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ilí spoluobčané,
otevírám svým úvodem toto číslo
čtvrtletníku v ne příliš příznivé
době – advent je sice v plném
proudu, ovšem stejně tak i koronavirová epidemie. Jako by se historie
opakovala, musíme před vánočními
svátky řešit s kým, kdy a za jakých
podmínek se sejít, hlídat se, testovat, očkovat a snažit se být ohleduplní ke svému blízkému i širšímu
okolí ještě více, než tomu bylo kdy
dříve.
A právě zhoršující se koronavirová situace se poslední dobou
promítá do chodu všeho a všech,
i našeho komunitního života – ve
škole se děti testují, odchází do karantén, společné školní vánoční
tvoření s rodiči je utopie. Na obecní
úrovni byl zrušen adventní trh
i společné rozsvícení vánočního
stromku před obecním úřadem, neproběhlo tradiční předvánoční setkání pro místní seniory, apod. Ani
v letošním roce neuvidíme v televizi našeho významného občana
Jardu Faltu, kterak si jde pro státní
vyznamenání.
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Tímto obec Kamenný Přívoz děkuje paní Marii Michálkové z Hostěradic
za každoroční zapůjčení ručně vyřezávaného betlému, který je během adventu
umístěný v kapličce v Hostěradicích.

SLOVO VYDAVATELE

Krásné
vánoční svátky
a mnoho sil
do nového roku
2022

Vážení čtenáři,
jako odpovědný redaktor Přívozského
čtvrtletníku cítím potřebu sdělit Vám,
že doručené příspěvky osobně nijak neupravuji a v podstatě všechny, které
jsou obci doručeny, jsou zveřejňovány.
A to i ty, o kterých si myslím, že nejsou
vhodné či pravdivé. Činím tak proto,
abych předešel námitkám o netransparentnosti obce či omezování plurality
názorů. A ani nikdy na tyto příspěvky
reagovat nebudu, aby se nám ze spole-

čenského místního tisku nestal diskusní
plátek nenaplněných ambicí.
Od příštího čísla dojde ke změně názvu
na Přívozský občasník. K tomu dochází
z toho důvodu, že není dostatek příspěvků, takže nové číslo bude tehdy,
bude-li příspěvků dostatek. A bude to
až od příštího čísla (i když v letošním
roce čtvrtletník vyšel jen 3 x), protože
změnu názvu musíme též nahlásit na
MK.
Prokop Mašek

ze zastupitelstva

Informace o jednání rady
a zastupitelstva obce
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Obecní rada jednala v období od minulé uzávěrky Přívozského čtvrtletníku celkem 7x.
Mimo jiné bylo projednáno a schváleno:
• Pronájmy pozemků novým vlastníkům rekreačních objektů za stejných podmínek jako bývalým vlastníkům (zastavěná a případně i užívaná plocha).
• Humanitární dar obci Moravská Nová Ves ve výši
Kč 20.000,- Kč, kdy tento bude zaslán cestou sbírky vyhlášené SDH Kamenný Újezdec a obcí Kamenný Přívoz.
• Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS na pořízení nového DA
pro JSDH.
• Zajištění kompenzace neuznané dotace na realizaci odpočinkového altánu.
• Podzimní trh v Kamenném Přívoze.
• Jednací řád rady obce.
• Záměr nabídkového řízení pro využití objektu bývalé trafiky v Kamenném Újezdci.
• Dar základní organizaci ČSV 10.000,- Kč.
• Provedení úpravy lípy v Kamenném Újezdci u kapličky
v ceně cca 30.000,- Kč a nutnost kácení lípy v lokalitě
"U křížku" za cca 10.000,- Kč.
• Změnu názvu Přívozského čtvrtletníku na Přívozský zpravodaj s periodicitou vydávání nejméně 2 x do roka.
• Pořízení kamerového systému na zvažované stanoviště
KO u hřiště SDH Kamenný Újezdec.
• Nákup celkem 16 ks kovových klecí o různých rozměrech
na sběr komunálního odpadu od společnosti StalConcept.
• Nové nominanty obce do školské rady paní Evu Drahošovou a pana Radka Vokála.
• Pořízení 2 ks světelných radarů u ZŠ v maximální hodnotě 140.000,- Kč.
• Pořízení 2 ks světelných radarů v K. Újezdci v maximální
hodnotě 140.000,- Kč.
• Výměna oken čp. 285 K.P – 1.NP pronajímané společnosti Česká pošta s.p. od společnosti Svět-oken.
• Výměna oken čp. 285 K.P – Obecní úřad 2. NP od společnosti Svět-oken.
• Úprava povrchu pro umístění odpadových klecí společností Stafima s.r.o.
• Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy poskytnutí dotace z programu
2021 – 2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do
2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova
v rámci Tematického zadání Veřejná infrastruktura na
projekt „Nové autobusové zastávky na silnici II/105“.

• Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy poskytnutí dotace z programu
2021 – 2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do
2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova
v rámci Tematického zadání Veřejná infrastruktura na
projekt „Vodovod Kamenný Přívoz – řad 1“.
• Provedení projekčních prací pro potřebu rekonstrukce
objektu Hasičské zbrojnice na adrese Kamenný Újezdec
čp. 91.
• Instalaci herních prvků pro širokou veřejnost v areálu
hřiště SDH v K.Újezdci.
• Výměnu hlavních vstupních dveří s oknem a vstupních
dveří do zadního traktu objektu č.p. 263 Kamenný Přívoz
firmou Okna Macek.
• Osobní příplatek ředitelce ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz
od 1.1.2022.
• Odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz.
• Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby mezi Obcí Kamenný Přívoz
a ČEZ Distribuce, a.s.
• Žádost o dotaci „Obnova místních komunikací v obci
Kamenný Přívoz“, v rámci podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova, poskytovatel Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR.
• Pomoc obce rodině Štrachových, bydliště č.e. 364
Kamenný Újezdec z důvodu požáru jejich bydliště.
Zastupitelstvo obce – veřejné zasedání zastupitelstva obce
se uskutečnilo 29.9.2021.
Mimo jiné bylo projednáno a schváleno:
• 3. změna rozpočtu obce na rok 2021.
• Zadávací podmínky architektonické soutěže pro objekt
Šíbalův statek.
• Souhlas se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí
Kamenný Přívoz a zastupitelkou paní Boženou Splavcovou DPP – činnost kronikář a zastupitelem panem Václavem Charvátem správce multifunkčního a dětského
hřiště.
• Vstup obce Kamenný Přívoz do spolku Naše odpadky, z.s.
Vzhledem k epidemiologické situaci a snahy obce o co
největší transparentnost budou od roku 2022 na webových stránkách obce zveřejňována nejen usnesení
zastupitelstva, ale též zápisy z jednání zastupitelstva
obce a usnesení rady obce.

Vorařský
úvazový
kámen
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Přátele voraře z Purkarce asi nepotěším, ale je nutno konstatovat, že nejznámější a nejkrásnější vorařská obec
v republice je Kamenný Přívoz. Věděl
to Jan Morávek a víme to i my. Proto
jsme byli velmi rádi, když nám obec
Davle nabídla darem úvazový vorařský
kámen, který byl objeven při rekonstrukci komunikace podél řeky Vltavy.
Po jeho očištění jsme jej usadili tam,
kam patří, tedy k řece Sázavě proti restauraci U Horů a opatřili pamětní cedulkou, která má naše voraře připomínat.
Mimo účelu symbolického, bude sloužit
pro praktickou výuku historie na místní
ZŠ a v neposlední řadě poskytne možnost úvazu plavidel v místě, kde vodáci
hojně vystupují za účelem návštěvy restaurace U Vemenáče.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za
pomoc při přepravě a instalaci kamene,
a to zejména pánům Matějovskému
a Kochovi.
Radek Vokál – místostarosta

