voda vhodnější 
a především bezpeč-

nější.

zpracoval člen
zásahové jednotky sdh

václav charvát

haSičSké Preventivní okénko - začátek toPné SezÓnY
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kulturA

jako již tradičně chci čtenáře Čtvrt-
letníku krátce informovat o novinkách 
v převozníčku. léto jsme měli opravdu 
aktivní – kromě sportovního dne, kte-
rého se účastnili jak rodiče, tak děti, 
jsme pod jménem převozníček získali 
i krásná umístění v dalších sportov-
ních soutěžích. tatínkové se zúčastnili 
turnaje minikopané organizovaného 
hasiči z kamenného Újezdce. umístili 

u fotbalového hřiště jsou už celý jeden rok tři nové her-
ní prvky, které stály dost peněz jak mc převozníček, tak 
obec kamenný přívoz. bohužel občas dojde k drobným 
poškozením těchto prvků, ale to už je zřejmě v současné 
době normální. v září ale došlo k vytržení ze země malé 
lavičky ve tvaru mašinky (za cca 3.500 + šrouby za cca 
500,-), která má sloužit jako hračka pro nejmenší děti. 
byla přidělána hluboko v zemi čtyřmi šrouby, ty byly silou 
vytaženy a ze dřeva vypáčeny. lavičku proto převezeme 
na jiný obecní pozemek, kde bude více pod dohledem. 
Úsudek o tomto činu si udělejte sami. 

linda mašková

jsme se na třetím místě a získali titul 
pro nejlepšího brankáře turnaje! 1.září 
jsme se umístili na pátem místě na tur-
naji firmy siemens v beach volejbale! 

od září se zase scházíme pravidel-
ně v tělocvičně u školky. proběhlo 
už malování draků a následná soutěž 
v jejich pouštění, čeká nás dlabání 
dýní a s ním spojený dušičkový tábo-
rák a samozřejmě se musíme pustit do 

Informace z Převozníčka

Informace k dětskému hřišťátku

využití financí, které jsme vydělaly na 
podzimním trhu a které chceme vlo-
žit do zušlechtění dalšího místa v naší 
obci.

chcete-li se o nás dozvědět více (pra-
videlné schůzky, nárazové akce, jóga), 
podívejte se na 
www.prevoznicek.webnode.cz.

příjemný podzim přeje
linda mašková

adventní trh
v sobotu 7.  prosince 2013 

registrace zájemcu o stánkový 
prodej: na tel. +420 728 921 151

náplava Sázavy,o.s. www.naplava.com

Fotografie ze Svatováclavského trhu 
najdete na www.naplava.com
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… v září byla v obci slavnostně otevře-
na nová školka. otevření školky iniciovaly 
místní mámy, které přišly na obec s peticí 
za otevření mateřské školy“. tak, jestli jste 
si mysleli, že to je začátek článku o naší 
krásné malebné obci, tak jste se mýlili… 
jedná se o citaci článku v novinách náš 
region č.19/2013 o zprovoznění státní 
mš v okolní obci chotouň, kde petice 
matek byla vnímána jako pozitivní im-
puls k otevření školky. naopak v naší 
obci musely proběhnout dlouhé disku-
ze o rozšíření kapacity mš, navíc podle 
slov p. starosty, jde o tahanici s mladými 
rodiči s tím, že při těchto jednáních si 
uvědomil, jak moc zapomínáme na star-
ší generaci. je škoda, že problém školky 
p. starosta rozšířil na řešení problému 
jedné zájmové skupiny na úkor druhé. 
naopak nyní po vyřešení mš se p. staros-
ta může věnovat problematice řešení se-
niorů do konce svého funkčního období.

 jsem ráda, že zvítězila a hlavně se zrea-
lizovala právě varianta rozšíření kapacity 

 ráda bych vyjádřila svůj názor na člá-
nek hlídání a vzdělávání z 2. čísla posá-
zavského čtvrtletníku.

