
Z OBSAHU 

ČTVRTLETNÍK 
Přívozský

VYDÁVÁ OBECNÍ RADA V KAMENNÉM PŘÍVOZE 

4 

ČÍSLO 4/2018 

SLOVO NA ÚVOD  

Vážení spoluobčané! 

 Čas plyne rychle jako voda v naší Sázavě a připadá 
mi jako včera, kdy jsem se zmiňoval, že máme čas 
adventní. To bylo však loni, rok s rokem se sešel, 
nastal opět advent, a blíží se konec roku 2018. Také 
minulé volební období uplynulo tryskem a nové je již 
v plném běhu. 
 Rok 2018 i končící volební období jsem  hodnotil 
v posledním čísle Přívozského  čtvrtletníku, protože 
jsem nevěděl zda budu i nadále ve funkci starosty 
obce. Stalo se tak a tímto způsobem chci poděkovat 
všem voličům, kteří mi dali hlas  a vůbec se nezlobím 
na ty, kdo volili jiného kandidáta. Nebudu se na ně 
mračit, budeme přátelé a kamarádi nadále. Také věřím 
a jsem přesvědčen, že stávající zastupitelstvo jako 
celek bude dělat vše pro to, aby se v naší vesnici žilo 
dobře a byli zde pokud možno všichni spokojeni. 
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Obecní rada zasedala ve čtvrtém kvartále 2018 do 

uzávěrky tohoto vydání čtvrtletníku celkem čtyřikrát. V této 
době se překrývala dvě volební období včetně změn členů 
rady obce.  Bylo mimo jiné projednáno: 

 Příprava programu oslav 100 let založení 
Českosloveneska a po projednání s kulturní komisí 
navýšení rozpočtu  pro kulturní komisi o 25 tis.Kč 

 Navržena a schválena ekologická komise ve složení : 
DiS Z.Jirková – předsedkyně, E. Drahošová a Ing. I. 
Perglová, Ph.D. – členky. 

 Navržena a schválena kulturní komise ve složení : 
B.Splavcová – předsedkyně, E.Jírů, B.Mašková, 
L.Faltová,I. Sládková, E. Svobodová a Mgr. J.Kozlová – 
členky. 

 Navržen a schválen předsedou sportovní komise pan 
V.Charvát. Případní další členové budou jmenováni 
později. 

 Do školské rady byli za zřizovatele  navrženi a 
schváleni : MVDr. B.Fišerová a PhDr. R.Vokál. 

 Místostarosta obce PhDr.Vokál byl pověřen oslovit 
vysoké školy stavebního  a architektonického zaměření o 
vypracování architektonické studie (studentská práce) na 
využití objektu čp.9 Kamenný Přívoz (Šibalův statek). 

 Doporučení zastupitelům obce odsouhlasit dar obci – 
přijmout pozemky p.č. 621/15, p.č. 621/15 a p.č.548/11 
vše k.ú. Kamenný Přívoz. 

 Odsouhlasení bezplatného pronájmu objektů obce  
Náplavě Sázavy o.s. pro pořádání adventních kulturních 
akcí (rozsvícení vánočního stromku v K.Újezdci u 
pomníku, vánoční trh na náplavce v K.Přívoze, 
vystoupení skupiny  „The Brownies“ v divadélku OKAP). 

 Odsouhlasen příspěvek obce na  mikulášskou nadílku 
dětí ZŠ a MŠ a pro děti (přípravky) TJ Tatran. 

 Schválen příspěvek ve výši 1 tis.Kč na BABY BOX pro 
opuštěné děti 

Zastupitelstvo obce – č.. 04/2018 proběhlo 

26.9.2018 a ustavující zasedání proběhlo 30.10.2018. 
Mimo jiné bylo projednáno : 

 Odsouhlasen odprodej části obecního pozemku p.č. 
642/5, k.ú. Kamenný Přívoz o výměře cca 130 m2 
(dlouhodobě připloceno k nemovitosti čp.127 K.Přívoz) 
manželům Ptáčkovým. 

 Odsouhlasen odprodej části obecního pozemku p.č. 
342/28 k.ú. Hostěradice o velikosti 85 m2 paní Evě 
Závolanské (dlouhodobý pronájem neprůjezdného 
pozemku ve svahu). 

 Odsouhlasen odprodej části obecního pozemku p.č. 
342/28 k.ú. Hostěradice o velikosti 67 m2 panu 
Pacovskému Martinovi (dlouhodobý pronájem 
neprůjezdného pozemku ve svahu). 

 Odsouhlasen odprodej části obecního pozemku p.č. 
342/28 k.ú. Hostěradice o velikosti 111 m2 manželům 
Moravcovým (dlouhodobý pronájem neprůjezdného 
pozemku ve svahu).  

 Odsouhlasena oprava střechy objektu čp.15 Kamenný 
Přívoz (fotbalové kabiny) 

Ustavující zastupitelstvo 
 Volba starosty, místostarosty, členů rady obce, předsedů 

a členů finančního a kontrolního výboru. 

 Odsouhlaseny odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva obce v souladu s § 72 a § 84 odst.2 
písmeno n) zákona o obcích v souladu s nařízením vlády 
č.318/2017 Sb. Odměny zůstávají na dosavadní výši 
s tím, že během volebního období mohou být 
upravovány. 

 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejněna 
v odkazu úřední deska na webových stránkách obce 
www.kamennyprivoz.cz. 

Informace o jednání rady a zastupitelstva obce 

ROZVOJ OBCE 
ROZVOJ OBCE 

Na závěr, jako každoročně, vám chci popřát 
klidné a spokojené prožití vánočních svátků, hlavně hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 

Prokop Mašek, starosta obce 

pokračování ze str.1 

Prokop Mašek,  starosta obce  

Nově zvolené zastupitelstvo obce 
Starosta obce: Ing.Prokop Mašek 
Místostarosta obce: PhDr. Radek Vokál 
Členové rady obce: Eva Drahošová, František Novotný,  
        Vlastimil Svoboda 
Předseda finančního výboru: Konstantin Navrátil 
Členové finančního výboru: Ing.Jan Prokš, Ph.D.,  
           František Novotný 
Předseda kontrolního výboru: Jiří Patera 
Členové kontrolního výboru: Bc. Věra Weinerová, Pavel Bernard 

http://www.kamennyprivoz.cz
http://www.kamennyprivoz.cz/
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Roky končící osmičkou jsou pro 
naší republiku významné. A letošní 
rok 2018 byl v tomto opravdu 
výjimečný. Z těch 
nejvýznamnějších výročí to je 
pochopitelně stoleté výročí vzniku 
Československé republiky na jedné 
straně a padesátileté výročí 
sovětské okupace na straně druhé. 
A v naší obci jsme nezapomněli ani 
na jubileum spisovatele Posázaví 
Jana Morávka. 

Naše obec se k připomenutí 
těchto výročí postavila čelem a 
myslím si, že toto proběhlo 
důstojně. 

130. výročí narození místního 
rodáka, spisovatele Posázaví Jana 
Morávka, proběhlo v zasedací 
místnosti nad tělocvičnou, kde byly 
vystaveny nejen knihy a fotografie 
vztahující se ke spisovateli, ale též 
předměty vztahující se k vorařství. 
Výstavka byla pojata formou 
besedy za účasti pracovníka 
muzea v Jílovém a našich 
obyvatel. Besedy byla též přítomna 

vnučka Jana Morávka. 
Výstavka k padesátiletému 

výročí vstupu „spojeneckých vojsk“  
i beseda k této události proběhla 
v objektu obecního úřadu a jistě 
byla hlavně pro nepamětníky 
zajímavá a poučná. Poučná byla  
pro naše žáky i žáky ZŚ z Jílového. 

Zcela pochopitelně největší 
pozornost byla upřena ke stému 
výročí samostatného 
Československa. Oslavy proběhly 
na dvou místech. 21.10.2018 
v Kamenném Přívoze to bylo  
položení věnce u památníku 
T.G.Masaryka, zasazení lípy 
republiky pod školou, uložení 
dokumentů pro budoucí generace 
a následující kulturní program, 
občerstvení ve stáncích i ohňostroj.  

28.10.2018 proběhla oslava 
tohoto výročí včetně zasazení lípy 
republiky v Kamenném Újezdci u 
památníku padlým v 1. a 2.světové 
válce. Oslava byla spojena i 
s vysvěcením kapličky, která 
v letošním roce prošla generální 
opravou. 

Jako již tradičně v naší obci 

probíhají v prosinci adventní akce 
jako rozsvěcování stromků, 
vánoční trh, ochotnická divadelní 
vystoupení apod. 

Na zajištění těchto akcí se 
účastní mnoho místních obyvatel či 
lidí mající kladný vztah k naší obci. 
A protože bych nerad na někoho 
zapomněl, děkuji takto anonymně 
všem, kteří toto zajišťovali. 
Většinou to jsou ti, kteří jsou 
v následujících organizacích a 
spolcích: kulturní komise obce, ZŠ 
a MŠ Kamenný Přívoz, SDH 
Kamenný Újezdec, Náplava 
Sázavy o.s., ochotnický spolek 
OKAP, mateřské  centrum 
Převozníček, TJ Tatran i další. 