Lidi trochu
soudnosti
Asi se všichni shodneme na tom, že uhlí a tuhá
paliva vůbec patří spíše do minulého, ne-li do
předminulého století, než do dnešní doby.
Platná legislativa zná mnoho opatření a kontrolních mechanizmů, aby tam, kde jsou tuhá
paliva užívána k vytápění, byla dodržována
alespoň základní ekologická pravidla. I přes
tuto skutečnost není nečastým jevem dým valící se z komínů v obci. Případná represe ze
strany obce nám k lepšímu vzduchu příliš nepomůže (myslí-li si někdo opak, nebráním mu
obrátit se se stížností na příslušné orgány
státní správy). Proto apeluji na ty, kteří stále
topí tuhým palivem a příliš to neumí, zejména
při zatápění, aby byli soudní, poradili se, zajistili vyčištění kotle a kouřovodu, popřípadě
učinili jiná opatření tak, aby vzduch, který dýcháme my všichni včetně dětí, byl zdravější.
Radek Vokál - místostarosta
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ze zastupitelstva
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1
Jako bývalý fotbalista mám radost
alespoň z toho, že na rozdíl od loňského roku se dohrálo podzimní kolo
nižších fotbalových soutěží.
Koronavirová opatření nám nezjednodušují ani práci jako takovou –
všechny státní instituce a orgány pracují v omezeném režimu, stavební
práce jsou zdržené kvůli malému počtu
pracovníků ve stavebnictví, většinou
nemohli z důvodu koronavirové pandemie dorazit pracovníci ze zahraničí.
Přesto jsme v roce 2021 mimo běžných prací stihli několik větších akcí:
vybudovali jsme nové autobusové zastávky při krajské silnici "v Kašparce"
v obou směrech na Neveklov i zpět,
rozšířili vodovodní řad na Zastávce,
opravili místní komunikace a opěrné
zdi u potoka v Rakousích po přívalových deštích a byl dokončen lesní altán
při žluté turistické stezce. Dále bylo
z dotačního titulu SZIF „Zkvalitnění
výuky v ZŠ a MŠ“ pořízeno IT vybavení základní školy a nové herní prvky
na zahradě mateřské školy. Tyto akce
jsou z větší části hrazeny z dotačních titulů.
V současnosti se dokončují nová
sběrná místa pro tuhý komunální odpad
(podklady a klece).
A že všechno nejde, jak by mělo, dokládá i to, že doba od zadání vypracování projektové dokumentace na
autobusové zastávky do vydání stavebního povolení byla asi 25 x delší, než
jejich samotná realizace. A nyní je
problém s kolaudací, i když zastávky
jsou od konce září hotové.
Co nás čeká v novém roce i v nejbližších dalších letech?
Zásadní jsou práce – prozatím administrativní – na dvou obecních nemovitostech, které je nutné rekonstruovat.
Určitě víte, že se jedná o objekt Šíbalova statku a přestavbu stavebně i kapacitně nedostatečné tělocvičny při
mateřské škole. Oba tyto objekty obec
zakoupila v minulých letech, aby se
propojil a zkvalitnil areál školy
a školky, a zároveň aby se centrum
4 naší obce stalo malebným místem
k setkávání a ne strašidelným zboře-

ništěm. V obou případech jsme ve fázi
přípravy projektů.
V případě „Šíbalova statku“ v současnosti probíhá soutěž architektonického řešení společenského a kulturního
centra obce Kamenný Přívoz, kde prioritou je multifunkční interiérový společenský prostor s kapacitou 100 – 150
lidí. Dále se zpracovává dispoziční objemová studie přestavby stávající nevyhovující tělocvičny na jednu třídu
mateřské školy a jednu třídu základní
školy.
K tomuto účelu byly obě budovy zakoupeny a vzhledem k tomu, že se jistě
projekty nestihnou realizovat v době
mého volebního období, chci alespoň
projekty rozjet a soudím, že budoucí
vedení obce bude mít dobré základy –
jak finanční, tak projektové – aby obě

stavby brzy zdobily naši obec v jedné
z nejfrekventovanější části.
Možná ještě důležitější je, že se dokončuje dokumentace, která bude podkladem pro územní řízení ke zbudování
vodovodu a kanalizace v obci. Vzhledem k rozsahu plánovaného díla a jeho
finanční náročnosti, bude nezbytné
stavbu provést na etapy. O etapizaci
bude rozhodovat již zastupitelstvo
obce, které si zvolíte v říjnu 2022.
To je ovšem trochu budoucnost, dnes
vám všem přeji hlavně pevné zdraví,
mnoho štěstí, lásky a také trpělivosti
a nadhledu – těch se nám v poslední
době lehce nedostává.
Krásné vánoční svátky a mnoho sil
do nového roku 2022.
Prokop Mašek – starosta

Bezpečnost
chodců v obci
Čas od času se najde nějaký všeználek, který má recept na to, jak
v obci stavět chodníky, budovat
přechody, nadchody či podchody
nebo dokonce světelné křižovatky.
Tyto nápady jsou prezentovány
bez jakékoliv znalosti příslušných
právních norem a technických
předpisů a za absolutní ignorace
vlastnických práv jak k dotčené
komunikaci, tak k pozemkům přiléhajícím.
Je smutné, že tyto „příspěvky“
nejsou ze strany předkladatelů dotaženy k realizaci. Obec by ráda
tyto všeználky zmocnila, ať zařídí
například chodník tam, kam se
prostě nevejde, ale jejich aktivita
končí zasláním emailu na obecní
úřad nebo vystoupením na zasedání zastupitelstva obce (zde ve
valné většině nezákonném, neboť
bezpečnost chodců v obci obvykle
není na programu jednání).
Aby občané měli přehled o tom,
jaké konkrétní a legální kroky
byly ze strany vedení obce v tomto
volebním období v uvedené oblasti učiněny a jaké jsou plánovány, poskytuji níže uvedený
přehled.
Provedeno:
• instalace zpomalovacích prahů
v Důle;
• instalace zpomalovacích prahů
před zastávkou ČD;
• obnovení nástřiku bezpečnostních prvků a virtuálního chodníku na krajské komunikaci
v okolí ZŠ a MŠ;
• provedení nástřiku bezpečnostních prvků v oblasti „Zastávka“;
• odvedení pěší turistiky vedoucí
na Posázavskou stezku z hlavní
krajské komunikace;
• provedení dopravního značení
upozorňujícího na pohyb chodců
na krajské komunikaci mezi OÚ
a částí Hostěradice;
• zpracována projektová dokumentace na stavební úpravy
přechodu mezi MŠ a ZŠ (zde
již probíhá schvalovací řízení –

•
•

•

•
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přerušeno z důvodu požadavku
na vyjádření vlastníka, který
dosud nebyl Krajským úřadem
vyřízen);
opakovaně požádána PČR o měření rychlosti v obci;
opakovaně požádána PČR o zajištění dodržování nejvyššího
povoleného zatížení mostu;
opakovaně dožádán Středočeský
kraj, aby provedl opatření ke
zvýšení bezpečnosti na komunikacích v jeho vlastnictví;
žádost SDŽC o instalaci světelné signalizace na přejezdy železnice v obci.

Plánováno:
• realizace stavebních úprav přechodu mezi ZŠ a MŠ;
• realizace chodníku do Kamenného Újezdce, zde předjednáno
s vlastníkem; bude provedeno
s realizací vodovodního řadu;
• umístění zařízení signalizujících
rychlost do Kamenného Újezdce.
Nepovedlo se:
• realizace chodníku od OÚ do
Hostěradic, zde vlastník komunikace nesouhlasí (ani nemůže
souhlasit, neboť umístění neumožňuje technická norma)
s jejím zúžením;
• realizace chodníku od zastávky
bus žst. k chodníku navazujícímu na satelitní zástavbu na Zastávce, zde dílem díky neochotě
vlastníků ustoupit s pozemky
pro stavbu, dílem nereálnou
představou o případné finanční
kompenzaci.
Z uvedeného plyne, že ve věci
bezpečnosti chodců bylo v obci za
poslední 3 roky uděláno dost.
Osobně mě mrzí, že povolovací
procesy ve věci stavebních úprav
u přechodu mezi ZŠ a MŠ trvají
tak dlouhou dobu, neboť realizaci
těchto opatření považuji za zcela
prioritní. Ale úředního šimla do
klusu nepřinutím ani já, ani starosta obce.
Radek Vokál – místostarosta

Hezké,
náročné
Vánoce
Vážení občané Kamenného Přívozu,
v důsledku okolností, jež nejsme zcela
schopni ovlivnit, čeká nejen obec, ale
i celou republiku velmi nelehký čas.
Ohrožení zdraví nás samých i našich
blízkých, kombinované s nehorázným
růstem cen energií a cen prakticky všeho
kolem nás, vzbuzuje obavy a nedůvěru
v budoucnost. Nejen občany, ale i obec
čeká složité období. Prostředky alokované na investice se v důsledku raketového růstu nákladů ztenčují a nebudou
se dostávat zdaleka na vše, co bychom
v obci potřebovali vybudovat.
Ale budoucnost je naděje a naděje je
světlo, světlo, jehož příchod si již po více
než dva tisíce letech připomeneme o Vánocích. A budoucnost je i v nás, občanech obce, v naší práci, ochotě si
pomáhat navzájem, slušnosti a laskavosti. Všem Vám přeji klidné prožití Vánočních svátků a uvědomění si, že méně
dárků a více lásky je pravým smyslem
Vánoc.
Dr. Radek Vokál - místostarosta obce

