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ŠÍBALOVA STATKU

Vážení spoluobčané,  

nacházíme se stále v době, kdy jsou naše aktivity podstatně 
omezené, a tak jsem dlouho nevěděl,  jakou tematikou se můj 
článek do Přívozského čtvrtletníku bude zabývat. Ale téma 
se nabízí nakonec vždy samo, a proto se i dnes musím vyjá-
dřit ke stále aktuální problematice odpadů – a to jak v tom 
kladném, tak bohužel i záporném smyslu. 

Potěšitelnou informací je, že se obec Kamenný Přívoz v le-
tošním roce zapojila do akce UKLIĎME ČESKO. Hlavními 
organizátory byla ekolo-
gická komise a místosta-
rosta obce Radek Vokál.  
Dobrovolníci z řad občanů 
se sešli v soboru 27. března 
na předem stanovených 
místech a vyzvedli si odpa-
dové pytle, aby mohli ve 
vybraných lokalitách pro-
vést úklid. Skvělá zpráva 
je, že se do akce zapojily 
celé rodiny i s dětmi. Kéž 

by takových bylo víc, snad se ke světu budou chovat lépe 
a rozumněji než starší generace. Tohoto bohulibého projektu 
se v naší vesnici účastnilo více než padesát osob a bylo na -
sbíráno mnoho desítek pytlů odpadu. Děti obdržely za od-
měnu diplom a kdo měl fotografické ambice, mohl se 
účastnit fotosoutěže o ceny – poukázky k odběru knih. Kdo 
vyhrál? To se dozvíte v příštím čísle. 
 

Jsem přesvědčen, že tito aktivní dobrovolníci nejsou titíž 
lidé, kteří odpad do přírody jen tak odhodí. O to více je ob-

divuhodné, že ho jdou spo-
lečně s rodinou uklidit za ty, 
kterým je jejich okolí ukra-
dené a za svoje činy nechtějí 
nést žádnou zodpovědnost. 
Jak pronesl můj vnuk: 
„Dědo, kdyby lidi nevyha-
zovali odpadky do přírody, 
nemusel by je nikdo uklí-
zet.“ A má pravdu. 
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Obecní rada jednala v období od minulé uzávěrky Přívozského 
čtvrtletníku celkem 6x. 

Mimo jiné bylo projednáno a schváleno: 
• Směrnice č.1/2020 o poskytování příspěvků na penzijní připo-

jištění 
• Zajištění stravy seniorům od dvou možných poskytovatelů 
• Započtení nákladů rekonstrukce do nájmu obecního bytu 

v č.p. 263 
• Posouzení stavu střechy MŠ 
• Vypracování projektu na proměnu podkroví obecního domu 

č.p. 263 na obecní byty 
• Příspěvek na akci „Čistá řeka Sázava“ 10 000 Kč 
• Dotace spolku zdravotně postižených a seniorů v Týnci nad Sá-

zavou 5 000 Kč 
• Propagace obce v knize spol. Proxima Bohemia 
• Zřízení výdejního boxu Z Box u budovy OÚ Kamenný Přívoz 
• Výměna oken a dveří v objektu čp.285 K. Přívoz na žádost 

České pošty s.p. 
• Radou obce byla vyslovena pochvala kronikářce obce paní 

Boženě Splavcové 
• Snížení poplatku za odpad podnikatelům postiženým omeze-

ním provozu ze strany Nařízení vlády ČR 
• Úprava spisového řádu 
• Stravenkový paušál zaměstnancům obce 
• Připojení obce k akci Ukliďme Česko 
• Oprava havárie stropu, ke které došlo zatečením většího množ-

ství vody poškozenou, dnes již opravenou střechou, u obecního 
objektu č.p.15, K. Přívoz 

• Plná moc paní Radce Černé k úkonům spojeným s odstraněním 
nelegální stavby z obecního pozemku p.č.248/27 k.ú. Kamenný 
Přívoz 

• Obec bezúplatně poskytne vozidla Praga V3S, VW Transporter 
a Multicar SDH na svoz železného odpadu na den 24.4.2021 

• Účetní uzávěrka Základní školy a mateřské školy Kamenný Pří-
voz za rok 2020 a převod hospodářského výsledku roku 2020 
ve výši 36 721,56 Kč do rezervního fondu a fondu odměn 

• Úprava spisového a skartačního řádu obce Kamenný Přívoz 
• Prodloužení nájmu obecní parcely p.č.259/5, k.ú. K. Přívoz 

paní Simoně Šplíchalové o jeden rok za stávajících podmínek 
• Pronájmy obecních pozemků novým majitelům nemovitostí 

(rekreačních chat) za stejných podmínek jako původním maji-
telům těchto nemovitostí 

• Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 
s panem Tomášem Zouzalem 

Zastupitelstvo obce – veřejná zasedání zastupitelstva obce se 
uskutečnila 22.12.2020 a 30.3.2021. 

Mimo jiné bylo projednáno, schváleno a uloženo: 
Schváleno: 
• Odkup pozemku p.č.617/1 kat. území  Kamenný Přívoz o vý-

měře  531 m2 od majitelky paní Radky Jangl (vede po ní cesta 
od krajské silnice k hasičskému hřišti) 

• Odkup částí pozemků p.č.529/34 (267 m2) a p.č.529/4 (163 m2)  
kat. území  Kamenný Přívoz od majitelky paní Radky Jangl 
(pozemek při hasičském hřišti, kde je též šrotiště SDH) 

• Odprodej částí dlouhodobě připlocených pozemků p.č.248/26 
o výměře 157 m2, st. 1319 o výměře 28 m2, st.1320 o výměře 
4 m2 a p.č.248/278 o výměře 127 m2, vše kat. území Kamenný 
Přívoz, majiteli nemovitosti č.e.447 Kamenný Přívoz 

• Odprodej dlouhodobě připlocené části obecního pozemku 
p.č. 686, kat. území Kamenný Přívoz, o velikosti 68 m2 maji-
telce přilehlého rodinného domu č.p. 51 Kamenný Újezdec paní 
Daně Doskočilové 

• Úprava rozpočtu obce Kamenný Přívoz č. 3/2020 – 4. rozpočet 
obce 

• Rozpočet obce Kamenný Přívoz roku 2021  

• Příjem daru – pozemku p.č.188/1, kat. území Hostěradice, o vý-
měře 90 m2 od majitelek paní Vlasty Jedličkové, paní Dany 
Kolářové a paní Růženy Komárkové. Po tomto pozemku vede 
místní komunikace 3. třídy  

• Úprava č.1 rozpočtu obce roku 2021 

• Odprodej dlouhodobě připlocené části obecního pozemku 
p.č.97/13, kat. území Kamenný Přívoz, o velikosti cca 32 m2 
manželům Heleně a Karlovi Danihelkovým (majitelům objektu 
čp.277 Kamenný Přívoz) 

• Odprodej dlouhodobě připlocené části obecního  pozemku 
p.č.248/2, kat. území Kamenný Přívoz, o velikosti 48 m2 (nové 
parcelní číslo 248/29) paní Korbelové Jitce (majitelka nemovi-
tosti č.e.145 K. Přívoz) 

• Odprodej dlouhodobě připlocené části obecního pozemku 
p.č.248/2, kat. území Kamenný Přívoz o velikosti cca 46 m2 
(nové parcelní číslo 248/28) panu Pavlovi Talíři (majitel nemo-
vitosti č.e.144 K. Přívoz) 

• Odprodej dlouhodobě připlocené části obecního  pozemku 
p.č.686, kat.území Kamenný Přívoz o velikosti 48 m2 (nové 
parcelní číslo 686/1) paní Doskočilové Daně  

• Směna  pozemků ve vlastnictví Lesů ČR p.č. 294/2, 294/3, 
294/4, 465/25, 465/4 a 466/2 za pozemek  ve vlastnictví obce 
Kamenný Přívoz p.č.674/8, vše kat. území Kamenný Přívoz, 
s doplatkem ze strany obce Kamenný Přívoz ve výši 356 780 Kč. 