Poděkování 

Spolu se starostou obce jsme 
uskutečnili koordinační schůzku s 
npor. Mgr. Janem Švorcem, 
velitelem obvodního oddělení 
Policie ČR v Jílovém u Prahy, do 
jehož územní působnosti spadá 
mimo jiné i obec Kamenný Přívoz, 
abychom se informovali o 
bezpečnostní situaci v regionu a 
obci samotné, zjistili možnosti 
vzájemné užší spolupráce mezi 

obcí a policií ČR a v neposlední 
řadě vyhodnotili fungování 
kamerového systému, který je v 
obci zřízen a jehož rozšíření nelze 
v budoucnu vyloučit. 

Zjistili jsme, že do dne 
16.11.2018 bylo na území obce 
spácháno 17 trestných činů, 
převážně majetkového charakteru. 
Objasněnost v rámci působnosti 
obvodního oddělení Policie ČR 

Jílové u Prahy činí velmi hezkých 
44%, tedy prakticky polovina 
pachatelů trestné činnosti je po 
jejím spáchání policisty dopadena. 
Proti loňskému roku je počet 
spáchaných trestných činů na 
území obce menší a to o 8 skutků.  

Npor. Mgr. Švorc ocenil 
spolupráci s vedením obce 
Kamenný Přívoz nejen při 
zajišťování procesních úkonů 
trestního řízení, ale i při 
poskytování informací s nimiž 

Vážení občané Kamenného 
Přívozu, po bouřlivé volební 
kampani a uskutečněných 
komunálních volbách, se dne 
30.10.2018 sešlo ustavující 
zastupitelstvo obce Kamenný 
Přívoz. Starostou obce byl zvolen 
ing. Prokop Mašek, místostarostou, 
pro toto volební období 
neuvolněným, tedy vykonávající 
mandát při zaměstnání byl zvolen 
PhDr. Radek Vokál. Členy rady 
obce mimo starosty a 

místostarosty jsou paní Eva 
Drahošová, František Novotný a 
Vlastimil Svoboda. Předsedou 
kontrolního výboru pan Jiří Patera 
a předsedou výboru finančního 
Konstantin Navrátil.  

Po jednání ustanovujícího 
zastupitelstva jsem nabyl dojmu, 
že všichni zastupitelé, chtějí bez 
rozdílu politické příslušnosti 
pracovat ve prospěch naší obce a 
jejího rozvoje. Bez Vás občanů to 
ale půjde jen těžko, proto Vás chci 

požádat máte-li nějaký 
uskutečnitelný nápad, jak život v 
naší obci zlepšit, neostýchejte se a 
sdělte jej starostovi nebo 
místostarostovi obce, nejlépe 
elektronickou poštou. Neslibuji, že 
vše dokážeme a splníme, ale 
mohu slíbit, že každou myšlenkou 
se budeme zabývat a ty 
uskutečnitelné se pokusíme 
zrealizovat. Také Vás chci požádat 
o účast na kulturních a sportovních 
akcí pořádaných v obci. Již brzo o 
těchto budete aktuálně informováni 
pomocí nové aplikace na 

Občané obce rozhodli 

Bezpečná obec Kamenný Přívoz 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
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Nevím, vážení přívozští, kdo 
z vás byl na oslavách 100 let od 
výročí založení republiky, nevím, 
kdo o nich slyšel třeba vyprávět a 
nemohu vědět, koho se téma „100 
let výročí“ „nedotklo“ ani 
myšlenkou. Ale je zřejmé, že si 
zaslouží, aby o nich bylo napsáno, 

a to nejen proto, že „nesly 
poselství ducha“… 

Cesta oslav započala u 
pomníku T. G. Masaryka, kde nám 
byl připomenut záznam z kroniky 
zachycující zastavení pana 
profesora Masaryka v našem kraji. 
Ozdobou byl houslový doprovod 

Masarykovy oblíbené „Ach synku“ 
a zpěv dětí. Naše oči mohly 
spočinout na zasalutující stráž, na 
pietní věnec u pomníku a pokochat 
se příjezdem apartního 
automobilového veterána. 
Skutečně působivé „entre“.  
Nemyslíte? 

Pamětním vrcholem oslav, 
možno říci, bylo společné zasazení 
stromu. Mladá lípa uchovává ve 

100. výročí založení Československé republiky 

První adventní neděle 
v Kamenném Přívozu 

Je 15.30  hodin, 2.prosince. 
Prší !  Přípravy na slavnostní 
setkání u divadélka OKAP jsou 
v plném proudu. Děvčata  z kulturní 
komise chystají vánoční pohoštění, 
chlapi  z obecního úřadu staví 
stánek a Jirka Patera zapojuje 
ozvučení a osvětlení prostoru. 
Stále prší ! Je celý promočený, 
technika vlivem počasí kolabuje. 

Pomalu se scházejí rodiče 
s dětmi. Přijela ředitelka a učitelky 
základní a mateřské školy. Pan 

Patera dělá co může, ale  
elektronika neposlouchá. Vlhko a 
voda dělají své. Nakonec se to 
povede. Krátký úvod , B. 
Splavcová (předsedkyně KK) a 
Radek Vokál (místostarosta obce) 
a už nastupují děti se svým 
programem. Jsou celé  promočené,  
ale usměvavé a natěšené na své 
vystoupení.  

Vydržely a předvedly svůj 
vánoční program až do konce. Byly 
velmi šikovné a statečné. Za to, 
jaké má obec úžasné děti, patří dík 
rodině a škole. 

Děti skončily program a  ozývá 
se pekelná hudba, která přivolala 
čerty s Mikulášem.  Ti chodí mezi 
davem , v šeru hledají děti a 
rozdávají sladkosti. 

Poté opět děvčata z KK rozdají  
svítící svíčky a všichni odcházíme 
k obecnímu úřadu. Kde  za 
okamžik zazáří krásný strom. 
Pohoda u stromku se nekoná, 
protože stále prší . Rozcházíme se 
kvapem do svých domovů 
promočení, zmrzlí, ale ta krátká 
chvíle, kdy jsme se sešli i přes to 
mokré počasí byla fajn. 

Krásné Vánoce 
B. Splavcová 

První adventní neděle v Kamenném Přívozu 

naše činnost započala v roce 
2014. V následujícím složení : 
předsedkyně komise byla Mgr. 
Mirka Pešlová,  členky :  B. 
Splavcová, B. Mašková, E. Jírů, L. 
Faltová, I. Sládková, E. Svobodová 
a E. Koutná. 

 Dobrovolníci : to jsou ti, co 
navštěvují jubilanty v naší obci : E. 
Brychtová, J. Rajšnerová, B. 
Žáková, L. Matějovská, V. 
Buňatová, Sádovský. 

Náš každoroční plán práce byl 
v podstatě stejný.  Určitě jsme se 
snažili nepřehlédnout žádná 
významná výročí, která se dotýkala 

obce, ale i naší republiky. 
Pravidelně jsme navštěvovali 

jubilanty. Počet za jeden rok byl 
cca 400 návštěv. Každý rok jsme 
do naší  obce přivítali slavnostním 
aktem nové občánky. Jezdili jsme 
na prodejní výstavy do Litoměřic a 
do divadla. Koncem roku jsme se 
scházeli se seniory.  

V roce 2017 jsme si malou 
výstavou připomněli narození 
spisovatele Posázaví - Jana 
Morávka. 

Rok 2018 byl bohatý na výročí.  
Výstavou jsme vzpomněli na 
padesátileté výročí okupace  vojsk  

Varšavské smlouvy.  Důstojně 
jsme oslavili 100 let ČSR. 

Kronikářka připravila několikrát 
posezení nad kronikou, kde 
pamětníci  zavzpomínali na časy 
dávno . Dětem v základní škole 
vyprávěla o  historii obce.  

Je konec roku a je opět po 
volbách. Máme tady nový začátek. 
Jedeme dál s malými obměnami 
v obsazení komise. Práce, kterou 
děláme nás těší a doufáme, že i 
Vám  některým přinese trocha 
rozptýlení a radosti. 

Přeji Vám za nás všechny 
hodně zdraví, štěstí a pohody do 
dalšího roku 2019.                                

B. Splavcová 

Policie ČR nedisponuje a ani z 
jejich podstaty disponovat nemůže. 
Ocenil snahu obce zvyšovat 
bezpečnost v obci a v neposlední 
řadě se pochvalně vyjádřil i ke 
zřízení kamerového systému, který 
byl z hlediska bezpečnosti umístěn 
na velmi vhodných místech a 
pořízen v odpovídající kvalitě 
záznamu a to i za snížené 
viditelnosti. I díky tomuto 

pravděpodobně došlo k poklesu 
celkového nápadu trestné činnosti 
v obci a jejím okolí. 

Ze strany starosty a 
místostarosty obce bylo npor. Mgr. 
Švorcovi poděkováno za 
opakované poskytnutí asistence 
Policie ČR při sportovních 
podnicích pořádaných v obci, 
zejména každoročnímu mistrovství 
ČR v kanoistice a s tím spojenými 

dopravními komplikacemi. Dále byl 
vedoucímu obvodního oddělení 
sdělen záměr obce vybudovat 
semafor u přechodu mezi 
mateřskou školkou a základní 
školou.   