5

ekologie

J

ak již bylo na stránkách Přívozského
Čtvrtletníku zmíněno, v příštím roce
nastanou změny v obecním systému odpadového hospodářství i výběru poplatků za odpady, a to v souvislosti
s novým zákonem o odpadech. Ten
obce nutí ke snižování množství skládkovaného odpadu a zvýšení množství
tříděného odpadu a stanovuje poměrně přísné cíle, na jejichž nesplnění
budou obce finančně značně doplácet
v podobě pokut a vyšších skládkovacích
poplatků. Zároveň bude docházet ke
zvyšování cen společností nakládajících
s odpady v souvislosti s rostoucími nároky na inovace, požadované novou legislativou. Již nyní obec doplácí ze
svého cca půl mil. Kč ročně a dlouho
odkládané zvýšení poplatků za odpady
je tedy nevyhnutelné. Původně jsme
chtěli zavést placení poplatku založené
na množství odpadu, které každý z nás
vyprodukuje. Zavedení takového systému je ale v našich podmínkách (menší
obec, části obce nepřístupné pro popelářské vozy, nedostatek obecních zaměstnanců na svoz odpadů z těchto
míst) finančně neúnosné. Proto nám dle
nového zákona o odpadech nezbývá než
vybírat poplatek tzv. „na hlavu“. Snažili
jsme se však alespoň vymyslet a zavést
systém slev pro ty, kteří obci pomohou
plnit požadované cíle a sníží množství
produkovaného odpadu nebo ho alespoň
více vytřídí.
Pro všechny asi nejvíc viditelnou změnou bude odstranění všech volně přístupných kontejnerů na směs, a to jak
těch kovových velkoobjemových, tak
černých o objemu 1100 l, které jsou
v současnosti umístěné na některých stano-
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Odpadové hospodářství
obce – čekají nás změny
vištích tříděného odpadu. Směsný odpad
se bude soustřeďovat
do popelnic o objemu
Ekologie
110/120 l (už ne i do větších 240 l), které se musí jako dosud pro
vyvezení označovat páskou vydanou
obecním úřadem. Ti, ke kterým popelářské auto nezajede a ani nemohou popelnici přistavit na svozovou trasu, budou
využívat igelitové pytle označené
logem a vydané OÚ, které budou
k vývozu ukládat do uzamykatelných
klecí (jiné pytle se tam odkládat nesmí).
Tyto klece budou umístěny ve většině
případů na stanovištích, kde se teď nacházejí velké kovové kontejnery, a také
na některých místech místo stávajících
černých 1100 l kontejnerů.
Poplatek za svoz odpadů se bude platit za osobu nebo za objekt (v případě,
že tam není nikdo přihlášen k trvalému
pobytu), a to od 1. do 31. března, tedy
stejně jako dosud. Po platbě obdrží
občané na OÚ pásky na popelnice
nebo igelitové pytle označené logem,
a to v množství 9 ks na platící osobu
nebo objekt (dům, kde nikdo trvale nebydlí, rekreační objekt) na rok. Pokud
někdo s tímto množstvím nevystačí,
může si na obci postupně vyzvedávat
další – každý vývoz navíc však ve svém
důsledku prodražuje systém pro
všechny. Uživatelé klecí také oproti
vratné záloze obdrží klíč od jedné
z klecí, kterou si sami zvolí.
Trvale hlášení obyvatelé, kteří používají popelnici, se mohou zapojit do slevového systému. Sleva bude počítána
z počtu nevyužitých a vrácených pásek
a bude odečtena při platbě na další

období, přičemž může dosáhnout až
42 %. Sleva nebude poskytnuta těm,
kteří užívají popelnici, pro kterou
byla v průběhu roku vyzvednuta další
páska/pásky na obecním úřadě. Slevy
jsou bohužel možné jen pro uživatele
popelnic, jelikož jen tam je bez značných nákladů zajištěna potřebná adresnost, zabraňující zneužití systému.
Sběr tříděného odpadu bude probíhat
jako dosud – přes stanoviště tříděných
odpadů. Novinkou je, že pokud poveze
náš občan nějakou surovinu do sběrných surovin (kovy, papír, ...), nahlásí,
že je z naší obce a tyto suroviny pak
budou připočítány k množství vytříděného odpadu v obci.
Do systému odpadového hospodářství
se mohou zapojit i podnikatelé, ale pouze
na základě smlouvy s obcí. I oni musí
mít popelnici 120 l. Pokud smlouvu
s obcí dotyčný podnikatel nemá, nesmí
využívat ani nádoby na tříděný odpad.
Likvidaci odpadů potom musí mít
smluvně zajištěnou s jinou oprávněnou
osobou, což má obec právo kontrolovat.
Podrobnosti o placení poplatků a jejich výši uveřejníme po schválení nové
vyhlášky (spolu s dalšími informacemi
o umístění klecí a kontejnerů na tříděný
odpad apod.) začátkem příštího roku
v Odpadovém bulletinu, který pro vás
jako Ekologická komise každoročně
připravujeme. Věříme, že se nám nový
systém podaří s vaší pomocí uvést do
chodu tak, abychom byli s jeho fungováním všichni spokojeni a udrželi obec
čistou, a to při vynaložení přijatelných
finančních nákladů.
Irena Perglová
– členka ekologické komise
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Protržení odkaliště v Maďarsku v roce 2010
Zdroj: https://www.odpady-online.cz

MÁ TO SMYSL?
RECYKLACE HLINÍKU
Předpokládám, že otázku o smyslu třídění a o recyklaci odpadu si položil
zřejmě každý. Dovolila jsem si proto
připravit několik článků, které vám tuto
problematiku více přiblíží.
První článek je na téma recyklace hliníku, je to jeden z nejpoužívanějších
materiálů. Každý rok se ho vyrobí desítky milionů tun. Téměř polovina vyrobeného hliníku jde na výrobu obalů, a to
zejména nápojových plechovek.
Ale, pro pochopení důležitosti recyklace tohoto kovu, je nutné se podívat
nejprve na jeho výrobu a její vliv na
životní prostředí. Hliník je třetí nejrozšířenější prvek na Zemi, je vyráběn elektrolýzou taveniny bauxitové rudy při
teplotě cca 950 °C. Při zpracování 4
tun bauxitu vzniknou až 3 tuny odpadu a pouze 1 tuna čistého hliníku.
Dále vzniká velké množství nerozpustného odpadu, tzv. červeného či hnědého kalu, to záleží na druhu výroby.
Tento kal má vysoký obsah louhu, dosahuje vysoké hodnoty pH. Je tak silný, že
likviduje vegetaci, způsobuje popáleniny
a při nadýchání i velké zdravotní potíže.
Dalším negativem při výrobě hliníku je
velká spotřeba energie (uvádí se, že až
3krát více než při výrobě plastu a až
25krát více než při výrobě skla) a i na
spotřebu vody je mnohem náročnější. než
výroba plastu a skla. Také vznikají další
emise znečišťujících látek, které mají negativní dopad na lidské zdraví a na životní prostředí, např. sloučeniny fluoru,
chromu, arsenu. Pokud si tedy při nákupu
zejména potravin a nápojů vybereme jiný
obalový materiál, nezatížíme tím životní
prostředí v místě primární výroby.
Dle studie odborníků z VŠCHT, kteří
na příkladu hliníkových víček od nápojů

dokládají (a to i experimentálně), že při
skládkování odpadů obsahujících hliník
vzniká metan. Hliník se při těchto procesech uplatňuje jako zdroj vodíku,
který se dále transformuje na metan
účinkem oxidu uhličitého, který vzniká z rozkladu organického odpadu.
A pokud skládka není odsávána, uvolňuje se do ovzduší, a protože má metan
21× vyšší účinnost než oxid uhličitý,
vzniká tím skleníkový efekt. Z toho vyplývá, že naším rozhodnutím, zda hliníkový odpad vytřídíme, tj. předáme
k recyklaci nebo zda ho nesprávně vyhodíme do směsného odpadu, tj. do popelnice, neovlivňujeme „jen“ životní
prostředí v místě primární výroby, ale už
celé naší planety.
A to jsou důvody, proč je důležité se
zaměřit na recyklaci tohoto kovu. Recyklací 1 tuny hliníkového materiálu se
ušetří oproti primární výrobě zhruba
4 tuny bauxitu a 95 % energie a 9 tun
emisí CO2. A navíc kvalita recyklovaného hliníku je stejná jako u primárního
a lze ho recyklovat téměř do nekonečna.
Nejsnáze se zpracovává silnostěnný hliník, tedy ten, který pochází z vyřazených dopravních prostředků nebo ze
staveb a demolic či kusový z domácností. Vytřídí se od ostatních kovů a následně se připravuje jako vstupní
surovina při výrobě slitin hliníku ve slévárnách. Naopak nejproblematičtější
zpracování je u tzv. tenkostěnného hliníku, tedy víček od jogurtů, potravinářských hliníkových fólií apod., tedy
převážně odpadu komunálního. Bohužel
tento odpad nelze jednoduše přetavit,
protože tenké fólie hliníku nevydrží
vysokou teplotu hutního zpracování
a shoří. Proto se musejí aplikovat jiné

technologie, kdy se vyčištěný materiál
drtí na granulát a používá se jako redukční činidlo při aluminotermické výrobě kovů. Nápojové plechovky v ČR
zpracovává například společnost Ball
Beverage Packaging ČR, která využívá
91 % recyklovaného hliníku při výrobě
svých produktů. Ovšem právě plechovky jsou v ČR velkým problémem,
protože jejich sběr je nedostatečný
a velký podíl jich zbytečně končí na
skládkách, ve spalovnách či pohozených
v přírodě. A to navíc zatěžuje celý
systém i životní prostředí zbytečnou
přepravou této suroviny ze zahraničí.
Rádi bychom zlepšili systém sběru
kovového odpadu a umožnili vám větší
dostupnost, ale vzhledem k omezeným
možnostem stanovišť jsme prozatím naplánovali přidání šedých kontejnerů
na stanovištích v Rakousích a v K.Ú. na
Drahách. Tímto bude mít každá část obce
své sběrné místo kovů, prosíme vás o jejich využívání. Jen stěží se nám podaří
úplně vyhnout spotřebě hliníku, ale o to
je důležitější jeho třídění a recyklace.
CO PATŘÍ
DO ŠEDÉHO KONTEJNERU:
plechovky od nápojů, kovové uzávěry,
šroubovací uzávěry/víčka, konzervy,
alobal, hliníková víčka, hliníkové obaly
od potravin (pozor pouze hliníkové; ne
vše co vypadá jako hliník jím je; čistý
hliníkový obal se po zmačkaní nevrátí
do původního stavu) a ostatní kovové
předměty s následujícím označením:

CO NEPATŘÍ DO ŠEDÉHO
KONTEJNERU:
plechovky od barev, tlakové nádoby
se zbytky nebezpečných látek,
ani prázdné tlakové nádoby; domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Nepatří do nich
ani těžké nebo toxické kovy, jako jsou
olovo či rtuť.
Za ekologickou komisi: Eva Drahošová
Zdroje: časopis Světlo, časopis
Odpady, EKO-KOM, a.s.
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ilí čtenáři,

po dlouhé době jsme si užili 1. září se sluníčkem,
a tak doufáme, že to bylo dobré znamení.
Našim prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo. Mnozí najdou ve škole kamarádky a kamarády,
kteří je budou provázet celým životem. Rodičům
přejeme ať se z prvních studijních úspěchů radují,
z neúspěchů ať nemají těžkou hlavu. I v životě nás
provází dny úspěšné a dny, na které bychom chtěli
zapomenout. Za poslední dva roky těchto dnů spíš
v našich životech přibylo. Naučili jsme se zvládat situace, na které jsme nebyli připraveni. Pro jaký život
připravujeme naše žáky nevíme, ale právě všechny
neúspěchy, které si prožijeme, přiznáme a poučíme
se z nich, jsou pro naši psychickou odolnost velmi
důležité. Žít celý život v bavlnce by bylo pěkné, ale
zatím to jde jen v pohádkách. Berme tedy i nějaké
ty školní neúspěchy s nadhledem a radujme se, že
sice naše očekávání třeba byla jiná, ale naše dítko se
naučilo vyrovnat s něčím, co ho může v životě
potkat. I my učíme naše žáky, že chyba je naše kamarádka, chyba nás učí, posouvá dál.
Uvítali jsme nový školní rok, máme ho v kolébce
před školou. Jako opatrovnici jsme vybrali nejlepší
z nejlepších, sv. Ludmilu. Ženu, pro kterou bylo
vzdělání důležité. Vítej na světě! Milý školní roku,
přejeme ti, abys byl bez přerušení, abys dětem přinesl spoustu zážitků, nová poznání …
Nově zavádíme badatelské dny, žáci se učí pokládat
hypotézy, otázky, plánují postupy, vyhledávají, třídí
získané informace a díky nim ověřují svá tvrzení.
V prvním čtvrtletí jsme pro naše žáky uskutečnili
několik akcí: pochod po stopách Ludmily, výlet do
ZOO, Olympijský běh, Koncert pro Ludmilu aj. Na
jaře nás čekají dny zaměřené na ekologii, budeme se
věnovat vodě. Projekt zakončíme rodičovskou konferencí, kde budou žáci prezentovat své poznatky.
Plány máme veliké, uvidíme, jak nám je covid dovolí uskutečnit. Snažíme se udržet chod školy a zároveň o bezpečné prostředí. Ve třídách jsou čističky
vzduchu, prostory pravidelně ozónujeme, pravidelně
větráme, otíráme plochy … snad i díky tomu jsme
měli zatím jen jednu třídu v karanténě. Prvňáčci přešli po dobu karantény na distanční výuku. Zvládli to
výborně.
Od začátku školního roku nabízíme žákům, kteří
jsou nemocní, online připojení do hodin na hlavní
předměty. Vzniklo nové označení pro tento styl
výuky tzv. hybridní vyučování. Zájem o tuto nabídku je velký.
Do nového roku Vám přejeme hlavně zdraví, dostatek lásky a času pro děti. Děkujeme Vám za podporu, spolupráci, milá slova. Ať nás čeká krásný
8 nový rok 2022!
Jana Kozlová a kolektiv ZŠ a MŠ
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Olympijský
běh
Dne 8. září 2021 pořádala základní
škola „Olympijský běh“ pro zájemce
z řad žáků. Akce měla nejen připomenout výkony československého čtyřnásobného olympijského vítěze atleta
Emila Zátopka, ale také motivovat děti
k pohybu v duchu fair play.
Běhu se zúčastnilo přes čtyřicet závodníků, kteří byli rozděleni do dvou
kategorií. Mladší závodníci (1. a 2. ročník) běželi trasu dlouhou přibližně
jeden kilometr, starší závodníci zdolali
vzdálenost cca 2,5 km.
Celý závod proběhl v přátelském
a navzájem se povzbuzujícím duchu.
I když největší odměnou byl pro běžce
pocit „dokázal/a jsem to“, všichni závodníci byli odměněni zdravou svačinkou pro doplnění energie, medailí
a diplomem. Nejlepší běžci z obou kategorií byli druhý den slavnostně vyhlášeni a odměněni před všemi spolužáky
věcnými cenami. Sportu zdar ☺
Martina Šimsová
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Laskavosti není dosti

ZŠ a MŠ se v rámci mezinárodního
Dne laskavosti zapojila do projektu
„Jsem laskavec“. Každá třída měla za
úkol vymyslet nějakou činnost prospěšnou druhým, která by potěšila, pohladila a zahřála u srdce.
Kolegyně z MŠ vymyslela, že bychom mohli vyrobit
s dětmi papírové andělíčky a roznést je do schránek lidem
v Kamenném Přívoze. A tak se začalo vyrábět.
V pondělí jsme se vydali se svými výtvory na obchůzku
a šel s námi i redaktor David s kamerou z České televize,
který vše zdokumentoval do Zpráviček na „Déčku“.
Velice milé bylo setkání s náhodnými kolemjdoucími,
které jsme také obdarovali. Jejich překvapení a doufáme, že
i radost, byla veliká.
Druhý den zazvonila na dveře MŠ paní, bydlící nedaleko
školky a přinesla nám dva balíčky oplatek pro děti. Prý
„LASKAVOST ZA LASKAVOST“
A tak se potvrdilo:
„Každému čiň dobro, jak chceš, aby ho druzí činili tobě.
Nepřemýšlej o tom, co má někdo udělat pro tebe, ale o tom,
co máš ty udělat pro někoho.“
/Stefan Wyszyński/
Kolektiv uč. z MŠ
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Dobré ráno,
vítej tady!
„Dobré ráno, vítej tady, v Bajánku se
máme rádi“. To je pouze část naší „odchodovky“, která patří k našim každodenním rituálům před odchodem do
lesa či blízkého okolí. V září letošního
roku se nám podařilo spustit náš snový
projekt pro děti předškolního věku 3 –
6 let. Po třech měsících fungování je
z nás, dětí i rodičů, skvěle sehraná
parta, která se ráda baví a tráví čas
v přírodě a pospolu. A to nejen při pravidelné docházce, ale i při slavnostních
akcích a společných oslavách narozenin. Máme velkou radost, že se dětem
u nás líbí a jejich počet se během tří
uplynulých měsíců téměř zdvojnásobil.
Pokud by vás zajímalo, jak to u nás
funguje, podívejte se na naše internetové stránky lesniklubbajanek.cz nebo
náš facebook Lesní klub Bajánek. Pár
volných míst stále máme a rádi mezi
sebe přivítáme další malé i velké dobrodruhy.
Každé první pondělí v měsíci také
pořádáme pravidelné setkávání maminek s dětmi 0-3 roky s programem
v přírodě, přijďte mezi nás!
S přáním pohodového adventu
Zuzka Dynková
Koordinátorka LK
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Co se povedlo
v covidovém roce 2021

a konci května jsme přivítali malé občánky narozené v roce 2019, 2020
a 2021.
Abychom se chovali bezpečně covidově,
připravili jsme setkání na fotbalovém hřišti.
Rodiny jsme pozvali po skupinách. Děti
dostaly dárečky, maminky kytičku. Krásné
slunné počasí nás provázelo celým odpolednem.
•
V červnu a červenci jsme Vás pozvali
opět na fotbalové hřiště do letního kina.
•
V červnu na pohádku Princezna zakletá
v čase a v červenci na slavný film Šarlatán.
•
V září jsme se vypravili do divadla Goja
na muzikál „Čarodějka“, z důvodu covidové
pandemie téměř 2 roky odkládané. Tady
jsme se museli spojit s Jílováky. Nedařilo
se prodat vstupenky.
•
V září jsme si ještě připomínali výročí 1100
let úmrtí svaté Ludmily, které je zasvěcen
náš kostelík.
Na kopečku před školou byla k vidění putovní výstava o životě a skonu kněžny Ludmily. V zasedací místnosti jsme připravili
foto výstavu „Historie a současnost našeho
kostela“.
Škola za asistence kulturní komise zorganizovala naučnou procházku na téma