• Odkup pozemku p.č. 618/7 o výměře 375 m2, kat. území Ka-
menný Přívoz, od majitelky paní Radky Jangl (cesta nad hasi-
čárnou v K. Újezdci) 

• Stavba „Úprava prostranství u ZŠ a MŠ“ dle dokumentace 
zpracované ing. Romanem Tichovským  

• Zmocnění starosty obce, popřípadě místostarosty obce, k za-
stupování obce pro získání pozemku nutného k realizaci stavby 
„Úprava prostranství u ZŠ a MŠ“  

• Zadávací podmínky pro výběrové řízení na geodetické práce 
pro zakázku „Kamenný Přívoz – zásobování pitnou vodou a od-
kanalizování – zaměření pro projekt“ 

• Výběrové řízení dodavatele autobusových zastávek Kašparka 
proběhne v dubnu 2021 s tím, že akce potrvá nejdéle 2 měsíce 
a bude dokončena do konce srpna 2021. 

• Výběrové řízení dodavatele vodovodního řadu na Zastávce pro-
běhne v dubnu 2021 s tím, že akce potrvá nejdéle 2 měsíce 
a bude dokončena do konce srpna 2021. 

• Poskytování zvýhodněného stravování pro seniory za stávají-
cích podmínek 

Uloženo: 
• Starostovi obce uzavřít Smlouvu o dílo na akci Nové autobu-

sové zastávky na silnici II/105 „Pod Kašparkou“ 

• Starostovi obce uzavřít Smlouvu o dílo na akci Vodovod Ka-
menný Přívoz řad „1“ 

• Starostovi obce doplnit do plánu rozvoje obce informaci 
o možné výstavbě obecních bytů 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou zveřejněna v od-
kazu na webových stránkách obce.  
www.kamennyprivoz.cz 

Prokop Mašek – starosta
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Obecní úřad je zahlcen dotazy na stav 
mostu v naší obci, na postup prací na 
zúžení krajské silnice u zastávky 
autobusu v Kamenném Přívoze 
a v neposlední řadě i na zbudování 
chodníků v obci. Opakovaně nám při-
šlo alibistické odvolávat se na kraj 
jako na vlastníka a opakovaně jsme 
intervenovali u Středočeského kraje 
s žádostí o řešení věci, leč dosud 
s minimální odezvou. O to větší bylo 
naše překvapení, když nás paní hejt-
manka pozvala na osobní jednání 
o dopravních problémech sužujících 
naši obec. Na schůzku jsme se 
s panem starostou dostavili v očeká-
vání formálního vyslechnutí stížností 
s řešením taženým do ztracena. O co 
bylo větší naše překvapení, když nás 
spolu s paní hejtmankou přivítal pan 
magistr Martin Kupka – námětek 
hejtmanky, se zástupcem KSK, oba 
plně obeznámeni s dopravní proble-
matikou obce Kamenný Přívoz, již 
jsme šli řešit a s nabídkou relevant-
ních informací a možných řešení. 
 
K jednotlivým problémům: 
Most přes řeku Sázavu – v současné 
době je zpracovávána projektová do-
kumentace na celkovou náhradu 
mostu. Pan starosta informoval o nut-
nosti zachovat lávku pro pěší, což 
bylo vzhledem k morfologii obce po-

chopeno a přislíbeno. Realizace cca 
5 let. 

Zúžení u zastávky bus Kamenný 
Přívoz je již rovněž intenzivně ře-
šeno, ale vzhledem k náročnosti 
stavby je nutné provést stavební ří-
zení – již bylo požádáno o stavební 
povolení a realizace opravy proběhne 
po jeho finalizaci. 

Chodník směrem do Kamenného 
Újezdce má podporu kraje a bude-li 
zachována minimální šíře vozovky 
6 m, nebude kraj realizaci bránit. 

Chodník směr Hostěradice je vzhle-
dem k šíři vozovky a stavebním před-
pisům nerealizovatelný. Středočeský 
kraj nebude bránit případnému ji-
nému technickému řešení v oka-
mžiku, schválí-li jej PČR a příslušný 
dopravně právní úřad. 

Přechod mezi základní školou 
a školkou – kraj podpoří bezpeč-
nostní úpravy, s nimiž nebude mít 
problém PČR a dopravně-právní úřad 
schvalující stavbu. 

Pro zástupce malé obce, jako je Ka-
menný Přívoz, je více než příjemný 
pocit, že má oporu v kraji, kde ži-
jeme, a u jeho představitelů. Nejsme 
jen bezejmenný zdroj daní a po-
platků, ale jsme občany, kteří jsou 
slyšeni a jejichž problémy jsou ře-
šeny.  

Radek Vokál – místostarosta obce

Prahy 
v „Důle“ 

Na obecní úřad se obrátilo několik ob-
čanů s dotazem na zpomalovací prahy 
umístěné nově v Důle. Tyto zde byly 
umístěny z iniciativy občanů, kteří zde 
žijí, neboť v této části obce, která by 
měla být spíše klidovou a určena pro 
pěší, je značný provoz motorových vo-
zidel, kdy jen málokterý řidič dodržuje 
rychlost zde předepsanou, tedy 30 km 
v hodině. Obec splnila veškeré admi -
nistrativní a povolovací náležitosti 
s umístěním prahů spojené a prahy zde 
umístila. 

Já osobně jsem ulici projel v obou 
směrech a mohu konstatovat, že při do-
držení předepsané rychlosti mému star-
šímu vozu nehrozilo žádné poškození, 
když jsem rychlost ještě o 5 km snížil, 
tak jsem prahy prakticky neregistroval. 
Tutéž kontrolní projížďku provedl i pan 
starosta se stejným výsledkem. 

Nikdy se nezavděčíte všem, ale bu-
deme-li vycházet z toho, že obec je 
základním územním samosprávným 
společenstvím občanů, je právě úkolem 
obce pomáhat v rozumných a zákon-
ných mezích občanům s realizací jejich 
podnětů zlepšujících jim život v obci, 
a to i za cenu, že se to nebude líbit 
několika řidičům, kteří budou nuceni 
zpomalit vozidlo a nebo nedej bože do-
držovat předepsanou rychlost. Jsem 
přesvědčen, že test proporcionality vy-
chází jednoznačně tak, že právo lidí 
žijících v Důle na klidný život v ekolo-
gicky zdravém prostředí je větší, než 
právo na rychlou jízdu v klidové zóně 
obce.  A to nehovořím o zvýšení bez-
pečnosti dětí, pohybujících se zde ces-
tou do školy a školky. 
 

Radek Vokál – místostarosta obce

 
SDĚLENÍ 

Obecní úřad Kamenný Přívoz  

přijímá platby  

platební kartou.

Kdo se neptá, neví
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Což mě přivádí k nepříjemné části mého článku. Pří-
jemný pocit z povedené úklidové akce vyprchal ve 
stejné sobotní odpoledne, kdy mi volala policie ČR, že 
v odpadovém kontejneru v Hostěradicích u nádrže je 
kráva!!! Sedl jsem do auta a jel se podívat do kontejneru 
na komunální odpad u nádržky v Rakousích. Tam sice 
zbytky krávy nebyly a kontejner byl téměř prázdný, ale 
byly tam ojeté pneumatiky a ocelové vodovodní trubky. 
Jel jsem dále ke kontejnerům k požární nádrži v Hostě-
radicích. Zde čekali příslušníci PČR, kteří byli upozor-
něni, že se z kontejneru na komunální odpad line 
zápach. V kontejneru byly opravdu zbytky krávy po po-
rážce (hlava, kosti, kůže, oháňka).  Kontejner jsem 
musel uzavřít a objednat příslušnou firmu k likvidaci 
těchto biologických zbytků. Ta přijela v pondělí navečer 
a zbytky krávy odvezla k likvidaci v kafilerii. Když 
jsem čekal, než budou zbytky krávy naloženy, zběžně 
jsem kontroloval ostatní odpadové nádoby, zda nejsou 
plné. Zdálo se, že kontejner na sklo je přeplněn, neboť 
se před ním válelo několik tašek plných sklenic a lahví. 
Ale pravda byla opět jiná. Kontejner byl poloprázdný, 
pouze bylo pro někoho příliš namáhavé vyndat sklo 
z tašky a dát ručně do kontejneru. Bohužel toto je dosti 
častá praxe – do plastů dávají lidé nesešlapané lahve, 
do papíru zase nesložené krabice, u kontejneru na textil 
se válí rozházené oblečení, i přestože je jasně napsáno, 
že tašky mají být svázané, někdy prostě nejsou. A když 
není místo, ale častěji se nechce, tak zůstávají tašky 
s odpadem na zemi. Nevím, zda někdo uvažuje tak, že 
zaplatil poplatek za odpady a obec se musí postarat, či 
zda nám obec znečišťují lidé, co projíždějí kolem. 
Pravda bude asi někde uprostřed. Snad se časem na-
učíme vážit si čistého prostředí, a to nejen toho na vlast-
ním pozemku, ale i společného prostoru. 