Bylo domluveno, že vedení 
obvodního oddělení Policie ČR a 
vedení obce budou v úzkém 
kontaktu tak, aby bylo možné včas 
a efektivně reagovat na případné 

Kulturní komise v minulém volebním období  

http://www.kamennyprivoz.cz
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Současný stav odpadového hospodářství obce 

Více než polovina vyprodukovaného odpadu končí na skládkách, což je momentálně sice nejlevnější, ale 
pro naši planetu nejhorší řešení likvidace odpadu. Skládkování se postupně v ČR i Evropě omezuje. Jedním 
z nástrojů, který by měl přijat v zákoně o odpadech příští rok, je i výrazný nárůst poplatku za uložení na 
skládku (a pravděpodobě i za spalování), což v konečném důsledku může vést k růstu cen za vývoz 
popelnic, a tedy i navýšení poplatku za odpad pro občany. Abychom lépe pochopili situaci a mohli s ní 
následně pracovat a na chystané změny se dobře připravit, je potřeba se podívat na současný stav 
odpadového hospodářství obce.  

 
Příjmy a výdaje na nakládání s odpady v obci v roce 2017 

Jak vyplývá z tabulky, nejdražší je likvidace směsného odpadu, tedy toho, co končí v popelnicích a 
následně na skládce. Náklady místních obyvatel jsou ovšem výrazně nižší. Největší výdaje má obce na 
vývoz kontejnerů od chatových osad (369 Kč/ob) a na vývoz 1100 litrových volně přístupných kontejnerů 
(295 Kč/ob). Vývoz odpadu od místních stál pouze 256 Kč/ob. Zbytek tvoří náklady na likvidaci hřbitovních 
odpadů (21 Kč/ob).    

Druhou nejvyšší položkou nákladů jsou výdaje obce na tříděný sběr. Příjem od EKO-KOMU náklady na 
tříděný sběr nekryje. Podmínky pro tříděný sběr jsou takové, že pokud není materiál v kontejnerech 
dostatečně stlačený, příjem tříděný sběr nepokryje. Nejvýrazněji obec doplácí na tříděný sběr plastů. 
Stlačujte proto, prosím, PET láhve. Z analýzy odpadového hospodářství, kterou pro obec vypracoval spolek 
Arnika, vyplývá, že do stávajících kontejnerů by se mohlo vejít až o 60 % více surovin, než se vytřídí dnes. 
Všem, kteří třídí, patří dík. Množství vytříděných surovin je v obci nadprůměrné. Průměr v obcích od 1000 do 
4000 obyvatel bez započtení výkupu a školního sběru v roce 2017 byl 41,1 kg, v Kamenném Přívoze to bylo 
58,4 kg.  Rezervy ale stále jsou. 

 
Produkce vybraných komunálních odpadů v obci v letech 2016 a 2017 (kg/ob) 
Vzhledem k tomu, že po roce 2020 patrně dojde k výraznému zdražení skládkování (skládková daň má 

vzrůst z dnešních 500 na 2000 Kč/t), bude cílem obce vytvářet podmínky pro snižování produkce tohoto 

odpadu. Pokud by ke snížení nedošlo, mohly by náklady na odstranění směsného odpadu v roce 2024 
překročit 2 milióny Kč. V dalších letech proto obec plánuje změny, o kterých budete průběžně informováni. 
Jejich cílem bude především snížit množství směsného odpadu, který je likvidován prostřednictvím 
velkoobjemových kontejnerů.  

Ing. Milan Havel, Arnika  

Příjmy obce Celkem (Kč) (Kč/ob)   Vybrané výdaje obce Celkem (Kč) (Kč/ob) 

Občané 530993,00 382,60   Tříděný sběr 422260,00 304,20 

Rekreanti 707754,00 509,90   Bioodpady 104450,00 75,30 

Ostatní původci 30675,00 22,10   Směsný odpad 1305996,00 940,90 

Za odvoz bioodpadu 24259,00 17,50   Objemný odpad 44482,00 32,00 

Za zpětný odběr 218072,00 157,10   Nebezpečný odpad 34003,00 24,50 

        Nájem kontejnerů 32084,00 23,10 

Příjem celkem 1511753,00 1089,20   Výdaje celkem 1943275,00 1400,10 

        Další výdaje 173440,00 125,00 

Doplatek obce 604962,00 435,90   Výdaje obce celkem 2116715,00 1525,00 

 Obyv. Papír Plast Sklo N. kartony Textil Olej Kovy Bio SKO OO 

(kg/ob/2016) 1364 18,4 19,1 18,4 0,4 3,0 0,0 0,4 40,7 283,5 154,5 

(kg/ob/2017) 1388 19,3 18,9 19,4 0,4 2,5 0,1 0,4 74,3 278,5 188,8 

své blízkosti tubus, kde byly 
vloženy odkazy příštím generacím. 
Obecenstvo si poslechlo odkaz o 
dni oslav, odkazy školy 
formulované jednotlivými třídami a 
odkaz uzavírající poselství 
Masaryka. Slova snad všemi 

zpívané hymny 
završovala oslavné vsazení lípy do 
půdy. 

    A pak u školy nastal čas 
pohoštění, čas povídání a čas 
čekání na ohňostroj. Nechyběly ani 
stánky s drobnostmi a dobové 
oblečení prodávajících připomínalo 

„zastavení“ v 30. letech. Když U 
Horů začaly vystřelovat rachejtle a 
světelná atrakce zaplnila zorné 
pole přívozských, byly oslavy 
slavnostně naplněny. Uctili jsme 
naši národní událost! Oslavili jsme 
100 let od založení republiky! 

100. výročí založení Československé republiky-pokračování ze str.4 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
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Znečištění ovzduší je velké téma 
mnoha měst a obcí v České 
republice. Jedním z významných 
zdrojů znečištění jsou i lokální 
topeniště (kamna, kotle, krby atd.). 
Zejména při spalování odpadů doma 
v kamnech nebo při používání 
nekvalitních paliv a zastaralého 
topného zařízení vzniká velké 
množství nebezpečných zplodin. I 
když se spálení odpadu může jevit 
jako bezstarostná a rychlá forma 
jeho likvidace, v žádném případě 
tomu tak není. Pálením odpadních 
materiálů vytváříme množství 
jedovatých látek, které následně 
ohrožují zdraví nás i našich 
sousedů. Toxické látky nikde v 
ovzduší „nezmizí“ (obzvlášť za 
špatných rozptylových podmínek, 
kdy škodliviny doslova sedí nad 
zemí jako „deka“). Při srážkách 
sněhových i dešťových tyto látky 
končí ve vodě a půdě a vrací se nám 
zpět. 

Pro představu uvádíme nejčastěji 
spalované odpady a jejich dopady:  

Plasty – při jejich pálení vzniká 
nejvíce jedovatých látek. 
Spalováním plastových fólií (PP, PE) 
a PET lahví se do ovzduší dostávají 
toxické polyaromatické uhlovodíky 
(PAU) 

Chemicky ošetřené dřevo – tzn. 
staré palety, dřevo z demolice, 
rozbitý nábytek, natřená prkna – při 
spalování se mohou uvolňovat 
dioxiny (až 500× více než při použití 
palivového dříví) a dráždivý 
formaldehyd. 

Nápojové kartony (obaly od 
mléka, džusů apod.)- při spalování 
se produkují chlororganické látky a 
těžké kovy. 

Celobarevné letáky a časopisy 
-  mohou v tiskařských barvách 
obsahovat toxické těžké kovy, které 
se při spalování uvolňují. 

Důležité je také v čem topíme, 
zda používáme starý prohořívací 
kotel či moderní zplyňovací nebo 
automatický kotel. A jak se o celý 
topný systém staráme, zda 
pravidelně necháváme čistit komín a 
seřizovat kotle a zda čistíme plochy, 
které předávají teplo vodě 
v otopném systému. 

Správným topením můžeme 

snížit nejen emise, ale také tím 
můžeme ušetřit. Snížíme-li teplotu 
o 1 °C, uspoříme za rok až 6 % 
nákladů. Doporučené teploty ve 
vytápěných místnostech jsou: 
obývací pokoj 20-22 °C, dětský 
pokoj 20 °C, ložnice 16-18 °C, 
koupelna 24 °C, WC a chodby 15 
°C. Ale nesmíme také zapomínat 
na větrání. Větrat bychom měli 
intenzivně ale krátce. Nevětrat je 
chyba. Mohlo by to vést ke 
zvýšení obsahu některých 
škodlivin a k výskytu plísní v 
domě. 

Dalším krokem k ušetření je 
samozřejmě zajištění budov proti 
úniku tepla, ale to je na jiné téma. 

Je tedy zjevné, že kvalitu 
ovzduší v naší obci přímo 
ovlivňujeme a můžeme jí zlepšit. 
Doufám, že většina z nás si toto 
uvědomuje, ovšem může se stát, 
že někteří nerespektují zákony a 
nařízení a obtěžují své sousedy 
štiplavým, černým kouřem. 

V tomto případě máme několik 
možností jak situaci řešit: 

pokusit se sousedem domluvit 
- upozornit ho, že nás jeho kouř 
obtěžuje a zkusit společně najít 
příčinu a řešení.  

pokud však se sousedem z 
nějakého důvodu není rozumná 
domluva, můžeme se obrátit s 
žádostí o pomoc na obecní úřad 
s rozšířenou působností tedy na 
MěÚČernošice (221 982 111 
ústředna). Ten může zahájit 
přestupkové řízení, vyzvat k 
nápravě a případně uložit 
hříšníkovi pokutu.  