Rakouská zvonička
Bylo krásné nedělní ráno s padajícími
vločkami sněhu. Typické počasí, jaké bývá
na začátku adventu. První adventní neděle
28. listopadu 2021 se však zcela netypicky
zapsala do historie malé osady v okrajové
části Kamenného Přívozu.
K dřevěné zvoničce postavené v říjnu
2013 na rozcestí mezi domy v Rakousích
již třetím rokem stavíme betlém a zdobíme
malý stromek. Figury betlému jsou dílem
kamarádky Jindry Šmídové z Netvořic. Tak
jako v předchozích letech jsem já a má
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drahá paní Janička chtěli připevnit na dřevěnou zvoničku nad stříškou betlému figuru anděla. Opřel jsem žebřík jako vždy
o zvoničku a vylezl s andělem nahoru
k místu rozdvojení kmene. Janička mě jistila držením žebříku. Najednou se ozvalo
tiché zapraskání a k mému úžasu se zvonička odlomila nad soklem a padala k zemi.
Stačil jsem jen vyjeknout: „hele, vona
padá“ a už jsem se také řítil k zemi. Bohužel, nebo možná bohudík, přímo na mou
ženu, která statečně ztlumila můj pád
z výšky. Zvonička padala na druhou stranu.
Přes plot sousedky a kovová vrata udělala
kotrmelec a skončila na kraji lesní stráně.
My jsme se váleli na zemi na silnici. Po
chvíli jsme nevěřícně začali prohlížet naše
zranění a přestěhovanou zvoničku. S námi
to dopadlo relativně dobře. Janičku bolelo
naražené koleno a modřina na noze, jak
jsem na ni padl. Já měl sedřenou kůží na
holeni a naražený kotník, který trochu po

svatá Ludmila. Cíl procházky byl na fotbalovém hřišti, kde byly děti za své úsilí odměněny.
Připomínkové akce pokračovaly ještě
v říjnu. V místním kostele jsme si poslechli úžasné vystoupení operní pěvkyně
paní Grazyma Bijernot za doprovodu
pana Tomáše Najbrta. Děti z mateřské
školy přispěly básničkami a ty starší pak
v historických kostýmech předvedly krátké
divadelní představení o životě kněžny
Ludmily.
•
Druhým koncertem 23. října, také v kostele v K. Přívoze, bylo velmi pěkné vystoupení čelistky paní Margit Koláčkové.
Odpoledne doplnily opět děti ze základní
školy.
•
Po celý rok dobrovolníci kulturní komise
navštěvují s kytičkou a dárkovými balíčky
jubilanty v obci.
Navštěvujeme jubilanty od 70ti let, dále
75ti leté, 80ti leté a pak již každý rok narození.
Složitá doba nám bohužel nedovoluje plnit
program, který jsme si plánovali.
•
Jménem kulturní komise přeji Všem
hodně zdraví, štěstí, odvahy a trpělivost
v roce 2022.
B. Splavcová
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dozvonila
pár hodinách otekl. Naštěstí nikdo nebyl
poblíž, takže padající zvonička nikoho nezranila. Věříme již od dětství na anděly
strážné, kteří nám v životě již mnohokrát
pomohli. Tentokrát se naši andělé museli
držet za ruce a dalo jim to hodně práce nás
ochránit. Andělé, děkujeme.
Z každé nehody bychom se měli poučit.
Příčinou pádu zvoničky bylo skryté prohnívání kmene habru těsně nad soklem.
Vlastně to, že padla po více než osmi letech a nikomu neublížila, bylo velké štěstí
a poučení zároveň. Na stejném místě bude
do roka zvonička nová, tentokrát z kmene
akátu a mnohem nižší a subtilnější, lépe
zabezpečená proti zatékání vody do ukotvení. Je to vlastně výzva a už se na ni
těším, jak se s ní vypořádám.
Přeji všem čtenářům Přívozského
čtvrtletníku pevné zdraví, krásné nadcházející Vánoce a šťastný nový rok 2022.
Pavel Pála
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hasiči

Mladí hasiči
Z KAMENNÉHO ÚJEZDCE
Ani u mladých hasičů se od září nezahálí.
Konečně nám situace dovolila trénovat na
soutěže. Všichni se už nemohli dočkat, až
si po takové době zase zasoutěží a poměří
síly s kamarády z jiných sborů. Dne 10.
října 2021 se mladí hasiči zúčastnili podzimního kola hry Plamen ve dvou kategoriích – mladší a starší. Družstvo starších se
umístilo na krásném 6. místě a družstvo
mladších na místě 8. Některé děti toto
umístění nakoplo a o měsíc později se
zúčastnily uzlové štafety ve Středoklukách, kde předvedly opět skvělé výkony
a jako tým se umístily na 5. místě.
Nyní si dáváme od tréninků pauzu a společně tvoříme novou hasičskou vlajku.
Těšíme se také na to, až si uděláme každoroční hasičské Vánoce, o které jsme bohužel minulý rok přišli. S novým rokem opět
začneme trénovat, ať jsou naše výsledky
stále lepší a lepší. Tímto také zveme
všechny nadšené děti, které by se také
chtěly stát mladými hasiči a bojovat s námi
o medaile, ať se neváhají ozvat našim
novým vedoucím Michalovi a Jirkovi
(michalkalian@gmail.com, jirihartman.ml
@seznam.cz ). Budeme se těšit na všechny
nově příchozí!
Vedoucí mladých hasičů
v Kamenném Újezdci.
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SDH KAMENNÝ ÚJEZDEC
Jak jste určitě všichni zaznamenali, v měsíci červnu postihlo naši republiku, konkrétně jižní Moravu, tornádo. Hasiči z Kamenného
Újezdce uspořádali veřejnou finanční sbírku na pomoc obětem tohoto neštěstí. Sbírky se zúčastnil sbor, obec, ale i dobrovolníci z celé
vesnice. Celkem se vybralo 70 200 Kč. Sbor dobrovolných hasičů věnoval 10 000 Kč, obec taktéž 10 000 Kč. Zbytek financí byl vybrán
od občanů z celé obce. Seznam dobrovolníků, kteří přispěli peněžitou
částkou, je k nahlédnutí v hasičské zbrojnici po domluvení se starostou SDH. Konečná částka byla poslána na transparentní účet městyse
Moravská Nová Ves na začátku měsíce srpna.
Sbor děkuje všem, kteří se sbírky zúčastnili a přispěli jakoukoli
částkou. V těchto situacích se opravdu počítá každá koruna. Nikdy
nevíme, kdy budeme potřebovat pomoc my. Děkujeme!
Zpracoval V. Charvát

Dnešním preventivním okénkem se podíváme na používání
hlásičů ohně – požární siréna v bytě spustí - HOŘÍ!!!
Hlásiče kouře nejsou povinné všude, ale… Podle vyhlášky
Ministerstva vnitra č.23/2008 Sb. O technických podmínkách
požární ochrany staveb, která nabyla účinnosti 1. 7. 2008, by
měly být vybaveny hlásiči požáru nově postavené rodinné
domy, byty a další vymezené typy staveb, určené pro ubytování nebo pobyt osob (např. stavby ubytovacích zařízení,
stavby sociální péče atd.)
Tato podmínka se však vztahuje pouze na nové stavby,
o jejichž umístění bylo rozhodnuto v územním řízení nebo byl
vydán územní souhlas podle stavebního zákona. Dále se vztahuje na stavby, u kterých bylo vydáno souhlasné stanoviska
k projektové dokumentaci dle zákona o požární ochraně přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy před 1. 7. 2008.
Uživatelé stávajících bytů a domů si podle vyhlášky požární
hlásiče pořizovat nemusí. Tvrzení opaku je záměrným matením veřejnosti. Současné objekty rodinných domků a byto-