A protože bydlím u řeky, tak vím, že někdo si plete 
řeku se smetištěm. A nehází do ní jen trávu, větve, 
klacky, ale běžné jsou plastové i skleněné lahve, ple-
chovky od nápojů a v poslední době též  plastové jídlo-
nosiče z jídla „od okénka“, běžně igelitku plnou 
odpadků. 

Chci ovšem zakončit úvodník přece jen na veselejší 
notu a budu proto děkovat. Nejprve chci poděkovat 
všem, kteří na své okolí ještě nezanevřeli, stále bojují 
s větrnými mlýny a doufají, stejně jako já, že lidé se pře-
stanou chovat jako čuňata a začnou si svého okolí více 
vážit.  

Dále děkuji všem, kteří se stále srdnatě perou s koro-
navirovou situací, která už se může zdát opravdu dlouhá 
a otravná. Nepovažuji za samozřejmost jakoukoliv dob-
rovolnickou a dobrovolnou  činnost nebo práci naší 
školy, není to snadné a stále to nekončí.  

A nám všem pak přeji mnoho radosti z čerstvého jar-
ního ovzduší a více ohleduplnosti ke svému okolí. 

Prokop Mašek – starosta
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Tato otázka mě napadá poměrně často, 
naposledy v sobotu 27.3.2021, kdy se 
naše obec poprvé zapojila do akce 
Ukliďme Česko a já jsem si vybrala 
k čistění úsek lesní cesty z Újezdce 
ke hřbitovu. Říkala jsem si, že blíže ke 
hřbitovu nejspíš najdu „jen“ pohozené 
obaly od hřbitovních svíček, plastové 
sáčky, které rozfoukal vítr. Ovšem to 
jsem se velmi zmýlila, protože to, co 
jsem objevila, nebylo jen pár pohoze-
ných odpadků… 

Našla jsem i krásné zákoutí plné sně-
ženek, bohužel mé romantické rozjí-
mání rychle skončilo. To zelené zátiší 
je plastový pytel od zahradní zeminy, 
který byl začátkem černé skládky.  

Co vše lidé dokážou odhodit přímo 
do krajiny, která nám poskytuje domov, 
nad tím zůstává rozum stát. A abyste si 
mohli udělat obrázek, o čem tu píšu: 
našla jsem plechovky od piva, lahve od 
alkoholu, což je ještě možná, ale jen 
možná pochopitelné – kam s tím po té 
namáhavé cestě do kopce z Přívozu. 
Ale zavařovací sklenice, baterie, ko-
vové i plastové kýble a kanystry, boty 
atd.? Nosit takový odpad do lesa, to už 
je vyloženě záměrné jednání. 

Kolem silnic to nebylo o nic lepší, ale 
zaráží mě i to, že si občané dokáží udě-
lat černou skládku hned vedle svého 
plotu, že se jim pak na to chce dívat…

Z úseku kolem silnice od pomníku 
v Újezdci po hranici našeho okresu byl 
výsledkem jeden a půl 120 l pytle, 
z úseku kolem osady Orlík a Jiříkova 
jezu od kontejnerového stanoviště byly 
tři 120 l pytle. A to není zdaleka vše, 
každopádně tímto velmi děkuji všem, 
kteří od reptání z gauče šli do terénu 
a pomohli naší krajině zbavit se nepo-
řádku.  
 
Jak dlouho trvá rozklad odpadků?  
Od několika týdnů přes měsíce (např. 
papír), stovky let (např. hliníkové 
obaly) až po tisíciletí (např. sklo 
a plasty). Ale taková doba rozkladu 
je přímo závislá na rozkladných pod-
mínkách, jako je dostatek kyslíku, 
vlhkost, teplota, UV záření atd. A to, 

že odpad zůstane v krajině 
tolik let a tisíciletí, není 
jediný problém. Zkorodo-
vaný odpad se „díky“ erozi 
časem dostane do půdy 
a následně do povrchových 
a podpovrchových vodních 
toků, moří, oceánů. Mikro-
plasty, karcinogenní látky 
a těžké kovy se pak dosta-
nou do potravy organizmů, 
ty potom do potravy ryb 
a živočichů, z půdy se do-
stávají do rostlin a plodů. 
A samozřejmě, tyto ryby, zvířata 
a plody nakonec konzumujeme i my. 

Lehkomyslné vyhazování věcí bez 
toho, abychom znali nebo domysleli 
důsledky našeho počínání, je problém. 
A tím nemám na mysli jen pohozené 
odpadky a zakládání černých skládek. 
Musíme se zamyslet i nad odpadem, 
který končí v popelnicích, černých kon-
tejnerech na SKO a bohužel v naší obci 
nevhodně využívaných velkoobjemo-
vých modrých kontejnerech. Tam bo-
hužel končí recyklovatelné odpady, 
které by správným uložením do přísluš-
ných barevných kontejnerů mohly být 
znovu využitelné jako suroviny a ušet-
řily by přírodní zdroje, které nejsou ne-
konečné, a také životní prostředí nás 
všech.  

Dalším řešením je nový odpad nevy-
tvářet, což samozřejmě zcela nelze, ale 
je v našich možnostech snažit se množ-
ství odpadu zredukovat na mini-
mum: 
• Zamysleme se nad nákupy a nad tím, 

kolik z nakupovaného je zbytečně 
přímo navržené a vyráběné na jedno 
použití. 

• Při nákupu vybírejme zboží, které je 
zabalené v minimálním počtu obalů. 
Také obal samotný by nás měl zají-
mat. Dejme například přednost skle-
něným obalům před tetra obaly. 

• Při nákupu ovoce či zeleniny lze vy-
užít znovu použitelné sáčky. 

• Zejména v dnešní době on-line ná-
kupů je velké množství kartonových 
krabic, které zbytečně končí v mo-

drých kontejnerech. Některé obchody 
uvítají krabice i výplňový materiál, 
stačí se poptat i ve vašem obchodě.  
Na webových stránkách www.kams-
nim.cz a www.reduca.cz/blog/v-
zaplave-kartonu najdete seznam 
e-shopů, které krabice uvítají.   

• A nejde pouze o kartonové krabice, 
poptávka může být i po jiných oba-
lech, které můžete nabídnout např. 
ve facebookové skupině Obal není 
odpad. 

• Funkční věci jakéhokoliv druhu, 
které již nepotřebujete, můžete na -
bídnout na různých facebookových 
skupinách či v bazarech – např. 
w w w . n e v y h a z u j t o . c z ; 
kamsnim.cz, Marketplace apod. 

• S kolegyněmi bychom rády i v naší 
obci přispěly k možnosti uskutečnění 
veřejného bazaru, ale vzhledem 
k době, ve které se nacházíme již přes 
rok, je to prozatím pouze v plánu. 
Uvidíme, jaká bude situace v létě či 
na podzim.  

 
Surovinové zdroje nejsou nevyčerpa-
telné a nevyčerpatelná není ani naše 
planeta, sama si už neporadí, potřebuje 
naši pomoc. O tom, že my všichni mů-
žeme udělat první krok, mě přesvědčil 
krok společnosti LEGO, která na zá-
kladě tlaku dětí bude měnit plastový 
obal za papírový.   
Doufejme, že takových kroků bude 
stále více.  

Eva Drahošová,  
členka ekologické komise 

Co tu přenecháme 
našim dětem???



ekologie

6

Tak jako všechny obce a města, 
i my budeme muset udělat hodně 
změn v odpadovém hospodářství. 