Při spalování tuhých paliv vždy 
vzniká kouř a běžně se stává, že 
při roztápění může být kouř 
tmavý. Aby palivo kvalitně hořelo, 
potřebuje přístup vzduchu. Po 
přiložení proto musíme nechat 
napřed palivo dobře rozhořet a 
nezavírat klapky průduchů úplně. 
Je lepší přikládat menší množství 
paliva častěji, než velké množství 
naráz. 

Přeji tedy nám všem 

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ aneb ČÍM TOPÍME, TO DÝCHÁME 

Karla Krausová 
Váš osobní místní makléř      

(právní servis zajištěn) 
www.posazavi.info 

725 878 041 
Prodej:  
 Nemovitost, vhodná na bytový dům nebo Domov důchodců (k 

rekonstrukci) v okr. Rakovník  
 Stavební parcela Krhanice  
 Původní venkovské domy k rekonstrukci – Kamenný Přívoz a 

Kabáty  
 Velký stavební pozemek v Postupicích  
 
Hledám:  
 Nabídněte mi, prosím (pro konkrétní klienty) nemovitosti v těchto 

lokalitách (Jílové u Phy, Pohoří, Oleško, a okolí…Krhanice, Chrást, 
Týnec a okolí)  

 Chatu, chalupu, RD, hájovnu, nebo srub v lese (vše může být v 
původním i špatném stavu, k rekonstrukci) 

 Brownfield (např. bývalé JZD, kravíny, prasečáky apod) jen lokalita 
kolem K.Přívozu, Krhanic, Lešan, Krňan, Prosečnice, Neveklova,  

 Chatu, srub, karavan, co nejblíže k vodě, rovný přímý příjezd 
(handicapované děcko na vozíku)  

 
Děkuji i za případné tipy 

(hledám ke spolupráci někoho, kdo to v okolí dobře zná, má vlastní 
auto nebo motorku a má čas). 

Po úspěšném zobchodování tipy odměním dle předchozí dohody… 
Stávajícím klientům děkuji za důvěru. 

http://www.kamennyprivoz.cz
http://www.posazavi.info
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Proměna kopečku pod školou 

Snad každý, kdo před lety 
navštěvoval místní základní školu 
to místo zná. Jako děti jsme 
vyfasovaly motyčky a šly jsme 
okopávat růže, které zde rostly. To 
je minulost. V současnosti již děti 
ze školy o zeleň na kopečku pod 
školou nepečují. Doprava na silnici 
pod ním se několikanásobně 
zvětšila, a i děti jsou asi jiné. 
Každopádně, po mnoho let se o 
zeleň pod školou nestaral nikdo. I 
když některé rostliny stále dokáží 
udělat parádu, jako celek působil 
tento koutek naší obce dost 
smutně.  

Rozhodli jsme se to změnit. 
Jako první krok jsme nechali 
odstranit nevzhledné túje podél 
schodiště, které jen zakrývali 
pohled na školu. Protože jsme 
chtěli, aby i toto místo působilo při 

říjnových oslavách vzniku republiky 
důstojně, udělali jsme si týden před 
nimi, spolu s několika ochotnými 
rodiči, za podpory obecního úřadu 
a školy, brigádu. Obě strany svahu 
jsme vyčistili od plevele a od 
práchnivých starých klád, které 
původně svah držely. Odstranili 
jsme nálety a zplanělé růže, které 
kupodivu přežily, častokrát 
vpletené mezi jiné rostliny. Po 
tomto zásahu bylo pro mnohé 
překvapením objevení pomníku 
s kalichem, jež byl za tújemi a 
plevelem zcela schovaný. Jako 
nový živý plot byly po obou 
stranách schodiště vysazeny 
buxusy a podél spodního konce 
schodiště dekorativní voňavé 
levandule. 

Pokračování bude na jaře. Není 
snadné vybrat vhodné rostliny, 

které by v tomto 
extrémním 
prostředí 
prospívaly, a 
přitom vypadaly 
pěkně. Je to 
svah s těžkou 
půdou vystavený 
celý den slunci. 
Vody v tomto 
prostředí mnoho 
není, a i o tu, 

která se sem dostane, se musí 
podělit s lípami, které rostou ve 
vyšších partiích svahu. Na jaře 
budou vysazeny nové rostliny a 
proběhne další kolo úprav těch 
stávajících. 

Úprava zeleně je ale jen část 
změn, které bychom zde rádi 
provedli. Naše škola je malebná, 
již od svého počátku, ale stojí 
v místě, kde je o prostor nouze. I 
díky přístavbě školní kuchyně se 
ještě zmenšil. Děti si vlastně hrají 
na silnici. Rádi bychom proto 
získali alespoň kousek místa na 
úkor svahu, kde je pomník a 
vyasfaltované plochy před školou 
(mezi lípami). K vyrovnání terénu 
by posloužila zídka. Stavba zídky 
v tomto místě je ale bohužel 
technicky komplikovanější a 
finančně náročnější, než by se na 
první pohled mohlo zdát. Jak tato 
vize dopadne je zatím ve 
hvězdách.  

Všem, kdo se brigády u školy 
zúčastnili nebo ji jinak podpořili, 
děkujeme. Ještě jsme neskončili, 
pomocnou ruku, i jinak vyjádřenou 
podporu vítáme. Až práce na 
kopečku skončí, bude to jistě opět 
místo, které potěší oko všech. Jen 
se musí jasně říct, kdo se bude o 
zeleň starat. A dětem by jistě 

Stejně jako v minulých letech projde obcí tradiční Masopustní průvod. 

Vzhledem k dlouhému období půstu se tentokrát posouvá termín konání na sobotu 9.února 2019. 

Čeká nás tradiční trasa a doufáme že i tradiční přízeň našich spoluobčanů. 

Na ty všechny se moc těšíme a zároveň musím touto cestou poděkovat všem, kteří přispívají do 

kasiček, které s sebou nosíme. 

V letošním roce jsme z výtěžku odevzdali 

částku 10.000,- Kč do školy v Kamenném 

Přívoze. 

Tento finanční dar poslouží k nákupu 

tělocvičného nářadí pro školní tělocvičnu. 

 

V únoru na shledanou 

Jiří Patera a realizační tým  

Masopust 2019 

http://http:/www.kamennyprivoz.cz/czech/
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MATEŘSKÁ A 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Poděkování zastupitelům 
Ráda bych poděkovala jménem 

školy touto cestou zastupitelům, 
kterým skončilo, i těm, kterým 
právě začalo volební období.  

Není jednoduché, odhodlat se a 
vystoupit z anonymity vesnice a 
postavit se na pranýř veřejné 
služby. Dát svou osobu, rodinu na 
oči všem. Ne vždy ti, kteří tu 
odvahu nemají nebo jim chybí 
potřebné přesvědčení, dokáží tyto 
vlastnosti u druhých ocenit. Někteří 
pochybují, že má smysl věnovat 
síly, čas a práci věcem veřejným. 
Některým chybí potřebné zásady a 
mnozí nedokáží najít potřebnou 
podporu.  

Ano, je to v Kamenném Přívoze 
politika v „malém“, ale o to je 
někdy situace náročnější. Vždyť 
sledujícími a hodnotícími jsou 
vlastní sousedé, rodina, přátelé a 

známí. A každý ze zastupitelů má 
své povolání, práci, rodinu a tato 
funkce není pro rodinný rozpočet 
poctivých občanů většinou nijak 
finančně zajímavá. 

Poklona všem, kteří šli do věci 
s odhodláním sloužit dobře 
ostatním a s touhou po zvelebení 
místa, kde žijí. Čest těm, kteří 
dokázali alespoň část z takových 
předsevzetí již uskutečnit. Sláva 
těm, co vydrželi do konce 
volebního období a nenechali si 
vzít víru v krásné ideály a s vírou 
v dobro v lidech jdou svým životem 
šťastně dál.  

Ještě jednou -  velké 
poděkování těm, kteří se zasloužili 
o to, že naše školička stojí, 
prospívá, významně se zvelebila, 
kapacitně rozšířila, má svoje 
zahrádky a je plná dětí. Bez 

„dobrých“ hospodářů by to prostě 
nešlo!  

„Přirozenou nevýhodou 
demokracie je, že těm, kdo to s ní 
myslí poctivě, nesmírně svazuje 
ruce, zatímco těm, kteří ji neberou 
vážně, umožňuje téměř vše.“     
Václav Havel 

Za školu přeji hodně štěstí, 
trpělivosti, dobré vůle a rozvahy 
hospodáře při rozhodování těm, 
kteří byli vyvoleni  a statečně se 
zapojili do historie osudu obce.  

Škole přeji, aby ve svých 

zastupitelích našla i nadále 

podporu pro klidné fungování, pro 

získání vhodných podmínek pro 

práci i pro zabavení  a radost dětí. 

Vždyť děti a fungující škola jsou 

významným vkladem do rozvoje 

budoucnosti této obce. 