PREVENTIVNÍ
vých domů, postavených před 1. 8. 2008, budou muset být
vybaveny požárními hlásiči pouze tehdy, pokud stavba či její
část projde v budoucnu významnými stavebními úpravami.
V poslední době se množí zprávy o tom, že občané jsou
oslovováni některými prodejci, kteří tvrdí, že domácnosti
musí být vybaveny požárními hlásiči a že si je tedy lidé musí
zakoupit. Tato tvrzení nejsou pravdivá a je potřebné uvést je
na pravou míru. V současnosti neexistuje žádná právní norma,
podle které by si uživatelé stávajících domů a bytů museli domácnost povinně vybavit požárními hlásiči.
OVŠEM: i když se povinné vybavení požárními hlásiči
týká pouze nových staveb, přesto hasiči doporučují všem
občanům, aby si s ohledem na alarmující případy bytových požárů požární hlásiče do domácností pořídili. Představují vyzkoušený, efektivní a na údržbu nenáročný
a finančně dostupný prostředek prevence, který zajišťuje
včasné zjištění požáru v kteroukoliv denní i noční hodinu.
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POZDNÍ
ČARODĚJNICE
Dne 18. 9. 2021 od 15 hodin uspořádali
hasiči z Kamenného Újezdce opožděné
Čarodějnice. Konání Čarodějnic v řádném
termínu 30. 4. 2021 nám znemožnila pandemie koronaviru, kdy byly nařízením vlády
všechny hromadné akce zakázané.
Čarodějnice začaly již v 15 hodin zábavným programem. Pro účastníky byla připravena celá řada soutěží, kterých se zúčastnili
i dospělí (rodiče, prarodiče ale i další přihlížející). Odměnou byly chutné ceny.
Na závěr odpoledne došlo i na tolik oblíbenou pěnu. V 18 hodin hasiči konečně zapálili táborák, na kterém si přítomní opékali
špekáčky, chleba a jiné dobroty, které si předem připravili. Pro ty, co dorazili nevybaveni, byla připravena možnost zakoupit
„něco na oheň“ na místě. Pochopitelně jako
na každou akci, kterou hasiči připravují, i na
tento den bylo přichystané výborné občerstvení, včetně perfektních bramboráčků!
Celého odpoledne, ale i večera se zúčastnilo
cca 95 velmi spokojených malých i velkých
návštěvníků.
Tímto chtěli hasiči dokázat, že když se
chce, tak návrat do normálního života je
možný.
Zpracoval V. Charvát

O K É N KO
V některých vyspělých státech (např. USA, Švédsku, Velké
Británie), jsou na rozdíl od ČR naprosto běžným vybavením
domácností. Ze zkušenosti záchranářů plyne, že právě včasné
zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů.
Požární hlásiče, které dovedou požár včas detektovat a upozornit na něj uživatele domácnosti, zvyšují tak výrazně šance
na přežití. Nebezpečí hrozí zejména v noci, kdy lidé spí a není
nikoho, kdo by si požáru včas všimnul a zalarmoval ohrožené
osoby. I malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt zplodinami, které již při několika vdechnutích způsobují smrt člověka.
Autonomní hlásiče kouře musí být dle české technické
normy ČSN EN 14604 označeny známkou a adresou výrobce nebo dodavatele, dnem výroby nebo číslem série a výrobcem doporučeným datem výměny, jestliže se provádí
pravidelně běžná údržba a též pokyny pro vyměňování baterií
(typ a počet baterií). Informace, dodané o autonomním hlásiči

kouře nebo dodané s tímto hlásičem, musí obsahovat návod
na umístění, instalaci a údržbu. Pokud hlásič obsahuje baterie
vyměnitelné uživatelem, musí informace obsahovat speciální
návod na výměnu baterií, včetně doporučení, že provoz hlásiče musí být přezkoušen testovacím zařízením jakmile je baterie vyměněna.
Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách
požární ochrany staveb se netýká jen požárních hlásičů,
ale kompletně řeší podmínky požární ochrany při navrhování, výstavbě a udržování staveb.
Hlásiče likvidují každý den v průměru sedm požárů domácností. Při požárech je jinak denně zraněn alespoň jeden člověk
a průměrně jednou za pět dní si požáry v českých domácnostech vyžádají smrt člověka. Pokud budou domácnosti vybaveny prostředky rychlé detekce, které včas na nebezpečí
vznikajícího požáru upozorní, významně to omezí riziko zranění či dokonce úmrtí při případném požáru.
Zpracoval člen zásahové jednotky V. Charvát
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Mladí fotbalisté v TJ Tatran
Podzimní část soutěžního ročníku 2021- 2022 pro přípravky
zůstala nedohrána a s ohledem na vydaná vládní opatření
nebylo možné se během zimy scházet a trénovat, či hrát přípravné zápasy a turnaje. Trenéři i za této situace s dětmi
a jejich rodiči komunikovali a i přes omezené možnosti byli
aktivní a snažili se trénovat. Chtěli bychom tímto poděkovat
všem rodičům, kteří se svým dětem věnovali.
I naše fotbalové přípravky byly počátkem tohoto roku
ovlivněny pandemií koronaviru v ČR. Mladší i starší soutěžní ročníky chodily s přípravkou do přírody a podporovaly je k aktivnímu trávení volného času.
Na začátku jara jsme se s velkou chutí, po uvolnění vládních opatření, vrhli zpět do tréninku. Byli jsme rádi, že se
vidíme, a proto jsme si během našich tréninků především
hráli. Bylo moc fajn pozorovat, jak si děti užívají jeden druhého a že jsou opět rády ve svém kolektivu. Do konce školního roku jsme absolvovali několik přátelských zápasů
a turnajů.
V červnu, před koncem školního roku, jsme uspořádali
pro mateřské školky z Jílového a okolí a pro první ročníky
základní školy v Jílovém dětský den, jehož cílem bylo
rozšířit řady hráčů mini a mladší přípravky. I když nám
počasí moc nepřálo, bylo evidentní, že si děti tento den
užily. Zahrály si fotbalový biatlon, absolvovaly opičí
dráhu, zaskákaly si v pytli, střílely po jelenovi a přetahovaly se s medvědem. Po dětském dnu následovaly dva
ukázkové tréninky, na kterých se objevilo více než 25 nových tváří.

HLEDÁME stále:
 Chaty, chalupy,domky,stav. pozemky, hájovnu
(kdekoliv v Posázaví a v jakémkoliv stavu) ►
tipy i spolupráci ODMĚŇUJI 

 PRODEJ:
RD v Kamenném Přívoze
RD k rekonstrukci ve Studeném

www.posazavi.info
Karla Krausová
oblastní zástupce Realitní komory
karla@posazavi.info,
karlakrausova@seznam.cz

 725 878 041
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Poslední srpnový týden jsme, jako již tradičně, vyrazili na
letní soustředění do Studence, kterého se zúčastnilo 45 dětí
od minipřípravky po mladší žáky. K vynikající atmosféře,
kterou jsme měli po celý týden, přispěly také výsledky z přípravných zápasů s kluby z okolí a perfektní točená zmrzlina.
Po návratu ze soustředění se naplno rozjely mistrovské
soutěže. Naše mladší přípravka v dosavadním průběhu
okresního přeboru mladších přípravek odehrála 16 zápasů,
ze kterých vyválčila 6 vítězství. Starší přípravka pak vlétla
do své soutěže vítězstvím 20:1 ve Vraném nad Vltavou.
Svou skvělou formu si udržela po celý podzim, kdy zaváhala
pouze jednou a s bilancí 8 výher a 1 porážky přezimují na
1. místě své skupiny okresního přeboru starších přípravek.
V zimním období budeme dál pokračovat s tréninky, budeme se účastnit mnoha přípravných turnajů, abychom si
s našimi fotbalovými nadějemi užili spoustu zábavy a podpořili jejich chuť sportovat a dál se fotbalově rozvíjet.
Máte-li doma malého neposedu, který by potřeboval
někde vybít svoji energii, neváhejte se s ním zastavit na některém z našich tréninků nebo kontaktujte trenéra Martina
Doutnáče či Lukáše Křivánka, jejichž kontakty jsou uvedeny níže.
Lukáš Křivánek, 737 314 774Martin Doutnáč, 705 120 857

