
    OBEC KAMENNÝ PŘÍVOZ 
     252 82 Kamenný Přívoz čp. 285
    Tel. 241951443, 241951444, 241951700
    E-mail urad@kamennyprivoz.cz

UKLIĎME
 Kamenný Přívoz 2021

Připojte se s námi k celorepublikové akci Ukliďme Česko!

Kdy: 27.3.2021 až 28.3.2021

Jak: 
 Každá část  obce má svého koordinátora,  který Vám předá  27.3.2021 od 08.00 do

10.00 hodin pytle a mapku Vaší úklidové trasy.
 Pytle  si  také  můžete  v  týdnu  od  22.3.2021  do  25.3.2021 vyzvednout  v  úředních

hodinách na obecním úřadě.
 Můžete využít i pytle vlastní, pak je vhodné kontaktovat koordinátora části, kde chcete

uklízet,  abyste si domluvili,  kde budete uklízet (nechceme se moc potkávat a není
účelné jeden úsek uklízet opakovaně).

 Každý dětský účastník dostane barevný diplom, podmínkou je oznámit účast na e-
mail:  mistostarosta@kamennyprivoz.cz,  do předmětu  ÚKLID a  sdělení  přibližného
množství odpadu, který byl sesbírán.

 S sebou si vezměte pracovní rukavice, v případě úklidu poblíž silnice i reflexní vestu.
 Pytle  s  odpadem odkládejte  na  stanoviště  odpadu  zřízená  obcí,  vedle  kontejnerů.

Nedávejte je prosím do kontejnerů, chceme zjistit kolik se podařilo sebrat nepořádku. 
 Najdete-li místo, kde je odpadu opravdu hodně, nebo je příliš velký či těžký, nebo

působí nebezpečně, nahlaste takový nález svému koordinátorovi se stručným popisem
místa nálezu. Co bude s takovým odpadem dál se rozhodne později.

 Můžete  se  zúčastnit  fotografické  soutěže na  téma  největší  kuriozita  (neobvyklý,
zajímavý nález) či nejvtipnější foto z akce. Obě témata budou hodnocena dohromady
nezávislou komisí.  Poslední  termín zaslání  fotografií  je  31.3.2021.  Každý účastník
může zaslat maximálně 5 fotografiína e-mailovu adresu předsedkyně kulturní komise
paní Boženy Splavcové, splavcova.b@seznam.cz.Tři výherci obdrží poukaz na nákup
knih. Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách obce 15.4.2021.

KOORDINÁTOŘI:

Spodní část obce, pravý břeh Sázavy, okolí školy, sv. Ludmily: Prokop Mašek, e-mail.
starosta@kamennyprivoz.cz, pytle a mapu bude předávat na adrese Kamenný Přívoz č.p. 1.

Spodní  část  obce,  levý  břeh  Sázavy,  Kašparka,  Mošťana: Jiří  Patera,  e-mail:
patera.jiri@seznam.cz, pytle a mapu bude předávat na adrese Kamenný Přívoz č.p. 51.
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Zastávka,  Hřebenec,  dětské  a  sportovní  a  dětské  hřiště: Radek  Vokál,  e-mail:
mistostarosta@kamennyprivoz.cz, pytle a mapu bude předávat na adrese č.p. Kamenný Přívoz
187.

Kamenný Újezdec: Eva  Drahošová,  e-mail:  e.drahosova@seznam.cz,  pytle  a  mapu bude
předávat na adrese č.p. Kamenný Újezdec 188

Hostěradice: Eva Jírů, e-mail: podatelna@kamennyprivoz.cz, pytle a mapu bude předávat na
adrese č.p. Hostěradice 125

Rakousy: Pavel Pála, e-mail: weldrak@seznam.cz, pytle a mapu bude předávat na adrese č.p.
Hostěradice-Rakousy č.p. 34

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI ÚKLIDU 

 Účast  na  akci  je  na  vlastní  nebezpečí,  rodiče  nebo  zákonní  zástupci  nesou  plnou
odpovědnost za bezpečnost svých dětí.

 Při úklidu používejte ochranné pomůcky, při manipulaci s rozměrným odpadem a při
používání jakýchkoliv nástrojů mějte na paměti svou vlastní bezpečnost, a především
bezpečnost dobrovolníků ve svém okolí.

 Nevstupujte  do  žádných prostor,  kde  by hrozilo  nebezpečí  propadnutí,  zavalení  či
utonutí, nevstupujte do objektů určených k demolici apod.

 Při  pohybu na  silnici  či  v  blízkosti  železnice  dbejte  zvýšené  opatrnosti  a  použijte
reflexní vestu, nebo reflexní prvky.

 Během  akce  dodržujte  aktuální  vládní  opatření,  omezení,  usnesení  a  další  platná
nařízení státních institucí (COVID 19).

PhDr. Radek Vokál
 místostarosta obce

v.r.
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