Podzimní slavnost 
    Byl začátek října , počasí jako v létě a přesně 
takové jsme potřebovali pro  naši každoroční 
podzimní slavnost. Byl to spíš pochod, který jsme 
podnikli 4. října pod názvem Rodinná cesta českou 
historií. A protože letošní rok není ledajaký, zaměřily 
se paní učitelky na osudovou osmičku. Bylo několik 
stanovišť a každé mělo určitý rok, který končí na 
osmičku a zároveň je pro naši republiku osudový. 
Například 1918, 1938, a tak bychom mohli 
pokračovat až k letošnímu roku 2018. Na každém 
stanovišti nás čekaly úkoly. Ale zkrátka nepřišli ani 
rodiče a ostatní dospělí, kteří řešili mnohem těžší 
otázky. Ale nemuseli se bát. Paní učitelky pro ně  
měly  připravenou nápovědu. Nám se líbily snad 

všechny úkoly. Skládačky, 
doplňovačky , ale asi nejlepší 
bylo poslední stanoviště, kde 
jsme hledali lístečky v trávě.  
Když jsme dorazili na hřiště, kde 
byl závěr pochodu, mohla si 
každá skupinka nebo i 
jednotlivec napsat na barevný 
papír  ve tvaru lipového listu 
přání pro republiku a umístit ho 
na maketu lípy. 
     Nejlepší byl úplný závěr, kde 
jsme si mohli opéct buřty, zahrát 
fotbal a pořádně se vyřádit. Bylo 
to fajn. 

Schopnost vést zdravý životní 
styl podpořila škola u dětí a žáků 
účastí na těchto programech: 

Hrátky Zdravé 5 je program 
určený pro mateřské školy plný her 
o správné výživě. Jedná se o 
pohádkový příběh o Evičce a 
Péťovi, kteří naleznou společně s 
partou Zdravé 5 cestu ke zdraví. 
Pásmo je protkáno interaktivními 
praktickými úkoly, do kterých se 
zapojují jako aktéři příběhu 
všechny děti.  

Škola Zdravé 5 je určena pro 
žáky 1. a 2. tříd základních škol. 

Program seznamuje žáky s 5 
základními zásadami zdravého 
stravování. 

Nakupování se Zdravou 5 je 
zcela nový program pro žáky 3.-5. 
tříd základních škol. Pod vedením 
lektorky si žáci projdou deskovou 
hrou Obchod Zdravé 5, kde v 5 
klíčových odděleních soutěží – 
odpovídají na kvízové otázky a plní 
praktické zábavné úkoly. 

(Z materiálů Zdravé pětky M. 

Zdravá pětka 
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Vzpomenete si, kdy jste  ve 
svém okolí zaznamenali úplně 
obyčejný laskavý skutek? Často se 
stává, že obyčejné laskavé skutky 
bereme jako samozřejmost a 
všímáme si jen těch skutečností, 
co nám “vadí” nebo nám komplikují 
život. 

Je vědecky podloženo, že 
laskavost prodlužuje život. Činí nás 
šťastnějšími a vytváří kvalitnější 
mezilidské vztahy. Je dobrá pro 
naše zdraví a hlavně, je nakažlivá. 

Proto se naše škola  v rámci 
“šíření této pozitivně laděné 
infekce” zapojila do projektu 
Laskavec, který organizuje Nadace 

Karla Janečka. Každý přihlášený 
kolektiv, se zaváže udělat jeden 
dobrý skutek.. 

Paní učitelky nám povídaly o 
tom, že je důležité dělat dobré 
skutky. A tak jsme všichni 
přemýšleli , co bychom mohli za 
dobrý skutek udělat. Často okolo 
chodí pan Vojtěch Pašek, který  
bydlí pod školou a žije jen s 
tatínkem. Zjistili jsme, že měl 
nedávno 60.  narozeniny. Paní 
učitelka došla k nim domů a 
pozvala ho do školy. A tak 
začátkem listopadu přišel o velké 
přestávce k nám a my jsme ho 
vzali do kroužku, zazpívali jsme 

mu a popřáli. Také  od nás dostal 
přání a dáreček, na který jsme se 
složili.  Bylo vidět, že je rád a že ho 
to potěšilo. Teď máme nového 
velkého kamaráda Vojtu, který 
nám pomáhá (třeba s námi zalévá 
lípu, půjčil nám kárku…). Občas 
přijde  ke  škole, taky přišel na 
adventní tvoření a skoro každý 
den, když jde okolo nás, tak nám 
zamává a usměje se na nás. A z 
toho máme radost! 

 
(sepsáno podle prací žáků 

2.ročníku ZŠ)  

Laskavec –  Přání k narozeninám 

     Říká se: „Kdo se bojí, nesmí 
do lesa.“ A v pátek 2. listopadu to 
platilo u nás v Kamenném Přívoze 
dvojnásob. Nejen v lese, ale i v 
některých ulicích vesnice nebylo 
radno se jen tak potulovat, pokud 
jste neměli pro strach uděláno. 
Procházel tudy totiž průvod 
bezmála šedesáti strašidel. 
Bubáci, smrtky, zombíci, 
čarodějnice a jiná prapodivná 
strašidelná stvoření o sobě dávala 
hlasitě vědět houkáním a kvílením. 
Za svitu mihotavých světel z 
lampionů a svíček postrašily děti 
ze základní školy v přestrojení 
kolemjdoucí a zvědavce v oknech 
a pak se spořádaně vrátily do 
školy, odkud průvod po setmění 
vyrazil.  
     Ve škole už pro děti bylo 

připraveno velkolepé občerstvení, 
o které se postarali rodiče spolu 
učitelkami. Jídelní stoly se 
prohýbaly pod tíhou báječně 
vypadajících a skvěle chutnajících 
bábovek, moučníků, koblížků, 
ovoce, obložených chlebíčků a 
jiných dobrot. Mnohým malým 
bubáčkům doslova vylézaly oči z 
důlků nad tím vším.  
     Po vydatné večeři bylo potřeba 
se odstrojit, důkladně odmaskovat, 
vyčistit zoubky a hupky rovnou do 
připravených spacáků. Před 
spaním ještě pohádku na dobrou 
noc a trochu toho večerního 
štěbetání a potom už se ze tříd 
ozývalo jen spokojené 
pochrupávání. Pravda, ti starší 
ještě stihli zkouknout nějaký ten 
film, ale pak už se i oni přidali ke 
svým mladším spolužákům. 
     V sobotu ráno děti posnídaly 

ještě něco z večerních dobrot a 
spokojené a plné dojmů se spolu s 
rodiči vrátili do svých domovů. I já 
mám z Bubáčkové noci plno 
krásných dojmů a těším se, že se 
zase někdy příště s dětmi potkáme 
v tajemné noční škole.  
P. S.: Moc děkujeme rodičům za 
všechny dobroty, které připravili, a 
učinili tak Bubáčkovou noc ještě 
kouzelnější . 

Školní bubáčci v ulicích 

 

Ještě před slavnostním rozsvěcením  obecního 
vánočního stromečku uspořádala škola, tak jako 
každý rok, vánoční adventní tvoření. Tentokrát to 
byla středa 27. listopadu. Děti si pro rodiče připravily 
krátké humorné písničkové vystoupení, trochu se 
pobavily a už se nahrnuly do školní budovy, kde na 
ně  čekalo několik tvořivých  stanovišť. Všichni si 
mohli  vyrobit menší ozdůbky, přáníčka, věnce a 
vánoční zápichy. Kdo neměl dostatek materiálu, mohl 
si drobnosti zakoupit v improvizovaném obchůdku. 
No a co by to bylo za sešlost, kdyby chybělo 
občerstvení, vonící cukroví, káva a čaj.  

Z. Pokorná  

Advent 
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     Pro letošní školní rok jsme si 
vybrali téma “BYLO NEBYLO, 
ANEB CESTA ČESKOU 
HISTORIÍ”. Od začátku roku si 
povídáme o naší České republice 
a že jsme rádi, že tu žijeme. 
Všichni víme, že je důležité udržet 
naší republiku pro další generace v 
co nejlepším stavu a pořádku. 
Proto jsme hned na začátku 
školního roku  - 7.září vyrazili 
uklízet okolí Kamenného Přívozu, 
protože i my školáci můžeme takto 
naší zemi pomoct.  

V druhém zářijovém týdnu jsme 
navštívili OÚ a tam nás pan Pála 
provedl po výstavce o srpnu 68. 
Také nám o tom pustil film, který v 
roce 1968 natočil místní občan pan 
Herold.   

V říjnu jsme tématu přizpůsobili 
podzimní pochod, o kterém si 
přečtete na jiném místě 
čtvrtletníku. Také jsme ve třídách 
začali tvořit poselství pro další 
generace, které jsme na slavnosti 

pořádané OÚ k příležitosti 100 let 
ČR v neděli 21.října přečetli a 
předali k uložení na dalších 100 
let. Při této slavnosti jsme také 
vystoupili s krátkým tématicky 
zaměřeným hudebně literárním 
pásmem. Při společném zpěvu 
jsme uplatnili znalost naší státní 
hymny. 

V dalším týdnu jsme  při 
příležitosti dne stromů vyrazili k 
památným lipám v naší obci - k 99 
leté lípě u školy, 
k 50 leté 
“Dubčekově” lípě 
u  zastávky a k 
nově vysazené 
lípě. Lípy jsme 
změřili, odhadli 
jejich výšku, 
zapsali jsme 
souřadnice 
místa , kde 
rostou a na 
památku se u 
nich vyfotili. 