Pravidelné ohlédnutí

FOTBALOVÉHO TRENÉRA V. CHARVÁTA
Tento můj příspěvek vychází poněkud
později, než jak jsme byli zvyklí. Z důvodu nedostatku příspěvků se obecní
úřad rozhodl pro úpravu místního periodika.
V posledním čísle Přívozského čtvrtletníku jsem psal o pozvání na tradiční
fotbalový turnaj do Pecerad. Pozvání
však bylo krátce před konáním odvoláno, celý turnaj byl kvůli malému
počtu přihlášených účastníků zrušen.
Důvodem byl opět covid-19.
Všechna ta covidová omezení nám
všem znepříjemňují život, a to jak
osobní, pracovní tak i ten sportovní.
Neustále se omezovalo shromažďování
a dokonce v minulé sezoně byly zrušeny všechny soutěže. Dva roky se
prakticky nehrálo a nesmělo se ani trénovat. Když se na začátku léta situace
začala lepšit, všichni jsme si mysleli, že
už to bude ok. Ale opak byl pravdou.
Lidé přestali mít chuť a zájem. Někteří
se sportem úplně skončili, někteří se
upnuli na práci a jiní si našli jinou zábavu. A tak to bylo i u nás ve fotbale.
Nový soutěžní ročník sice začal, ale ne-

byli hráči. Postupně jsme museli vynaložit velké úsilí, abychom sehnali nové
hráče do mužstva. Noví hráči se nějakou dobu sžívali s ostatními, a to se pochopitelně odrazilo nejen na výkonu,
ale i na výsledcích.
V novém soutěžním ročníku jsme
mužstvo přihlásili do 4. třídy okresního
přeboru. Naším cílem je doplnit kádr,
stabilizovat sestavu, v kabině vytvořit
partu a v budoucnu se postupně pokoušet o návrat do 3. třídy. Není to nesplnitelný cíl!!! Nebudu se rozepisovat
o jednotlivých zápasech. Nebyla to
žádná sláva. V devíti zápasech jsme získali čtyři body. Soupeřům jsme nastříleli 18 gólů a do naší sítě napadalo
44 gólů. Důvody jsem popsal. Jak to
bude vypadat na jaře se ještě neví,
protože covid opět nabírá na síle a postupně se všechno opět omezuje.
Uvidíme, jestli nám bude umožněno
trénovat a jestli budeme moci před
jarem sehrát nějaké přípravné zápasy
a zda vůbec jarní část začne.
Na hřišti provádíme nutné údržbářské
práce. Zakoupili jsme nové branky

(ty staré tu byly min. 50 let a už nešly
ani natírat). Momentálně pracujeme na
demontáži starých branek a bude následovat instalace nových. Musíme doufat, že nám počasí dovolí výměnu
uskutečnit ještě letos. V novém roce
2022 bychom se měli sejít v půlce
ledna a začít s přípravou na jarní část
sezóny 2021 – 2022.
Všem našim příznivcům a sponzorům
přeje TJ Tatran Kamenný Přívoz pokud
možno krásné Vánoce a šťastný nový
rok, ale ze všeho nejvíce všem přejeme
hodně zdraví a štěstí, abychom se zase
na jaře sešli na hřišti.
Stále máme v plánu silvestrovské
loučení s fotbalem jako v minulých letech. Ale jestli nám to pandemie dovolí
je ještě ve hvězdách.
Zpracoval trenér V. Charvát
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Zasedání zastupitelstva
V loňském roce jsem psala o tom, jak
se pomalu daří zlepšovat organizaci zasedání zastupitelstva naší obce, ale komunikace vedení obce s obyvateli
a zastupiteli je stále velmi špatná.
Bohužel musím říci, že v poslední
době se celá situace výrazně zhoršila.
Zastupitelé jsou o termínech konání zasedání informováni většinou s dvou až
třítýdenním předstihem (v září dokonce
jen 8 dní předem). Ne vždy se tedy
mohou zasedání účastnit.
Většinu podkladů pro hlasování dostávají zastupitelé jen pár dní před zasedáním. Zhruba v polovině případů
obsahují předem zaslané dokumenty
zásadní chyby (chybná čísla a rozměry
pozemků nebo chybně uvedená jména
osob). Podstatné informace, na základě
kterých by se mělo zastupitelstvo rozhodovat, často zcela chybí. Není ojedinělé, že zastupitel předem požádá
o dodání podkladů pro hlasování a ani
přímo při zasedání zastupitelstva mu

P

nejsou dané informace vedením obce
poskytnuty.
Pokud si opoziční zastupitel připraví na
zasedání vlastní bod jednání a předem
zažádá o zařazení do programu zasedání, většinou je tento bod zařazen do
bodu “různé” a na programu není uveden. Při přednášení příspěvku během
zasedání se běžně stává, že je zastupitel
opakovaně přerušován. Někdy dojde
k tomu, že tento příspěvek vůbec nelze
dočíst do konce. Stejný problém nastává v průběhu přednášení samotného
návrhu usnesení určeného k hlasování.
Po opakovaném přečtení návrhu usnesení někteří zastupitelé neví, o čem se
hlasuje.
Zdá se, že při hlasování je důležitější,
kdo návrh předložil, než obsah návrhu.
Loni jsem usilovala o zlepšení zápisu
ze zasedání. Jedná se o nejdůležitější
dokument zachycující rozhodování zastupitelstva. Je třeba vytvořit takový
zápis, ze kterého by bylo patrno, jak

odle údajů, které mám k dispozici, soudím, že současná kapacita školy je dostatečná. Kdyby škola přijímala jen děti
z naší obce, bylo by teď ve škole alespoň 22 volných míst. Pro
4-5 dalších dětí v každém ročníku. Neumím si představit nárůst
počtu dětí a zvýšení zájmu o zápis v takové míře, že by v příštích
letech došlo k přeplnění školy. To ale zjevně nestačí, obec chce
rozšířit kapacitu školy o dalších 30 míst. Předpokládáme tedy,
že pro místní děti bude ve škole potřeba 110 míst? O deset více
v každém ročníku než jich je volných teď? Tomu nemůžu uvěřit.
Předvídám, že v obci bude za několik let školních dětí nikoliv
110, ale kolem 70. Na co se tedy obec chystá? Snad na přistěhování desítek nových rodin, reálně na přijímání dětí z okolních
obcí. Nemám nic proti dětem z okolních obcí. Pokud je našich
dětí málo, nebo pokud místní rodiče své děti do školy v Přívoze
přihlásit nechtějí, důsledkem je málo zaplněná škola. To samozřejmě nechce nikdo. V takové situaci je rozumné přijímat i děti
z okolních vesnic.
Bude potřeba se rozhodnout mezi dvěma možnostmi: 1) Škola
je moc malá - je potřeba přijímat jen spádové děti a uvažovat
o navýšení kapacity. 2) Kapacita školy je dostatečná - můžeme
přijímat děti odjinud a nemusíme nic bourat ani stavět. Obě varianty najednou však nastat nemohou, to nedává smysl.
Paní ředitelka žádá po obci navýšení kapacity školy s argu18 mentem, že škola bude brzy přeplněná. Ale zároveň přijímá žáky,
které podle školského zákona přijmout nemusí (mají spádovou

a proč zastupitelstvo došlo k určitému
rozhodnutí. Na základě mých připomínek jsem byla opakovaně jmenována
zapisovatelkou. V zápisech jsem se
snažila nejprve co nejvěrněji zachytit
myšlenky jednotlivých zastupitelů. Nakonec jsem přistoupila k doslovnému
přepisu diskuze, aby nikdo nemohl namítat, že jsem zapsala něco, co nezaznělo. Poslední dvě zasedání jsem již
nezapisovala. Na letošním červnovém
zasedání jsem měla několik rozsáhlejších příspěvků. Příspěvky jsem zaslala
vedení obce i zapisovateli, aby mohly
být vloženy do zápisu. V zápisu se pak
mé příspěvky vůbec neobjevily.
Úkolem zastupitelů obce je předkládat
návrhy k projednání, vznášet dotazy, připomínky a podněty, a požadovat od zaměstnanců obce informace souvisejících
s výkonem zastupitelské funkce (na tyto
dotazy musí zastupitel dle zákona o obcích dostat odpověď). Tato pravidla platí
pro všechny zastupitele, i pro ty v opozici!
V naší obci je však zodpovědné vykonávání zastupitelské práce opakovaně
znemožňováno. Sleduji tak trochu narušené principy demokratického fungování místní samosprávy.
Barbora Fišerová

Přeplněná

školu jinde). Současná vize je tedy
jasná: zvětšit školu
za každou cenu. Varuji, že až bude škola větší, místními dětmi
se rozhodně nezaplní - tolik jich zkrátka nebude. Do zvětšené
školy bude nakonec nutné přespolní žáky přijímat, jinak bude
škola poloprázdná. Nevím, jestli máme financovat přestavbu
školy pro děti z okolí.
Moje tři děti místní školu navštěvovaly a byly spokojené. Malotřídní škola, která tu byla v posledních desetiletích, nabízí
mnoho výhod. Samozřejmě vždy záleží nejvíce na konkrétních
učitelkách. Obecně se má za to, že děti z Přívozské malotřídní
školy mají nadprůměrné schopnosti spolupráce s ostatními, což
souvisí se spojováním různě starých dětí do společných tříd. Děti
jsou také samostatnější a žáci s různými komplikacemi zde snáze
zapadnou do kolektivu. Klade to samozřejmě výrazně větší nároky na učitelky, ty mají můj velký obdiv. Myslím si, že by byla
chyba měnit školu z malotřídní na normální (s pěti třídami pro
pět ročníků). Bylo by pak potřeba nejen vybudovat novou třídu,
ale také sehnat další učitele a zvýšit kapacitu kuchyně a jídelny.
Přiznejme si znovu, že by to byla z poloviny škola a jídelna pro
přespolní děti.
Co se týká platů pro učitele, chtěl bych upozornit, že čím více
je žáků ve školních třídách, tím menší jsou finanční příspěvky
na každého žáka (tzv. PHmax). Ve třídě se 30 žáky je každý žák
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Kolik je dětí
Posledně jsem psal o tom, že se snažím
zjistit počty školních dětí v obci.
Z obecního úřadu mám informace, že
v květnu 2021 bylo školních dětí ve
věku 6-10 let celkem 75. Za rok jich
bude 78 a další roky 84, 79, 88 a 93.
To jsou přesné počty dětí, které se již
narodily a v obci bydlí, tedy bez přihlédnutí k těm, co se ještě přistěhují
a odstěhují. V průměru je to 83 místních školních dětí v období r. 20212026. Předpokládám, že po roce 2026
budou počty žáků klesat – až o třetinu.
Bohužel, moc dětí se teď nenarodí,