Jako opožděný vánoční dárek jsme kon-
cem loňského roku dostali nový zákon 
o odpadech. Jeho hlavním cílem je do-
sáhnout maximálního množství vytřídě-
ného odpadu. A ještě lépe minimalizovat 
jeho vznik. Již dříve jsme cítili, že v naší 
obci nefunguje odpadové hospodářství 
tak dobře, jak by mohlo, a vyvíjeli jsme 
snahy na jeho zlepšení. Nová legislativa 
nás k tomu nyní nutí mnohem razantněji, 
než jsme původně zamýšleli.  

Letošní rok proběhne stejně jako ty 
předchozí a jak jste zvyklí. Během něj 
však musíme připravit nové vyhlášky 
a vymyslet nový systém sběru a shro-
mažďování odpadů. Tím základním, co 
musíme změnit, je množství směsného 
odpadu, který je v naší obci produkován, 
a v maximální míře zvýšit třídění. Zákon 
totiž stanoví cíle, kterých budeme muset 
dosáhnout, jinak nás čekají každý rok 
sankce. V roce 2025 bychom měli napří-
klad z celkového množství odpadu vy-
třídit 60 % a v roce 2035 dokonce 70 %. 

Naše obec v současnosti 
dosahuje 24 % a z toho je 
9 % bioodpad. A to, jak jistě sami vidíte, 
není vůbec dobré. Nutno však říci, že 
tato čísla jsou velmi významně ovliv-
něna množstvím odpadů, které končí 
v černých 1100 l a velkých plechových 
kontejnerech. Ty jsou přístupné naprosto 
všem, a také v nich naprosto všechno 
končí. Tedy i to, co do nich nepatří, bez 
třídění, nebo dohledu, jestli sem odpad 
ukládají skutečně jen ti, kdo v naší obci 
bydlí nebo vlastní nějakou nemovitost, 
a tedy za jejich využití zaplatili. A to je 
to hlavní, co musíme změnit. Problé-
mem ale je, že jen cca 40 % z celé obce 
může obsloužit popelářské auto. A právě 
pro těch zbývajících 60 % obce jsou ur-
čené výše uvedené nádoby.  

Nová legislativa nás nutí vybrat si 
jeden z několika možných systémů, bez 
možnosti jejich kombinace. Ty jsou za-
loženy buď na sledování hmotnosti či 
objemu odpadu, nebo na platbě za po-
platníka, kterým je buď každá v obci 
bydlící osoba nebo vlastník objektu, ve 
kterém nikdo nebydlí. Poslední zmiňo-

vaná, tedy platba za poplatníka, je podle 
nás nejméně motivační a spravedlivá. 
Pokud bychom šli touto cestou, platil by 
každý člen domácnosti stejnou částku, 
jako majitel rekreačního objektu za celý 
objekt. Stanovili bychom například 
částku 700 Kč, na čtyřčlennou rodinu by 
vycházela roční platba 2 800 Kč, na ma-
jitele rekreačního objektu (ať již jezdí 
jen sezóně, nebo zde žije celoročně) jen 
700 Kč. A to bez ohledu na to, kolik 
osob objekt užívá. Obec by jistě vybrala 
víc peněz na likvidaci odpadů, ale moti-
vace ke třídění a snižování jeho množ-
ství by se tím nijak nezvýšila, možná 
spíš naopak. Touto cestou proto jít ne-
chceme.  

Jako nejvhodnější systém do našich 
podmínek se ukazuje systém založený 
na objemu. Pro majitele popelnic by se 
mnoho nezměnilo. Stále by kupovali 
pásky, ale nebyli by již nuceni brát si 
jich takové množství. Významně by se 
ale změnil sběr odpadů v místech, kam 
nezajede popelářský vůz. Zde plánujeme 

 Čekají nás 

Necítím se starý, ale asi už se dostávám 
do věku, kdy si myslím, že něco bychom 
si za našeho mládí a dětství nedovolili, 
nebo by nám to rodiče vysvětlili. Roz-
mohl se v okolí Kamenného Přívozu ta-
kový nešvar. Budování cyklistických 
steziček a skokánků. Chápu, že někteří 
se cítí zřejmě dost nevybití, ale cyklo-
krosaři nejsou jediná skupina, která 
nemá v katastru obce areál. Mě by se 
taky líbilo mít v obci bazén na plavání.  

Naposled jsem byl nemile překvapen 
na jižním svahu Hřebence směrem 
k Jangláku. Během relativně krátké 
doby se na hezkých svazích s řídkým 
porostem doubravy a skalními výchozy 
objevily skokánky, díry jako pozůstatky 
po kopání hlíny a kamenů, obnažené ko-
řeny stromů... Je nehezké, pokud cyk-
listé každý kámen v požárských lesích 
očistí od mechu a doplní nájezdem. 

Opravdu hnusné je to u tzv. obětních ka-
menů, kde to je znakem naprosté igno-
rance. Bohužel tlak na přírodu a její 
využití na volnočasové aktivity je čím 
dál tím větší.  

Na Hřebenci jde o dílo dětí. Nedělám 
si iluze, že rodiče nevědí, kam s krum-
páči a lopatami chodí. Nicméně rodiče 
by jim asi měli vysvětlit, co je to ohle-
duplnost k přírodě, soukromé vlastnictví 
a obecné zásady slušnosti. Pokud to neví 
ani oni sami, pak je to těžké. I v mini-
mální variantě bylo by fajn alespoň 
záměr projednat s vlastníky pozemků 
a snažit se chovat tak, aby stopy zůstaly 
co nejmenší. Vykopané díry všude, i na 
louce, kde je to o zlomení nohy i poško-
zení mechanizace, jsou jen třešničkou na 
dortu.  
 

Jan Pergl  

Hřebenec − cyklistický terén, 
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zavést pytlový sběr. Ať již trvale bydlící 
nebo majitelé rekreačních objektů by si 
koupili pytle označené logem obce, 
které by mohli odložit do klecí místo do 
velkoobjemových kontejnerů. Neozna-
čené pytle by se sem odkládat nesměly. 
Klece by byly uzamčené a klíče od nich 
by měli jen ti, kdo mají k jejich užívání 
právo. Černé plastové kontejnery i velké 
plechové by byly zrušeny. Každý by 
tedy platil jen za objem, který skutečně 
potřebuje. Zároveň počítáme s posílením 
sběru tříděného odpadu. Ale také s vět-
ším postihem těch, kteří nebudou nový 
systém respektovat.  

Stávající platby za sběr a likvidaci od-
padů v naší obci jsou nízké. Již dříve 
jsme avizovali jejich zvýšení, aby více 
odpovídaly stále rostoucím nákladům. 
K tomu skutečně dojde, ale navýšení 
bude mírnější, než jsme původně uvažo-
vali. Alespoň pro ty, kteří neprodukují 
mnoho směsného odpadu a třídí. Ostatní 
si budou muset zaplatit více vývozů, 
a tedy se jim svoz odpadů prodraží. Po 

odstranění velkých 
nádob na směsný 

odpad již také nebude možné ukládat 
nadbytečný odpad do nich. A pokud 
někdo odloží odpad mimo místa k tomu 
určená (na zem okolo nádob na tříděný 
odpad, nebo vedle klece na pytlový sběr, 
či úplně jinam), vystavuje se postihu 
v přestupkovém řízení za zakládání 
černé skládky.  

Musím ještě zmínit jeden problém, se 
kterým se potýkáme. Veškeré statistické 
přepočty, podle kterých obec byla, je 
a bohužel i bude hodnocena, jsou zalo-
ženy na počtu občanů, kteří jsou v obci 
hlášeni k trvalému pobytu. Legislativa 
ani její tvůrci nijak nezohledňují množ-
ství rekreačních objektů a jejich uživa-
telů, kteří odpad v obci legálně tvoří. 
I díky tomu je produkce odpadů na jed-
noho obyvatele naší obce velmi vysoká. 
Na tomto stanovisku se bohužel v do-
hledné době nic nezmění. Apelujeme 
proto na ty, kteří v obci bydlí, ale trvalé 
bydliště mají jinde, aby se k pobytu 
v obci přihlásili, pokud je to možné. A na 
ty, u kterých to možné není, aby platili 

poplatky za svoz odpadů skutečně 
v místě svého pobytu, tedy u nás, v Ka-
menném Přívoze, a ne v místě svého ofi-
ciálního trvalého bydliště. Nemusíte se 
bát, že byste je museli platit dvakrát. 
Zákon o odpadech totiž s touto variantou 
počítá a pokud doložíte, že poplatky pla-
títe u nás, jste od placení poplatků 
v místě trvalého bydliště osvobozeni.  