V tomto týdnu 
k nám do školy 

přišla na besedu  kronikářka paní 
B. Splavcová, která si pro nás 
připravila povídání o tom, jak to 
bylo v Kamenném Přívoze před sto 
lety a ukázala nám fotografie z té 
doby. Její povídání bylo jako vždy 
velmi zajímavé. 

I ve zbývajících měsících 
školního roku budeme v rámci 
vyučování i při školních projektech 
s naším celoročním tématem 
pracovat a upevňovat si tak vztah 

Celoroční téma školy 

Tělovýchovná jednota Tatran Kamenný Přívoz  

přeje všem spoluobčanům a fanouškům přívozského fotbalu  

krásné prožití vánočních svátků a do nového roku jen to nejlepší,  

hlavně všem hodně zdraví, štěstí a v rodinách jen ty nejpříjemnější chvíle. 

Milí sousedé, milí přátelé, 
snad Vás naše přání zastihne ještě v čase adventním, 
předvánočním. 
S mnohými z vás jsme měli štěstí se pozdravit a popřát si již 
při rozsvěcení stromu v Kamenném Újezdci, během 
Vánočního trhu v Přívoze u řeky nebo při koncertu Brownies, 
kteří třetí adventní neděli vystoupili v divadle OKAP.  
Všem, které jsme nepotkali i potkali, přejeme klidné Vánoce, 
hodně zdraví a štěstí v roce příštím! A také energii pro dobré 
sousedské vztahy a pospolitost. Bez toho se u řeky 
neobejdeme… 
 

Těšíme se na sebe, těšíme se na Vás při všech akcích, které pro Vás chystáme na rok 2019! 
 

Náplava Sázavy 

Náplava Sázavy 
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Podzimní činnost našeho mládežnického fotbalu 

SPORT 

V posledním čísle Př. 
čtvrtletníku jsme se rozloučili 4. 
mistrovským zápasem v sezóně 
2018 – 2019, který jsme sehráli 
15. 9. 2018 na hřišti v Kamenném 
Přívoze s fotbalisty „ B“ mužstva 
Viktoria Vestec. 

K dalšímu, a to v pořadí 
pátému, boji o mistrovské body 
jsme zajížděli v neděli 23. 9. 2018 
do Pikovic. Tady jsme opět neměli 
k dispozici klíčové hráče, kteří se 
zranili těsně před začátkem 
soutěže. Aby toho nebylo málo, 
kvůli zranění nemohl nastoupit ani 
náš brankař. Takže do brány 
musel jít jeden hráč z pole. Tomu 
odpovídal výsledek zápasu, který 
jsme prohráli 4 : 9.  

Šesté mistrovské utkání jsme 
sehráli v sobotu 29. 9. 2018 
v Kamenném Přívoze, kde jsme 
přivítali „B“ mužstvo SK 
Hvozdnice. Doma jsme chtěli 
našim divákům ukázat, že se o 
body dovedeme poprat. To se 
nám taky povedlo a hosty jsme 
zaskočili a vyhráli jsme 4 : 0. 

Sedmý zápas nás čekal 
v sobotu 6. 10. 2018 opět na 
domácím hřišti, kde jsme se utkali 
s fotbalisty z AFK Radlík. I tady 
jsme se do hostů zakousli, jak se 
patří, a porazili jsme je 4 : 2. 

V osmém mistrovském zápase 
proti „B“ mužstvu Spartaku 
Průhonice, který jsme sehráli 
sobotu 13. 10. jsme měli opět 
možnost před domácím diváky 
ukázat, že když jsme v optimální 
sestavě, můžeme se postavit 

komukoliv. I když už v 8. minutě 
nám hosté dali první gól a v 16. 
minutě už jsme prohrávali 0 : 2, 
podařilo se nám utkání otočit a 
nakonec zvítězit 4 : 3. 

K devátému utkání o 
mistrovské body jsme zajížděli 
v sobotu 20. 10. 2018 do 
Okrouhla, kde jsme se utkali 
s domácími fotbalisty TJ 
Okrouhlo. Tady se na nás nalepila 
velká smůla. Během utkání se 
nám zranili dva hráči (z toho i náš 
brankář). Po nešťastné srážce 
s hráčem domácích ve vápně 
musela zasáhnout přivolaná 
záchranka a hráči nemohli dál 
pokračovat ve hře. A tak zase se 
musel do branky přesunout jeden 
hráč z pole. To se odrazilo i na 
výsledku. Prohráli jsme 3 : 0. 

Desáté mistrovské utkání jsme 
sehráli v sobotu 27. 10. 2018 na 
hřišti v Kamenném Přívoze 
s mužstvem SK Vrané n/ Vltavou. 
Zde jsme podali také dobrý výkon, 
i když ještě nebyl k dispozici 
brankář, který se zranil v minulém 
zápase . Hráč, který ho nahradil, 
byl opravdu ale ve formě. Uhráli 
jsme nerozhodný výsledek 3 : 3. I 
když už v 17. minutě jsme 
prohrávali 0 : 2 

Jedenáctým soubojem o 
mistrovské body, bylo utkání 4. 
11. 2018 v Jílovém, kde jsme hráli 
s jejich „béčkem“.  Tady jsme 
nastoupili bez brankaře, který se 
zranil v předminulém zápase a 
stále byl otřesený (měl několik 
stehů na hlavě) a také bez 

dalšího zraněného hráče z 
předchozího utkání. A k tomu  
nám chybělo 5 hráčů ze základní 
sestavy (zranění, nemoc a 
zaměstnání). Nakonec jsme 
prohráli 3 : 1. 

Dvanácté mistrovské utkání 
jsme hráli v neobvyklý den a i 
v neobvyklý čas.  V pátek 9. 11. 
2018 a od 19 hodin. Na Jílovišti 
s jejich (údajným) „B“ mužstvem. I 
samotný zápas byl neobvyklý. Po 
zápase se  přiznali, že jim 
nastoupili 4 hráči z „A“ mužstva, 
které hraje krajskou soutěž. A 
ještě za ně hráli i bývalý 
reprezentanti Sigl a Ulich. 
Výsledek tomu i odpovídal, dali 
nám výprask 14 : 1 

V posledním podzimním 
zápase, který jsme sehráli 
v sobotu 17. 11. 2018 na 
domácím hřišti s mužstvem Slavoj 
Davle, jsme se nedokázali srovnat 
s tím, co na nás nachystali 
v minulém utkání na Jílovišti. 
Navíc nám opět chyběli hráči jako 
v tom minulém utkání. Nedokázali 
jsme se vyhecovat k nějakému 
výkonu a  tak jsme prohráli 8 : 1.  

Při závěrečném zhodnocení 
podzimní části 2018 musím říct, 
že na našich výkonech se 
podepsalo to, že těsně před 
začátkem soutěže se nám zranili 
dva klíčoví hráči, a během prvních 
zápasů k nim přibili další tři. Při 
užším kádru, který nyní máme, to 
byl velký zásah do mužstva, který 
nebylo lehké vyřešit. Během zimní 
přestávky se musíme pokusit 

Pravidelné ohlédnutí fotbalového trenéra V. Charváta  

 Po příjezdu z letního 
soustředění ve Studenci na konci 
srpna a účastí na několika 
přípravných turnajích, zahájily 
naše přípravky podzimní část 
Okresního přeboru Prahy západ. 

 Mladší přípravka 
 Do okresního přeboru Prahy 

západ, jsme nominovali naše dvě 
mužstva, které sehrály během 
podzimní části šest turnajů s 
družstvy Zvole, PFA (dvě 
mužstva), Vraného a dvou 
mužstev TJ Tatranu Kamenný 
Přívoz. 

 Po ukončení podzimní části je 

naše mužstvo „A“ na druhém 
místě, za mužstvem Vraného se 
ztrátou sedmi bodů a mužstvo „B“ 
na posledním šestém místě.  

Starší přípravka 
 Obdobně jako mladší přípravka 

rozehrála starší přípravka okresní 
přebor Prahy západ. Po podzimní 
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OZNÁMENÍ fotbalistů 
Fotbalisté z Kamenného Přívozu 

oznamují, že 31. 12. 2018 se jako  

každoročně rozloučí zápasem 

s uplynulým fotbalovým rokem 2018. 

 Kdo přijde a bude chtít hrát, může 

nastoupit.  

Sraz je v 11, 30 hodin na hřišti 

v Kamenném Přívoze.  

Výkop přesně ve 12, 00 hodin.  

Hraje se 2 x 30 minut a za každého 

počasí, a to buď na hřišti nebo na 

umělce.  

Těšíme se na všechny, co přijdou. 

                                                                                    

TJ Tatran Kamenný Přívoz 

části je naše mužstvo na pátém 
místě se ziskem devíti bodů a 
ztrátou dvanácti bodů na třetí 
místo. Podzimní část jsme uhráli 
se střídavými výsledky. Po zimní 
přípravě, lednovém soustředění a 
přípravných zápasech doufám, že 
se dostaví naše výsledkové i 
herní zlepšení.  