protože v obci bude méně maminek
(slabé ročníky 1996-2005, zelená oblast v obrázku). Tolik školních dětí,
jako je nyní, bude snad po roce 2040.
Budou to děti budoucích maminek,
které se narodily kolem roku 20082013. Tohle je opravdu velké zjednodušení a budeme všichni rádi, když
kdokoliv představí spolehlivější předpověď.
Zjišťoval jsem dále, kolik žáků bylo
přijato do základní školy v Kamenném
Přívoze v posledních pěti letech,
tj. kolik dětí by mělo být v současném
1.-5. ročníku. Od paní ředitelky jsem se
nakonec dozvěděl, že při pěti posledních zápisech bylo přijato celkem

škola

učitelům proplacen. Ve třídě s 15 žáky
je příspěvek na každé dítě 1,5× vyšší.
Ve třídě s 11 žáky je příspěvek dokonce
1,9× vyšší. Pokud se např. zvýší počet žáků v průměrné školní
třídě z 11 na 30 (tedy o 182% více žáků), bude nárůst peněz na
platy učitelů vyšší jen o 43%. Pochybuji, že by bylo navyšování
kapacity školy finančně výhodné.
Nemám nic proti škole. Na jejím plánovaném rozšiřování mi ale
vadí, že by kvůli tomu měla být zbourána telocvična. V současné
situaci to pokládám za plýtvání obecními penězi. Bourání obecních budov a stavba nových tříd je bezvýhradně v kompetenci
zastupitelstva. Přijímání žáků má zase jednoznačně na starosti
ředitelka školy. Obojí by však mělo probíhat s maximální odpovědností a v souladu se zdravým rozumem.

Zápisy ze zasedání
Požádal jsem Obecní úřad o zveřejnění zápisů ze zasedání zastupitelstva v letech 2020-21 na stránkách obce. Během prosince
mají být zápisy na obecním webu zveřejněny. Bude tak možné
se dočíst, jak probíhalo jednání například o navyšování kapacity
školy a školky (v obou případech o jednu třídu). Je to téma, které
mě opravdu tíží. Kdo na květnovém jednání zastupitelstva nebyl,
mohl by nabýt dojmu, že zastupitelstvo hlasuje na základně ně-

81 žáků, z toho 58 z naší obce a 23 z obcí
okolních. Všechny děti pochopitelně nenastoupily, některé se třeba odstěhovaly.
Z těchto 81 přijatých žáků jich teď do
školy chodí 68, kapacita školy je 80 žáků
(16 x 5 ročníků). Všechna tato čísla jsou
zveřejněna na školním webu. Alespoň
17 žáků dnes dojíždí z Přívozu do jiných
škol (z celkového počtu 75 místních jich
do naší školy nastoupilo nejvýše 58),
to je celý jeden ročník. Školu v Kamenném Přívoze tak navštěvuje 75% místních dětí ve věku prvního stupně. Bylo
by skvělé, kdyby se podařilo návštěvnost
místních ještě zvýšit, řekněme na 90 %.
Zájemci by se do školy akorát vešli a nebylo by potřeba přibírat děti z okolí.
Zatím to vypadá nadějně, letos na jaře
přišlo ze 14 místních šestiletých prvňáčků k zápisu 13. Vzhledem k popsané
situaci (kdy je ve škole alespoň 10 přespolních dětí a stále zbývá 12 volných
míst) bych předpokládal, že nám vedení
školy a obce objasní nutnost budování
nové třídy. Pokud jste našli chybu v číslech, napište mi.
Radovan Fišer, fiser@centrum.cz

jakých údajů – třeba čísel. Realita byla taková, že ani paní ředitelka ani vedení obce nedokázalo odpovědět na dotazy, kolik je
v obci školních dětí nebo dětí předškolních. Nebylo vyčísleno,
kolik místních dětí školu navštěvuje. Nikdo nedokázal říct, jestli
bude počet dětí v obci v příštích letech stoupat nebo klesat. Tedy
přesněji: zaznělo, že dětí bude stále víc. Ale podklady nebyly
žádné, ačkoliv o ně někteří zastupitelé předem žádali. Na jednání
nebylo ani zcela jisté, jakou kapacitu má současná školní jídelna.
Návrh na vypracování demografické studie byl zastupitelstvem
zamítnut, většina zastupitelů byla proti. Vůbec nechápu proč.
Studie se následně stejně vypracovat musela.
Aby bylo příště jasné, na základě jakých argumentů zastupitelé
hlasují, navrhuji pořizovat a sdílet zvukový záznam jednání, jak
je běžné v jiných obcích. To už bylo ostatně zastupiteli z uskupení Pro Přívoz navrženo, ale návrh nebyl schválen. Dále bych
doporučil, aby se při hlasování o usneseních zapisovalo, kdo
ze zastupitelů jak hlasoval. To je také normální postup. Kdo ze
zastupitelů by zvedl ruku proti tomuto návrhu, tak je člověkem,
který se bojí postavit za svůj vlastní názor. Navržené opatření
by mohlo vést k tomu, že se zastupitelé budou více snažit pochopit, o čem vlastně hlasují. A mohli by rozhodnutí brát více
jako svou osobní odpovědnost. Myslím, že hlasování o některých usneseních by bylo dobré s odstupem času zopakovat.
Podívejte se na zápisy ze zasedání zastupitelstva. A nebojte
se, že to bude nudné čtení.
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Jubilanti
SRPEN
Pavčula Jan
Mošničková Eva
Richtr Luděk
Poláčková Růžena
Štochlová Daria
Novotná Vladimíra
Čechová Miluše
ZÁŘÍ
Bechyňová Věra
Sládek Vladislav
Stavinohová Marie
ŘÍJEN
Herold Pavel
Piskač Vladimír
Vítovcová Věra
Jiráková Blažena

Luka Miroslav
Váňa Miloslav
Brychtová Eva
Mikeš Jiří
Soukupová Marcela
Havel Zdeněk
LISTOPAD
Slepička Karel
Mrázek Miroslav
PROSINEC
Valach Emil
Kačerová Jana
Humhal Josef
Radonská Věra
Dastychová Marie
Hňupová Zdenka
Houfková Hana
Matějková Milena
Povolná Alena
Volešáková Hana

Srdečně gratulujeme všem jubilantům!

Nově narození červenec až prosinec 2021
Císařovský Kryštof

Slováková Zoja

Petržálková Valerie

Šulda Patrik

Prokopová Eliška

Radonský Tobias

Salamon Jakub

Veselý Teodor

Úmrtí
Brožková Libuše
Daniel Miroslav

Chocholová Vlasta
Klabíková Anna
Štol Jiří
Vaňková Jaroslava
Vrbovcová Jaroslava
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Vyhlášení sbírky pro občany obce v nouzi
Obec Kamenný Přívoz, vyhlašuje sbírku na základě žádosti
rodiny Štrachových, kterým dne 30.11.2021 kolem 5 hodiny
ranní vyhořel objekt, ve kterém bydlí a dosud splácí hypotéku. Jedná se o chatu zrekonstruovanou pro trvalé bydlení.
Manželé s tříletým synem zde jsou trvale hlášeni. Objekt je
neobyvatelný.:
Finanční příspěvky je možno do 15. 2. 2022 zasílat na účet
obce Kamenný Přívoz č. 4525111 / 0100, s variabilním symbolem 112112. O výsledku sbírky budou občané informováni. Příspěvek poskytne i obec Kamenný Přívoz a byl
přislíben i od spolků v obci působících.
Případné věcné dary a fyzickou pomoc možno konzultovat na emailu: Veronika Štrachová [Veronika.Hrebikova@
seznam.cz].
S přáním klidných vánočních svátků
Dr.Radek Vokál – místostarosta obce

Dne 22. 10. 2021
to již bylo dlouhých 5 let,
co nám odešel táta, manžel,
tchán a nyní i dědeček
pan Jiří Salát.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte si s námi.

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, případně potřebujete podporu
nebo radu, kontaktujte sociální pracovnici Danielu Musilovou.
Může vám pomoci např. s vyplňováním (případně s podáním)
žádosti o dávky státní sociální podpory a hmotné nouze,
příspěvky pro osoby se zdravotním postižením, kontaktováním
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