Nový systém by měl být mnohem 
spravedlivější, přehlednější a více moti-
vující ke třídění, než ten stávající. Každý 
si bude moci sám regulovat množství 
odpadů, za které zaplatí. Pokud jich vy-
produkuje více, také více zaplatí a na-
opak. Platba za odpady ale není jen za 
směsný odpad, zahrnuje i svoz tříděných 
odpadů, provoz shromaždiště v Hostěra-
dicích, svoz a likvidaci objemného a ne-
bezpečného odpadu, úklid stanovišť... 
Na to nesmíme zapomínat. Ideálem by 
bylo nemít odpady téměř žádné, k tomu 
vše směřuje, ale to je vize vzdálené bu-
doucnosti. A do té doby se musí změnit 
hodně věcí, hlavně smýšlení nás všech. 
  

Zuzana Jirková, ekologická komise 

změny 
Ekologie

nebo ukázka bezohlednosti? 
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NEBEZPEČNÝ ODPAD  

Nebezpečný odpad (zbytky barev, zářivky, akumulátory…) 
je možné několikrát ročně přivézt na shromaždiště v Hostě-
radicích. Předpokládaný termín pro letošní rok je 15.5. 
a 20.11., 8.30–11.30 hod. a bude potvrzen 14 dní předem po-
mocí aplikace Hlášení rozhlasu.  
 
PNEUMATIKY 

Pro ojeté pneumatiky funguje 
systém zpětného odběru; je-
jich likvidaci zajišťují autoser-
visy a pneuservisy. Nedávejte 
je prosím do obecních kontej-
nerů, ani je nevozte na shro-
maždiště v Hostěradicích.  
 
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD  

Tento odpad si občané odstraňují na své náklady sami. 
Nejbližším místem, kde je možné stavební odpad odložit, 
je překladiště na bývalé skládce na Radlíku. Uložení je 

zpoplatněno. Otvírací doba je 
pondělí až pátek 8.00–16.30 
hod., tel. 602 366 212.  
 
OBJEMNÝ ODPAD  

Sběr objemného odpadu (ná-
bytek, koberce, matrace...) 
probíhá zároveň se svozem 
nebezpečného odpadu. Po do-
hodě s pracovníky obecního 
úřadu ho můžete uložit na 
shromaždiště v Hostěradicích i mimo vyhlášený termín. Ne-
dávejte ho prosím ke stanovištím tříděného odpadu, ale od-
vezte ho rovnou do Hostěradic.  
 

ELEKTROODPAD  

Menší zařízení odkládejte do červených kontejnerů, do ná-
doby na obecním úřadě a ve vchodu do základní školy. Větší 
zařízení můžete odvézt na shromaždiště v Hostěradicích.  
 
POUŽITÉ SVĚTELNÉ ZDROJE  

Lineární a kompaktní zářivky, světelné zdroje s LED di-
odami, halogenidové, sodíkové a směsné výbojky odevzdá-
vejte na místa zpětného odběru do speciální nádoby umístěné 
na OÚ. Můžete je také nalézt v prodejnách elektro (seznam 
sběrných míst http://www.ekolamp.cz/cz/sberna-mista). 
Běžné žárovky, reflektorové a halogenové žárovky však od-
kládejte do popelnic se směsným odpadem.  
 
SHROMAŽDIŠTĚ VE STATKU V HOSTĚRADICÍCH 

Provozní doba:  
duben−listopad: 1× týdně, sobota od 11.00 do 13.00 hod. 
prosinec−březen: 1× měsíčně, 2. sobota v měsíci od 11.00 
do 13.00 hod.  

EkologieKam s ostatním odpadem,  
který nepatří do kontejnerů? 
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HIERARCHIE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
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Úspory energie při výrobě lepenky ze sběrového 
papíru z domácností podle způsobu nakládání (MJ/kg) 
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To je překonaný lineární model hospodaření, který 
vyšel z představy neomezené kapacity Země, která 
nám poskytuje neomezené množství zdrojů a energie 
a která bez problémů absorbuje naše odpady. Dnes 
víme, že tomu tak není. Produkujeme víc emisí, než je 
planeta schopna vstřebat, většina surovin, které čerpají 
ekonomiky vyspělých zemí, pochází z neobnovitelných 
zdrojů (v ČR je to 80 až 88 %). 

Dopad výrobku je třeba sledovat z pohledu celého 
životního cyklu (těžba surovin, výroba, distribuce, užití, 
nakládání s odpadem). Např. provoz televize spotřebuje 
cca 90 % energie, její výroba jen 10 %. Spotřeba 
energie je tedy pro televizory velmi důležitý ukazatel. 
U vrtaček se 90 % energie spotřebuje ve výrobě.  
Proto může být lepší si je půjčovat.  

ZajímavostObsah z lata v 1 tuně s ta rých mobilů 

a počítačů je přibližně 100 g. Takovou 

koncen trac i z lata má jen 1 ložisko 

na světě. Běžná koncen trace 
z lata v rudě je 3 až 12 g na 1 tunu. 

Nejlepší ��������
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Vznik odpadu

Nejhorší

Předcházení 
vzniku odpadu

Příprava pro 
znovupoužití

Recyklace
Kompostování

Jiné použití

Odstranění

Tato výstava vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Prevence odpadů srozumitelně“,  
který podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Výstava nemusí vyjadřovat stanovisko dárců.
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Život v mateřské škole se celkem us-
tálil, děti se vracely do kolektivu, 

za což jsme byly moc rády. Přece jen se 
lépe pracuje s větším kolektivem dětí. 
V nedávné době jsme objevily novou 
metodu výuky čtení, která se jmenuje 
Čtení na základě jména. Neučíme děti 
číst, od toho je ZŠ. Tato metoda vede 
k rozvoji čtenářských kompetencí 
v raném věku a rozvíjí schopnost čtení 
písmen a porozumění významu. Hlav-
ním naším úkolem je vytváření tako-
vých pedagogických situací, díky nimž 
si děti v předškolním věku bez úsilí 
a zábavnou formou osvojí základy čte-
nářské gramotnosti. Tato metoda se 
s úspěchem používá i v jiných zemích, 
například v Mexiku, v Polsku. Za nás 

učitelky MŠ mohu říci, že děti tato me-
toda opravdu baví. Rády pracují se 
svým jménem i se jmény ostatních dětí 
v kolektivu. Rády určují, která pís-
menka jsou obsažená v jejich jménu 
a poznávají, jestli toto písmenko nemá 
i někdo další. Určují první a poslední 
písmenko, poznávají a učí se pojmeno-
vat, jakým písmenkem začíná jejich 

jméno a jestli má někdo jiný to samé 
písmenko. Pracujeme hodně s kartič-
kami a s písmenky. A to vše se děje for-
mou her.  

V březnu se bohužel školka zavřela 
(nouzový stav) a předškoláci měli mož-
nost distančního vzdělávání. Online 
jsme se potkávali přes Google Meet, 
před školkou byly připravené pracovní 
listy, na webových stránkách doku-
menty ke stažení. Každý si mohl vybrat 
to, co mu vyhovuje.  
Od 12.4. jsou předškoláci opět ve 
školce, v pondělí a ve čtvrtek se před 
vstupem do mateřské školy testují za 
pomoci rodičů v tělocvičně. Těšíme se, 
až budeme ve školce zase všichni.  