 věta, že rodiče nechtějí novou školku 
jako součást vzdělávací soustavy, ale 
jako prostor pro hlídání dětí, je velmi 
urážlivá, necitelná a nespravedlivá jak 
vůči rodičům, tak hlavně vůči učitel-
kám!!

 podle pisatele také platí, že školka 
u hlavní komunikace není školkou. tak-
že množství budov, které se nacházejí 
ve stejné situaci, to jsou jen hlídárny. 
zajímavé.  dále jej udivuje, že hlavním 
argumentem rychlosti přestavby školky 

vážení hostěradičtí,
bylo to myslím v průběhu měsíce 

května tohoto roku, kdy jsem obchá-
zela hostěradické sousedy, musím 
upřesnit, že zejména rodiny s malými 
dětmi za účelem (a nyní si vypůjčím 
citaci z příspěvku přívozského čtvrt-
letníku 2/2013) "zušlechtění prostoru 
u hostěradické nádrže, který byl letos 
obcí upraven". a nyní zcela konkrétně, 
v našem případě tedy ve věci vybudo-
vání hřiště pro děti a dospělé.

byla jsem velmi potěšena přislíbenou 
většinovou podporou rodičů. v této 
záležitosti jsem se angažovala i při 

mš přestavbou oÚ po posouzení jed-
notlivých kladů a záporů ostatních vari-
ant. velký zájem rodičů o dodatečný srp-
nový zápis, kdy bylo přihlášeno 31dětí 
a z toho 9dětí nebylo přijato, svědčí 
o správné volbě. je škoda, že p. starosta 
iniciativu rodičů pojmul negativně. roz-
hodně si nemyslím, že by zastupitelstvo 
nehledalo jiná řešení a zvolilo horší vari-
antu tak, jak uvádí p. šulc ve svém článku 
„ hlídání a vzdělávání – to je velký rozdíl 
„ navíc jeho článek byl napsán v okamži-
ku, kdy již bylo jasné, která varianta zvítě-
zila. pokud p. šulc kritizuje tuto variantu, 
tak se mohl aktivně zúčastnit diskuzí, 
předložit svoje varianty a vyvíjet tako-
vý tlak, aby zastupitelstvo zvolilo právě 
jeho variantu. pan šulc ve svém článku 
kritizuje nejen práci zastupitelů, ale i ro-
diče, kteří chtějí své děti dát do školky, 
kvůli zajištění hlídání, což rozhodně není 
pravda. 

přeji všem rodičům, aby jarní zápis do 
mš proběhl bez povšimnutí, bez diskuzí. 

je nástup maminek do zaměstnání. ale 
hlavním kritériem přijetí dítěte do zdejší 
školky je věk dítěte, nikoli zda jde mat-
ka do práce. argument, že matky jsou 
s dalším dítětem na mateřské dovole-
né, nemá opodstatnění, protože školky 
jako vzdělávací instituce působí jako 
součást života dětí, jejich zapojení do 
společnosti ostatních dětí. školka je tu 
hlavně pro dítě.

 v dalším odstavci je kritizován přístup 
zastupitelů, kteří si údajně nedali žád-
nou práci s hledáním jiných variant. na 
veřejných zasedáních byly prezentová-
ny varianty tři.

příležitosti červnového přívozského 
trhu v kamenném přivoze, kdy jsem se 
připojila k mateřskému centru převoz-
níček. taktéž jsem učinila i při podzim-
ním svatováclavském trhu. mateřské 
centrum převozníček plán vytvoření 
hřiště finančně podpořilo. děkujeme! 
příprava výstavby hostěradického hři-
ště se těší i přízní divadelního spolku 
okap, který přislíbil finanční podporu 
z výtěžku pohádky "o králi žabákovi". 
I zde je na místě poděkování divadel-
nímu spolku okap nejen za finanční 
podporu, ale za možnost realizace 
mého "projektu" pohádky vůbec. díky 