Minipřípravka. 
 Naši nejmenší absolvují téměř 

každý víkend turnaje pro svojí 
kategorii. Jinak absolvují tréninky 
v Jílovské sokolovně. 

 Na začátku prosince, jsme pro 

děti uspořádali tradiční 
Mikulášskou nadílku,která se 
konala v Jílovské sokolovně 
2.prosince 2018. Nadílka měla 
opět velký úspěch jak u dětí tak 
dospělých  

V lednu odjíždí mladší 
přípravka, starší přípravka a 
minipřípravka na tradiční zimní 
soustředění konané v druhé 
polovině ledna 2019 v Horní 
Branné. 

Na závěr by jsem rád popřál 
všem trenérům, klukům, holkám, 
rodičům veselé vánoce, bohatého 
Ježíška a do Nového roku 2019 
hodně zdraví, štěstí, rodinné 
pohody a rodičům, aby měli s 
dětmi trpělivost alespoň takovou 
jakou mají doposud. 

 Tabulka po podzimu 2018  
3. TŘÍDA SKUPINA „A“ OKRES Praha - západ  

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Vestec B 13 10 2 1 66:25 32 

2 Libeř 13 10 2 1 46:15 32 

3 Davle 13 9 2 2 41:21 29 

4 Jílové B 13 8 1 4 42:24 25 

5 Jesenice B 13 6 1 6 52:55 19 

6 Pikovice 13 5 3 5 56:47 18 

7 Vrané 13 5 3 5 31:28 18 

8 Průhonice B 13 6 0 7 41:43 18 

9 Jíloviště B 13 5 2 6 38:49 17 

10 Hvozdnice B 13 4 1 8 31:47 13 

11 Hradištko 13 3 3 7 16:34 12 

12 K. Přívoz 13 3 1 9 25:60 10 

13 Okrouhlo 13 3 0 10 31:35 9 

14 Radlík 13 2 3 8 18:51 9 

Okresní přebor mladších přípravek - skupina A  
podzim 2018  

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Vrané 30 22 2 6 158:70 68 

2 K. Přívoz A 30 20 1 9 203:120 61 

3 Povltavská FA A 30 15 3 12 134:135 48 

4 Povltavská FA B 30 11 2 17 120:116 35 

5 Zvole 30 10 3 17 107:157 33 

6 K. Přívoz B 30 6 1 23 109:233 19 

Okresní přebor starších přípravek 
podzim 2018  

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Povltavská FA 8 8 0 0 303:86 24 

2 Vestec A 9 7 0 2 305:97 21 

3 D. Břežany A 9 7 0 2 237:139 21 

4 Jesenice A 8 3 0 5 162:204 9 

5 K. Přívoz/Radlík 9 3 0 6 168:245 9 

6 Kazín 8 2 0 6 125:208 6 

7 Dobřichovice/Lety 9 0 0 9 75:396 0 
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HASIČI 

Střípky od hasičů Kamenného Újezdce za 4. čtvrtletí roku 2018  

11. 9. 2018 se zúčastnil starosta 
sboru p. J. Kadeřábek okrskové 
schůze starostů SDH. 

15. 9. 2018 byli naši zástupci na 
oslavách v Pyšelích. 

22. 9. 2018 se uskutečnil 
v Dolních Jirčanech Memoriál 
Jaroslava Štíbra, na kterém byla 
naše dvě družstva. Jedno družstvo 
žen, které obsadilo 3. místo a 
jedno družstvo mužů, které se 

umístnilo na 4. místě. 
22. 9. 2018 naši hasiči 

uspořádali již poněkolikáté 
v Kamenném Újezdci „ 
Pohádkovou cestu“, kterou 
absolvovalo 61 velmi 
spokojených dětí.  
29. 9. 2018 se zúčastnili 

v Jílovém na HBZ naši zástupci 
školení strojníků a velitelů. 
13. 10. 2018 se v Bratřínově 

konala dětská soutěž 
podzimního kola „ Plamen“, které 
se zúčastnila naše dvě družstva – 
mladší a starší hasiči. 

21. 10. 2018 byli někteří naši 
členové v Kamenném Přívoze na 
oslavách 100. výročí založení 
samostatného Československého 
státu.  

27. 10. 2018 se konal v Mníšku 
pod Brdy „Velitelský den“, kterého 
se naši zástupci také účastnili. 

28. 10. 2018 naše SDH 
uspořádalo tyto oslavy 
v Kamenném Újezdci. Na oslavě 
byli přítomni zástupci obce, 
členové naší SDH a široké 
veřejnosti. 

10. 11. 20418 se konalo v Praze 
v Michli shromáždění delegátů 
SDH 12. okrsku Praha – západ. I 
tady byli naši zástupci. 

10. a 11. 11. 2018 byli naši 
vedoucí mladých hasičů na školení 
vedoucích mladých hasičů ve 
Skochovicích. 

Na 5. 1. 2019 hasiči připravují 
Novoroční vycházku do přírody. 
Sraz bude v 10,00 hodin před 
hasičskou zbrojnicí v 
Kamenném Újezdci. Informace 
budou na plakátech a ještě se 
budou hlásit v obecním 
rozhlase.                                                                

                                                                                                                                    

Dnešním preventivním okénkem se podíváme na 
vánoční svátky. 

Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních svátků a 
oslavy konce roku a aby nedošlo ke zbytečným újmám 
na zdraví či škodám na majetku, přijměte několik rad a 
varování od Hasičského záchranného sboru ČR.  

 Naše domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce 
hořlavými materiály, jako jsou koberce, čalounění, záclony. 
Požáry v bytech se pak rychle šíří a mohou způsobit 
značné materiální škody, nehledě na ohrožení životů a 
zdraví. Proto i o Vánocích musíme maximálně opatrně 
zacházet se všemi zdroji otevřeného ohně. 

1) POZOR NA SVÍČKY A PRSKAVKY 
V roce 2017 hasiči během tří vánočních svátků (24. 12. 

– 26. 12.) zaznamenali šest požárů od hořících svíček, při 
nichž hořely zejména adventní věnečky, ubrusy, záclony, 
podlahoviny a další hořlaviny převážně v domácnostech. 
Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskavka je otevřený 
oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Ještě ve 
vzdálenosti 8 - 10 cm od plamene svíčky teplota 
přesahuje 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, 
textilií a dalších předmětů, které doma neopatrně 
necháte v blízkosti hořící svíčky.  

Zapálenou svíčku nelze proto položit kamkoli a na 
cokoli. Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé 
podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky 
s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem 

apod.). Svíčky umístěte v dostatečné vzdálenosti od 
hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do 
průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných 
textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo skříni, neboť 
oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. 
Zapálené svíčky, ať již umístěné na vánočním stromku, 
adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během 
jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy,když opouštíte 
domov nebo jdete spát. Pod stálou kontrolou, by měla být i 
zapálená vonná aromalampa, u které hrozí vyhřeznutí 
hořlavin přímo na podložku.  

Dávejte pozor na děti, aby si bez dozoru nehrály se 
svíčkou nebo prskavkou. 

Pamatujte, že adventní věnce se svíčkami, které 
nejsou opatřeny nehořlavou podložkou bránící kontaktu s 
věncem, jsou určeny jen k dekoraci a v žádném případě 
bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám pak věnec 
vzplane, je velké. Na trhu se již v minulosti objevily 
adventní věnce, které byly z hlediska vzniku požáru velice 
nebezpečné. Každý prodávaný výrobek musí být opatřen 
návodem použití, kde se lze dozvědět jak předmětem 
bezpečně zacházet  a  jak ho správně používat. 

Také svíčky, které použijeme na rozsvícení vánočního 
stromku, musí být opatřeny nehořlavou podložkou, která 
zachycuje žhavý vosk a brání přímému styku svíce 
s jehličím. Svíčky by měly být na stromku umístěny 

stabilně, aby se nepřekotily a aby se svými plamínky příliš 

PREVENTIVNÍ OKÉNKO 
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Mladí hasiči mají za sebou 
podzimní soutěž „ Plamen“, která 
se konala 13. října v obci Bratřínov, 
kde se sice neumístili na prvních 
příčkách, ale i přesto si všichni celý 
den užili na maximum. Odnesli 
jsme si spousty nových zkušeností 
a zážitků.  

Po soutěži jsme už měli méně 

povinností, a tak jsme naše 
schůzky trávili na hřišti s míčem, 
prohlédli jsme si hasičská auta, a 
dokonce jsme se mohli projet 
hasičskou Tatrou. V období zimy 
se scházíme v naší hasičské 
klubovně, kde vyrábíme různé 
vánoční dekorace, ale 
nezapomínáme i na zopakování 

toho, co jsme se všechno naučili. 
Trénujeme uzle, značky, ale i 
zdravovědu.  

Všichni se těšíme, až budeme 
opět trénovat na další soutěž.  

                                                                                                          
Vedoucí mladých hasičů 

 Veronika Voláková 

Hasiči z Kamenného Újezdce, přejí všem dobrým lidem  

k vánočním svátkům pohodu, lásku, štěstí a hodně zdraví.  

A v novém roce 2019, ať se jen radují. 