Soňa Růžičková, Lucie Kyptová

Život  
v mateřské 
škole 
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„Neváhejte se na mě obrátit“

Rezervace
 katerinarakova@seznam.cz
 +420 724 709 259

působí na širokou škálu tělesných, 
psychických, neurologických i hormo-
nálních problémů a dysfunkcí 

 díky jemnosti a neinvazivnímu  
přístupu je terapie vhodná pro dospělé  
i děti, těhotné ženy i miminka

 harmonizuje nervový systém 
zmírňuje stres a napětí při neurčitých 
pocitech životní nespokojenosti  
a potřebě změny

více info na webu:
craniosacralni-terapie-a-biodinamika.

webnode.cz

Relaxační masáž     450 Kč / h

Kraniosakrální terapie      750 Kč / h

Kraniosakrální biodynamika   1 050 Kč / h

Manikúra a Pedikúra        350 Kč

Energie a Kvantovaní v ceně 

1. Terapie cca 1,5 h (cena není navýšena)

Otevírací doba
Po - Pá: 8:00 - 22:00

So: 8:00 - 20:30
 Ne: 10:00 - 20:00

 Kamenný Přívoz 102

CranioSacrální terapie a Biodynamika 

Energie Kvantovaní
Jemná energetická terapie 

Dobrý den,
dnes odpoledne před 

domem dcerka objevila zala-
minovaná vajíčka, tak jsme 
hned šly pátrat, o co jde. Moc 
bych chtěla poděkovat, že 
i v této době paní učitelky 
myslí na dětičky. Mě to moc 
dojalo a úžasně jsme se poba-
vily. Mám vyřídit, že dcerka 
všechny úkoly splnila a po-
zdravuje paní učitelky.  

Doufám, že už jsou všechny 
paní učitelky zdravé. Přeji 
všem pevné zdraví, pevné 
nervy a snad brzy normální 
svět. Hezký den a krásné Veli-
konoce, Marcela a Lada Dvo-
řákovy. V příloze posílám pár 
fotek, jak si dcerka vajíčkovou 
cestu užila. 
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Milí čtenáři, 
tři čtvrtletí školního roku uplynula jako 

voda. Při pohledu zpět se mi zdá, že je neskutečné, 
aby se tolik událostí stalo za tak krátkou dobu. 
Všichni jsme si přáli, aby se neopakovalo uzavření 
škol jako v loňském školním roce. Zdá se, že nás 
letos provází české přísloví: „Nikdy není tak 
špatně, aby nemohlo být ještě hůř.“ Distanční vzdě-
lávání užíváme JEŠTĚ ve větší míře než v loňském 
roce.  

Vloni jsme byli vhozeni do vody a museli plavat 
v neznámých vodách distanční výuky. Letos jsme 
již plavat uměli, a proto jsme se zaměřovali i na styl. 
Využívali jsme ve výuce různé aplikace (Kahoot, 
Nearpod, Wocabee…), snažili se u dětí podporovat 
dobrou náladu a skupinovou dynamiku. Digitální 
vzdělávání se ve školství posunulo mílovými kroky 
kupředu. Žáci se z konzumentů stávají tvůrci. Ať se 
nám to líbí či ne, digitální gramotnost patří mezi zá-
kladní dovednosti pro život v 21. století.  

Distanční výuka je velmi náročná pro všechny 
strany. Velké poděkování patří našim žákům, rodi-
čům (prarodičům) za podporu a čas, který věnovali 
svým dětem. Děkuji skvělým učitelkám naší školy 
za energii, kterou věnovaly on line výuce. Vycho-
vatelkám, které šly ochotně pomáhat do mateřské 
školy, učitelkám z mateřské školy za výpomoc 
s provozem školní družiny. Kuchařkám školní 
jídelny za vaření oblíbených jídel a výdej z okna 
jídelny. Oběma školnicím a technickému pracov-
níkovi děkuji za vzorné udržování pořádku ve 
škole i okolí. Velké poděkování patří našemu 
zřizovateli, který se o nás vzorně stará. Obstaral 
pro nás respirátory, pořídil nám generátor ozonu, 
čističky vzduchu do každé třídy.  

Nyní si všichni užíváme, že můžeme být ve 
škole. Nejen žáci musí dodržovat mnohá hygi-
enická opatření, některá jsou náročnější (testování), 
ale oni to zvládají s nadšením (někteří se prý na 
pravidelné testování dokonce těší), váží si toho, že 
zase můžou být ve škole s kamarády.  

Chceme si ověřit, co se za tento rok žáci naučili, 
jak jsou na tom v porovnání s ostatními žáky v ČR, 
proto jsme se zapojili do Národního testování od 
společnosti Scio. Žáci 3. a 5. třídy získají nestran-
nou zpětnou vazbu.  

Máme za sebou zápis do ZŠ, těší nás vysoký 
zájem o naši školu. Jsme vděční za spolupráci s Če-
skou televizí, která dobré jméno naší školy po-
zvedá. A i díky tomu nás kontaktují studenti 
pedagogické fakulty, kteří u nás chtějí absolvovat 
svou praxi.  

Věříme, že naše škola poroste dál i s vaší pomocí.  
Přejeme vám krásné jarní dny.  

Jana Kozlová a zaměstnanci ZŠ a MŠ  
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Za vznikem nápadu otevřít v Kamen-
ném Přívoze lesní klub jako alternativu 
předškolního vzdělávání stojí tři kama-
rádky, které zde žijí již několik let 
a které tráví nejraději svůj volný čas 
venku a aktivně. Spojuje je hlavně 
láska k přírodě, ke zvířatům a to samé 
předávají i svým vlastním dětem. Bajá-
nek vznikl jako neziskový projekt 
Spolku Bajan, z.s., který v údolí Moš-
ťanského rybníka působí od roku 2017 
a byl založen na podporu starých a ne-
mocných koní. Nyní má ve své péči 14 
koní, 6 ovcí, dvě prasátka, slepičky, ko-
čičky a další zachráněná zvířata. Po-
řádá pravidelný kroužek Malý farmář 
pro děti od 5 do15 let (nyní již 3x 
v týdnu), v létě organizuje letní pří-
městské tábory a od srpna 2020 se stal 
přidruženým střediskem České hipore-
habilitační společnosti.  

Lesní klub Bajánek je inspirovaný 
lesní mateřskou školkou a poskytuje 
plnohodnotné předškolní vzdělávání. 
Není však zapsaný v Rejstříku škol 
a školských zařízení, nedostává tedy od 
státu žádné pravidelné příspěvky. Děti 
v něm mohou absolvovat povinný rok 
předškolní docházky pouze v případě, 
že budou zapsané ve spádové či jiné 
mateřské škole spadající pod MŠMT na 
individuální vzdělávání, kde bude do-
mluven způsob jejich přezkušování. 
O kvalitní přípravu na toto přezkoušení 
je v Bajánku postaráno.  

Co v Bajánku nabízíme? Hraní a učení 
v přírodě a s přírodou v duchu lesních 
mateřských škol, rozvoj a výchovu dětí 
od tří do šesti let, malý kolektiv dětí – 
maximálně 12 dětí ve skupině, kvalifi-
kované průvodkyně plné porozumění, 
zázemí školky v zateplené jurtě, celo-
denní provoz 5 dní v týdnu a možnost 
návazných kroužků pro vaše děti (jez-
decké lekce pro nejmenší, keramika, an-
gličtina, výtvarná dílna).  

Vzdělávací program LK Bajánek je 
založen především na pobytu dětí v pří-
rodě. Převážná část programu probíhá 
v lese a v okolí jurty. Rozmanitá do-
mácí zvířátka, nedaleký rybník, louky 
a les poskytují dětem mnoho příleži-
tostí k pozorování přírody a učení se 

prožitkem v souladu s přírodou. Našimi 
základními pilíři je prožitková, intu-
itivní pedagogika a respektující přístup. 
Lektoři v LK působí především jako 
průvodci. Aktivity volíme tak, aby ko-
respondovaly s koloběhem přírody, 
s aktuálním děním v okolní přírodě, 
lese a s tradicemi. Tomu přizpůsobu-
jeme i týdenní vzdělávací plán.  

Zaměřujeme se na soužití s okolní 
přírodou a s domácími zvířátky, kte-
rých máme opravdu mnoho. Vytváříme 
přátelské, respektující prostředí, kde se 
cítí dobře jak děti, tak dospělí. Jako dů-
ležité vnímáme předat dětem morální 
hodnoty a hranice, v nichž se mohou 
bezpečně pohybovat a rozvíjet se v sou-
ladu s vlastními potřebami a zájmem. 
Dbáme na sociální rozvoj a ohledupl-
nost k druhým. K tomu nám pomáhají 
pravidla, která si spolu s dětmi v září 
stanovujeme.  