právě to bude dokladem toho, že věci 
jsou přesně tak, jak mají být. a že rodiče 
budou mít zase o něco větší možnosti 
rozhodování o tom, kam a kdy umístí 
svoje dítě. zda si vyberou místní mš, sou-
kromou školku, využijí „ rodinných zdro-
jů „ nebo se rozhodnou až pro předškolní 
vzdělávání. rozhodně nejsem ten, kdo 
bude kritizovat jejich rozhodnutí, zda 
chtějí umístit svoje dítě ve dvou nebo 
pěti letech do školky, protože každý ro-
dič chce pro své dítě to nejlepší v závis-
losti na situaci v rodině. 

jsem ráda, že rozšířením mš nevznikl 
hlídací institut, ale že vznikla regulérní 
mateřská školka s plným nasazením jed-
notlivých učitelek, jejichž práce si velmi 
vážím, a že moje dítě se do školky těší 
každý den.

děkuji všem, kteří se zasloužili o to, že 
kapacita naší mš byla navýšena a za ty 
spokojené děti to rozhodně stálo. 

marcela martincová

 dostávám se k poslednímu odstavci, 
kdy pisatel ironicky přeje místní škol-
ce a dětem „volnost a možnost ke hře 
v přírodě“. je pravda, že současný ma-
jitel možná znemožní dětem přístup 
na zahradu, to však nebrání tomu, aby 
učitelky s dětmi docházely na nedaleké 
hřiště.

takže pohyb a volnost v přírodě 
opravdu scházet nebudou.

 závěrem chci napsat, že do zdejší 
mateřské školy jsem chodila já, moji 
sourozenci i můj syn, takže její rozšíření 
pro další děti vítám.

petra hrachovcová

výbornému divadelnímu ztvárnění 
herců a společné týmové práci se snad 
podařila vytvořit pohádka, která potě-
šila nejen nejmenší diváky.

mrzí mě, že jsem "pro hříště" více "ne-
kopala" prakticky a že se hromadná 
brigáda nepodařila uskutečnit do pod-
zimu, jak jsem si plánovala. tímto člán-
kem bych se vám chtěla nejen omluvit, 
ale sama se zavázat, že až jaro zavolá, 
tak společně přiložíme ruku k dílu, aby-
chom se z hřiště mohli co nejdříve těšit 
my i naše děti. 

mirka pešlová 

„ MÁMY rOZhODlY: ChCeMe ŠkOlku…

z redakční PoštY
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výzva pro zasílání článků
Vážení čtenáři, 
zajímá nás to, co zajímá vás. Své náměty na nové člán-
ky, otázky, na které chcete znát odpověď 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: 20. 11. 2013

Příspěvky doručené po tomto datu nebudou uveřejněny.

SeZnAM JuBIlAntů

Měsíc červenec:
pašek drahuš
mašata rudolf
marková jiřina

Měsíc srpen:
bernardová věroslava
brabcová růžena
Čechová miluše

SPOlečenSkÁ krOnIkA

Měsíc září:
stavinohová marie
landová marie
přibylová věra
mikynová miluše
mašatová naděžda
kopřivová marta
Čížkovský bedřich
stojanovová eva
berková růžena

Měsíc srpen:
karel ficek

Měsíc září:
františek hartman
kolev Ganjo stojanov

Srdečně gratulujeme  
všem jubilantům

nOvě nArOZení
SPOluOBčAnÉ

všem pozůstalým tímto
vyjadřujeme hlubokou soustrast

ZeMŘelí

OSMISMěrkA
Přívozského čtvrtletníku

Měsíc září: 
žaneta brabcová
vojtěch pižl
jan šnobl
tereza dvořáková
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David Brandt Berg: "oděj se radostnou tváří. je to tvůj výstavní pult, tvoje výkladní skříň, tvoje..." 
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