   SDH Kamenný Újezdec 

Mladí hasiči z Kamenného Újezdce 

neblížily jehličí.  
Vánoční stromek, na kterém hoří klasické svíčky nebo 

petardy, by měl být neustále pod 
dozorem.   Samozřejmostí je uchycení stromku do 
stabilního držáku, aby nedošlo k jeho převrácení. 

Zkušenosti ukazují, že k požárům vánočních stromků 
dochází paradoxně spíše v prvních dnech nového 
roku, kdy si například děti na stromku zapálí třeba 
prskavku nebo petardu a proschlé jehličí snadno chytne, 
popř. po jejím dohoření spadnou žhavé části na  koberec či 
jiný kus nábytku a dojde k požáru. 

 2) POZOR PŘI VAŘENÍ A VYTÁPĚNÍ 
Vánoce jsou také obdobím pečení a vaření.  

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového 
sporáku a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby 
nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. 
Pamatujte, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé 
kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít 
k popálení nezkušeného „hasiče.“ Pokud se vám na pánvi 
vznítí potraviny, tak je nejlepší pánev zakrýt pokličkou a 
oheň tak udusit, případně použít hasicí přístroj s náplní 
určenou speciálně na jedlý olej. Než ale začnete požár 
hasit, jako první vypněte přívod energie (elektřinu, plyn) 

Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká 
také kvůli neopatrnému zacházení s topidly a 
nedbalosti v péči o komíny. Užívejte výhradně topiva pro 
dané topidlo určené, nezapalujte   pomocí vysoce 
hořlavých látek (např. benzínu) a netopte např. odpady, 
plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé 
látky - žhavé částice odlétající z topidla mohou velice 
snadno zapálit dřevo či papír uskladněný v blízkosti 
kamen. Komíny si nechte pravidelně čistit a kontrolovat.   
Popel ukládejte  jen na bezpečné místo. 

3) POZOR NA PYROTECHNIKU 
Na konci roku však nehrozí jen svíčky nebo prskavky, 

během Vánoc se již prodává zábavní pyrotechnika a lidé 
„zbrojí“ na oslavy příchodu nového roku. Prodejci by však 
měli při jejich prodeji a uskladňování dodržovat základní 
bezpečnostní pravidla, aby nedošlo ke vzniku požáru, 
výbuchu nebo jinému ohrožení. Prodej zábavní 

pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého 
báňského úřadu č. 174/1992 Sb. ze dne  16. března 1992 
o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU? 
Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě 

zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte 
život a zdraví, teprve potom majetek. 

Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo 
alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte hasicí 
přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých 
vláken) apod., dávejte si přitom pozor, aby vám oheň 
nezatarasil únikovou cestu. Pozor na elektrické přístroje či 
věci napojené do elektřiny. Pokud dojde např. k požáru 
vánočního stromku s elektrickými svíčkami, musí se 
nejprve vypnout proud a teprve pak lze hasit. A pamatujte, 
zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy 
nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem.  

Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než 
majetek a rozhodně se nepokoušejte požár 
zlikvidovat za každou cenu sami. 

Požár co nejdříve oznamte hasičům 
prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení 
vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, 
zmiňte také důležité okolnosti, které mohou napomoci 
či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte 
své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte 
se pokyny operátora tísňové linky.  

Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, 
varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, 
starým a nemohoucím osobám).  

Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, 
abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se 
při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou 
z textilie (stačí kapesník). 

Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do 
bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc 
zasahujícím hasičům. 

                                                         Zpracoval  
člen zásahového družstva SDH Kamenný Újezdec                                                                                               

V. Charvát 
Redakčně kráceno 

Pokračování ze str.13 
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O hospicové péči a činnosti Hospice 
knížete Václava 

Hospicová péče je určená pro 
nevyléčitelně nemocné a umírající a 
uplatňuje se tam, kde možnosti kurativní 
medicíny jsou vyčerpané. Jejím smyslem 
již proto není léčit, ale zabezpečit 
pacientům co nejkvalitnější a důstojné 
prožití jejich poslední životní etapy. 
Komplexní hospicová péče se nezaměřuje 
pouze na fyzickou stránku pacienta, ale i 
na psychickou, sociální a duševní a 
garantuje, že pacient nebude trpět žádnou 
nesnesitelnou bolestí.  

Hospicová péče je u nás poskytována 
ve dvou základních formách. Prvou z nich 
je forma lůžkového hospice, v němž má 
pacient obvykle vyhrazen samostatný 
pokoj. Bývá zvykem, že ho zde jeho 
poslední životní etapou doprovází někdo z 
rodinných příslušníků. Druhou formou je 
domácí hospicová péče, která je 
poskytována pacientovi v jeho přirozeném, 
domácím prostředí. Tato forma péče 
umožňuje, tam kde to je možné, aby 
pacient prožil svojí poslední životní etapu 
mezi svými nejbližšími. V tomto případě 
není péče poskytována pouze samotnému 
pacientovi, ale je určena i těm, kteří o 
pacienta nepřetržitě pečují. Domácí 
hospicová péče nenahrazuje ani služby 
agentur typu Home Care, ani pečovatelské 
služby a ani jimi být na druhou stranu 
nahrazována nemůže. Je to služba 
komplexní a týmová, kde základ týmu tvoří 
především zdravotní sestra, lékař a 
psycholog.  

Společnost Hospic knížete Václava, 
o.p.s. byla založena v roce 2011 a 
v současné době poskytuje pouze formu 
domácí hospicové péče. Péči poskytujeme 
na teritoriu západní části Středočeského 
kraje a dosud jsme jí poskytovali v šesti 
okresech tohoto teritoria. Naším záměrem 
je rozšířit teritoriální působení i na 
východní část kraje v okresech Praha-
východ a Praha-západ. 

Vedle domácí hospicové péče naše 
společnost od roku 2014 rozšířila svoji 
činnost i na další 2 skupiny nevyléčitelně 
nemocných, a to na pacienty 
s roztroušenou sklerózou a pacienty 
s Alzheimerovou chorobou. Těmto 
skupinám pacientů poskytujeme respitní 
péči, rovněž v jejich domácím prostředí. 

Společnost Hospic knížete Václava 
bude v budoucnosti poskytovat i lůžkovou 
formu hospicové péče. V současné době 
vlastní rozsáhlý areál bývalého kláštera ve 

Veltrusech, který získala loni darem od České provincie 
Kongregace Dcer Božské Lásky. V areálu bude realizován 
projekt, který bude zahrnovat rekonstrukci vlastní budovy 
kláštera a výstavbu nových křídel celého zařízení. To bude 
určené nejen pro klasické hospicové pacienty v terminálním 
stavu, jejichž diagnóza je z převážné míry onkologická, ale 
budou zde ještě tři oddělení pro další skupiny nevyléčitelně 
nemocných, konkrétně pro pacienty s roztroušenou sklerózou, 
Alzheimeriky a pacienty, kteří jsou trvale a dlouhodobě 
upoutaní pouze na lůžko. Celková kapacita zařízení bude 110 
lůžek, která budou rovnoměrně rozdělená pro jednotlivá 
oddělení.  

I přes rozsáhlé lůžkové zařízení, které nyní projektujeme, 
bude naše společnost i do budoucna považovat za základ své 
činnosti poskytování domácí hospicové péče, jak je to obvyklé 
i ve světě. I sociologické výzkumy dokládají, že cca 80% 
populace si přeje zemřít doma. V našem státě se to bohužel 
splní pouze cca 20%. 

Naše společnost poskytuje pomoc lidem na sklonku jejich 
bytí. Pomoc poskytujeme bezplatně. Abychom toto mohli 
naplňovat, potřebujeme i my pomoc druhých. Pomoci nám 
můžete i Vy, ať již jako spolupracovníci nebo pomocí finanční. 
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Nově narození  
Říjen, listopad, prosinec 

Skála Jan 

Štrach Vojtěch 

Úmrtí 
Vítovec Jinřich 

Říjen 

Buňatová Věra 

Herold Pavel 

Piskač Vladimír 

Chochola František 

Jiráková Blažena 

Havel Zdeněk 

 

 

 

 

Listopad 

Klabíková Anna 
Kačer Josef 
Chocholová Vlasta 
Slepička Karel 
 

Prosinec 

Dastychová Marie 

Hňupová Zdenka 

Veselý Josef 

Piková Eva 

Girlová Jana 

 

Společenská kronika 

Srdečně gratulujeme všem jubilantům ! 

Obecní rada v Kamenném Přívoze 
Odpovědný redaktor: Prokop Mašek 
Registrováno pod č. MK CR E 12542 jako periodický 
tisk s názvem 
Přívozský čtvrtletník. 
Adresa a inzerce: Obecní úřad Kamenný 
Přívoz 285, 252 82 
tel. 241951443-4, www.kamennyprivoz.cz 
 
Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se 
nevracejí. 
Neoznačené fotografie archiv redakce. 

Vážení čtenáři, 
zajímá nás to, co zajímá vás. Své náměty na 
nové články, otázky, na které chcete znát 
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: 15.3.2019 
Příspěvky doručené po tomto datu nebudou 
uveřejněny. 

Výzva pro zasílání článků 
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Vážení spoluobčané, 

 Zastupitelé obce Kamenný Přívoz a zaměstnanci 

obecního úřadu Vám přejí pohodové  

vánoce a Šťastný nejen Nový rok,  

ale i dny následující. 
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