Od září 2021 se těšíme na nové malé 
členy i jejich rodiče. Pro zájemce chys-
táme den otevřených dveří, který se 
bude konat dne 23.4.2021 v čase od 14 
do 16 hodin. Budete mít možnost se-
známit se s průvodkyněmi dětí, poznat 
prostředí a zázemí klubu, prohlédnete 
si naše zvířátka a jurtu. K nahlédnutí 
bude také provozní řád. Pro děti bude 
připravený tvůrčí program a budou mít 
možnost pomazlit se s našimi chlu-
páčky. Po dohodě je možné domluvit 
návštěvu i jiný den. Zápis na školní rok 

2021/2022 je naplánovaný na období 
26.4.−14.5., zápis bude probíhat ve 
formě individuální schůzky po před-
chozí telefonické domluvě. Bližší in-
formace a formuláře včetně kontaktu 
naleznete na našich webových strán-
kách www.lesniklubbajanek.cz a také 
na našem facebooku, kam přidáváme 
aktuality z dění v klubu.  

Děkujeme obci Kamenný Přívoz za 
prostor, vstřícnost a podporu, která je 
nyní, v začátku fungování klubu, pro 
nás zcela zásadní. Pokud by nás chtěl 
i kdokoli další jakkoli podpořit, budeme 
velice rády. Stačí se s námi spojit přes 
email lesniklubbajanek@gmail.com.  

Věřím, že náš lesní klub bude obci Ka-
menný Přívoz a jeho obyvatelům příno-
sem a vznikne zde tak nové komunitní 
místo pro setkávání nejen předškolních 
dětí. Jurta bude v podvečerních a večer-
ních hodinách sloužit také jako zázemí 
pro navazující kroužky pro školní děti 
a kurzy pro dospělé. Rádi bychom na-
bídli všem lidem z okolí možnost trávit 
čas aktivně, smysluplně a v souladu 
s přírodou.  

Za Lesní klub Bajánek  
Zuzana Dynková koordinátorka LK  

Otevření Lesního 
klubu Bajánek 

Hledáme kolegyni/kolegu kvalifikovanou/kvalifikovaného 

jako učitelka/učitel 1. stupně ZŠ:  
 

• rád/a učí a dokáže děti nadchnout pro získávání znalostí  

• má kladný vztah k dětem a respektuje jejich individualitu  

• je aktivní, kreativní, energická/ý, otevřená/ý novým pedagogickým technikám 

a postupům  

• je ochoten/ochotna dále se vzdělávat a pracovat na svém rozvoji  

• má týmového ducha  

Nabízíme:  

• práci v příjemném a podporujícím kolektivu  

• prostor pro seberealizaci a profesní rozvoj  

• možnost spoluvytvářet školu, kterou bychom si pro naše děti všichni přáli.  

Kontakt: Jana Kozlová, 724 128 124 (reditelka@zsmskp.cz)  

Láká Vás práce ve škole? Chcete pracovat s dětmi? Napište nám. 



Společně Pro Přívoz

14

Jak spisovatel Posázaví Jan Morávek 
kdysi správně poznamenal, žijeme 
u řeky, proto by nás nemělo překva-
povat, že v našem těsném sousedství 
žije řada různých vodních živočichů. 
Poslední měsíce nabídly ideální pří-
ležitost pro prozkoumávání okolí naší 
obce a při té příležitosti jsme byli 
svědky přítomnosti hned několika 
chráněných živočichů kolem řeky.  
Ze všeho nejvíce nás potěšilo zjištění, 
že se u nás usídlilo hned několik je-
dinců vydry říční. Jejich stopy bylo 
možné sledovat během zimy ve 
sněhu kolem řeky a vydry jsme také 
několikrát měli tu čest osobně spatřit. 
Vydra říční je opravdu pozoruhodný 
živočich. Jedná se o největší vodní 
šelmu žijící na českém území, 
z čehož lze asi vytušit, že žije v okolí 
tekoucích nebo stojatých vod. Její te-
ritorium může být až 30 kilometrů 
čtverečních velké a vyjma samic 
s mláďaty žijí vydry samotářsky. Jsou 
vysoce teritoriální, důsledkem čehož 
nehrozí jejich lokální přemnožení. 

Na lov se vydra vydává převážně 
v noci či za soumraku. Člověk ji ale 
může zahlédnout i v denních hodi-
nách, kdy se vrací do nory, jejíž 
vchod bývá pod vodní hladinou. 
Vydry jsou velmi hbité, což je také 
důvod, proč tento článek k sobě nemá 
žádnou doprovodnou fotografii.  
Vydra říční nemá v českém prostředí 
kromě člověka přirozeného nepřítele. 
Velké znečištění vody a lidské zásahy 
do jejího přirozeného prostředí vedly 
v minulém století k jejímu velkému 
úbytku na našem území. Proto je 
v České republice považována za 
silně ohrožený druh a je tedy chrá-
něná. Vydra říční se usazuje pouze 
v oblastech s čistou vodou, proto je 
její přítomnost možné brát jako dob-
rou indikaci kvality vody v Sázavě 
a zároveň jako motivaci, proč se tuto 
kvalitu snažit zachovat a zlepšovat.  

Josefína Weinerová 
Zdroje: 

https://www.crsmsodry.cz/savci/vydra-
ricni/ https://vydry.org/vydra-ricni-2/  

Prosíme,  
nekrmte  
cizí koně 

Je jaro, teplé počasí a k tomu navíc ny-
nější situace přímo vybízí k výletům do 
přírody. Okolo Prahy je spousta míst, 
kam se můžete jít projít, a zároveň je 
tam také spousta koní a jiných zvířat, 
a to přece přímo svádí k tomu těm chu-
dáčkům přinést něco na zub. 
 
Víte, proč je to špatné? 

Jeden pamlsek sice nevadí, ale pět, 
deset nebo dokonce víc už ano. A okolo 
takového výběhu projde denně lidí 
spousta. 

Pokud se kůň přežere krmivem nebo 
snad i nevhodným krmivem, může do-
stat koliku (bolest břicha), průjem nebo 
laminitidu (schvácení kopyt). POZOR, 
kůň neumí zvracet. Nevhodné krmivo 
musí tedy projít trávicím traktem. Ně-
kteří koně jsou k zažívacím potížím ná-
chylnější než jiní, v nejednom případě 
bohužel došlo až k úmrtí koně, a to po 
dlouhém a bolestivém boji o život. Zá-
roveň také zvíře neznáte a nevíte, jak 
se chová, jestli třeba nekouše. Koně 
jsou naši parťáci a je proto pro nás ma-
jitele bolestivé vidět, jak se trápí. Sou-
časně nás to kromě nervů stojí nemalé 
peníze vydané za ošetření na veteri-
nární klinice. 

Koním tedy do výběhu nenosíme ja-
blka, mrkve ani jiné ovoce, zeleninu, 
ani pečivo (ať už tvrdé nebo čerstvé). 
Kůň rozhodně nesmí posekanou trávu 
ze sekačky (ta může způsobit i ucpání 
jícnu). Dále jim ani netrháme kytičky 
s trávou rostoucí okolo, mohlo by tam 
růst něco jedovatého, co by kůň jinak 
sám nesežral. To vše platí i pro jiná zví-
řata, než jsou koně, například ovečky, 
kozy… 

Pokud chcete koním přilepšit, do-
neste své pamlsky raději do stáje, kde 
jim je ošetřovatelé vždy přidělí.  

My i koně vám za dodržování těchto 
pravidel děkujeme. 

Zdroj: Alena Fran 
Lucie Schnáblová 

Ve své době by si Pavel 
Šíbal těžko předsta-
vil, že se z jeho 
usedlosti jednou 
stane centrum 
obce.  

Ale možná 
na tomto stat -
ku bylo rušno 
už v roce 
1654, kdy ho 
zakoupil od 
Ondřeje Drny. 

Jak se můžeme 
dozvědět z Pamětí 
Václava Hory, statek dále 
podědil Jakub Šíbal, který byl dlouhá 
léta rychtářem. Mezi další majitele 
patřil od roku 1840 rolník František 
Šíbal, který ho postoupil synovi Jo-
sefovi a ten zas svému synovi Anto-
nínovi.  V roce 1950 odešel Josef 
Šíbal na výměnek a o statek se staral 

syn Antonín, který se oženil 
s Vlastou, dcerou pekaře 

Karla Macka.  
      Po 364 letech 

statek změnil ma-
jitele a od této 
chvíle se odvíjí 
snahy o jeho pro -
měnu. 
   Jak tyto snahy 
pokračují? 

Připravili jsme ar-
chitektonickou sou-

těž a předali ji vedení 
obce. Následovat bude 

ustavující schůze poroty a vy-
hlášení soutěže, ta by měla probíhat 
přibližně do poloviny října.  

Přejme si, ať vše běží podle plánu 
a můžeme se do Mikuláše těšit na ví-
tězný architektonický návrh.  

Věra Weinerová  
Společně Pro Přívoz 

U Sázavy se objevila 
vydra říční!

Proměna Šíbalova statku
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Zúčastnili jsme se březnové akce 
Ukliďme Česko. Pro úklid nám byl při-
dělen úsek mezi Mošťanským rybní-
kem a Hostěradicemi. V tomto krátkém 
úseku jsme nasbírali odpadků překva-
pivě hodně. Někdo se před lety asi 
chystal odvézt do kontejneru deset ige-
litových pytlů s odpadem. Ale místo 
toho náklad vyklopil u cesty do kopřiv. 
Jinak naprostou většinu nalezeného od-
padu tvořily zbytky po igelitových oba-
lech balíků senáže. Moc děkujeme 
Jirkovi Paterovi, který měl tuto část 
obce na starost a vše nasbírané vlast-
ním autem odvozil. 

Podél polní cesty od „Moštěňáku“ 
musí být člověk při sběru odpadků 
hodně opatrný. Když někde vykukuje 

ze země kus starého železa nebo pneu-
matika, je možná lepší to tam nechat. 
Bývala tu dříve rozsáhlá skládka, která 
je již zavezena hlínou. Na některých 
místech vylézají odložené věci na po-
vrch. Kdyby se tedy člověk moc snažil, 
dostal by se do vrstev, které by asi 
nikdo odvážet nechtěl. Další historická 
skládka je také na Hřebenci, pod boro-
vicemi, kde si v zimě užívají děti na bo-
bech. Tahle skládka zasypaná není, 
plechovky, sklo a igelit jsou pěkně 
vidět. Kdyby tohle chtěla obec vyčistit, 
bylo by potřeba jet s náklaďákem ně-
kolikrát. Až tu bude potřeba pomoci, 
dobrovolníky se určitě podaří snadno 
najít.  

Fišerovi  

Diskuze  
zastupitelstva  
Posledně jsem ve svém příspěvku 
psala o zasedání zastupitelstva 
obce. Dnes bych se ráda vyjádřila 
ke komunikaci mezi námi zastu-
piteli. Naše obec má patnáct za-
stupitelů, z toho pět tvoří Radu 
obce. Myslím, že je dobře mít za-
stupitelstvo takto početné. Více 
hlav − víc rozumu. Odpovídá to 
zastoupení různých názorů oby-
vatel, kteří si zastupitele zvolili. 
Jednotliví zastupitelé pak mohou 
naslouchat těmto obyvatelům, 
sdělovat vedení, co koho trápí 
a na co se ptá, a zpětně veřejnost 
informovat. Samozřejmě by měli 
zastupitelé přispívat svými 
názory, návrhy a dotazy k zlep-
šení naší obce. Mnozí naši za -
stupitelé však vytrvale mlčí. 
Nereagují na podněty zaslané 
hromadně e-mailem, neprojevují 
se ani na samotném zasedání za-
stupitelstva. Skoro se nechce 
věřit, že by téměř polovina zastu-
pitelů neměla vůbec žádný názor 
na rekonstrukci tělocvičny a „Ší-
balova statku“, osvětlení obce, 
umístění odpadkových košů po 
obci, kvalitu obecních webových 
stránek, nebo na výsadbu alejí.  

Dokonce tak zásadní věc, jakou 
je špatně provedená studie pro 
výstavbu vodovodu a kanalizace, 
změna odpadového hospodářství 
nebo kapacita školy, je neprobudí 
z letargie. Obávám se, že dodané 
podklady pro jednání zastupitel-
stva někteří ani nečtou. Někdy se 
to dá pochopit, pokud dostanou 
tyto podklady krátce před zasedá-
ním.  

Prosím zastupitele, aby se za-
mysleli nad tím, proč vlastně tuto 
funkci přijali.  
 

Barbora Fišerová,  
Společně Pro Přívoz 

Ukliďme Česko 
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V případě, že máte zdravotní postižení, jste v tíživé sociální 
situaci nebo máte někoho takového v rodině či ve svém okolí 
a nejste si jistí, zda máte nárok na dávky či příspěvky, pří-
padně potřebujete podporu nebo radu, kontaktujte sociální 
pracovnici Danielu Musilovou. 

Může vám pomoci např. s vyplňováním (případně s podá-
ním) žádosti o dávky státní sociální podpory a hmotné 
nouze, příspěvky pro osoby se zdravotním postižením, kon-
taktováním dalších služeb atd. 
NOVĚ možnost potravinové pomoci pro osoby v nouzi. 
Služba je poskytována zdarma. 
KONTAKT:  
Mgr. Daniela Musilová, Městský úřad Jílové u Prahy, 
kancelář č. 113, v budově Obecního domu na Masarykově 
náměstí 195. 
TEL: 727 827 420 (pondělí a středa) 
email: socialnipracovnice@jilove.cz

Jubilanti 
 
 
LEDEN 
Sádovská Alena 
Krupková Božena 
Brožková Libuše 
Hnátek Emil 
Jangl Zdeněk 
Urstová Ludmila 
Kudrnáč Jaroslav 
Pletichová Božena 
Švancarová Helena 
 
ÚNOR 
Jirka Oldřich 
Welser Jan 
Pácalová Božena 
Vítková Zdeňka 
Škopková Věra 
Krajánková Jiřina 
Moravec Jiří 

Hrdlička Jiří 
Juříková Helena 
Čížkovská Hana 
 
BŘEZEN 
Richtrová Miroslava 
Falta Jaroslav 
Brzobohatá Jaroslava 
Zimová Albína 
 
DUBEN 
Vrbovcová Jaroslava 
Součková Jana 
Polívka Svatoslav 
Bašatová Jitka 
Skružná Věra 
Papírníková Miloslava 
Povolná Olga 
Erbanová Anna 
Moravec Jiří 
Neubertová Eva 
Vosmíková Jaroslava 
Frimlová Ilona 

Srdečně gratulujeme všem jubilantům! 

Nově narození  

Hrouda Patrik              Šimák Jiří               Tokač David 

Úmrtí          
 
Komínek Jaroslav 
Řehák Zdeněk 

  
 
Řeháková Bohumila 
Šťastná Jiřina 
Zvelebilová  Božena 

společenská kronika

Bezpečí v pandemii 
Kulturní komise od března 
2021 pozastavila navštěvo-
vání jubilantů v obci. 
Nezapomeneme na Vás.  

Až se situace jen trochu 
uklidní, přijdeme a doda-
tečně popřejeme. 
Držte se, přátelé.   
Hodně zdraví! B. Splavcová

Bezpečnostní situace v obci za rok 2020  
V roce 2020 bylo v obci Kamenný Přívoz spácháno 35 trest -
ných činů, z nichž bylo 16 skutků objasněno. Převážně se jed-
nalo o trestnou činnost majetkového charakteru, ale proti jiným 
letům registrujeme i nárůst kriminality násilné a dokonce byl 
zaznamenán i skutek kriminality mravnostní. Přestupků bylo 
spácháno na území obce 56, z nichž 40 bylo objasněno. 
V těchto nejsou započteny blokové pokuty v dopravě.  

I přes skutečnost, že jsme občas veřejností kritizováni za 
používání kamer a fotopastí na území obce k zajištění bez-
pečnosti a pořádku v obci, Policie ČR tyto prostředky po-
užívá k objasňování protiprávní činnosti a v minulém roce, 
díky těmto prostředkům, byly mimo jiné objasněny 3 trestné 
činy proti majetku.  

Spolupráci s Obvodním oddělením Policie České republiky 
v Jílovém u Prahy, kam naše obec spadá, lze hodnotit jako 
velmi dobrou a i přes skutečnost, že nejsou naplněny tabul-
kové stavy útvaru, díky nasazení policistů  to občané nijak 
nepociťují.  

Radek Vokál – místostarosta obce 


