K a m ý c k é l i s t y II
zpravodaj nezávislých
---------------------------------------------------------------Ročník XXII. / číslo 1, březen 2019, zdarma
volně navazuje na KL ročník XXV.
Neprošlo jazykovou úpravou
 Petr Halada

Vážení spoluobčané,
prosím všechny majitele pejsků a kočiček, aby opravdu dohlédli na dodržování
pravidel daných obecně závaznou vyhláškou obce, kterými jsou mimo jiné tato. Za prvé, pes
se na veřejném prostranství v celé obci nesmí pohybovat volně, ale musí být pod neustálým
dozorem a kousavá a bojová plemena musí být na vodítku a s náhubkem. Volně se žádný
pes nesmí pohybovat na dětském hřišti, v budovách, na hřbitově a na záhonech. Za druhé,
v celé obci na všech prostranstvích je majitel zvířete povinen uklízet po něm exkrementy.
Děkuji vám předem, že pravidla dodržujete.
Informace pro vás:

 „DEJTE VĚCEM ŠANCI“
aneb vezmi si, co potřebuješ, dej, co můžeš. Máte doma věci, které již nepotřebujete, ale jsou
funkční? Například máte kvalitní a funkční žehličku? K vánocům jste dostali novou a stará
bude nepotřebně ležet ve skříni, ale je vám jí líto vyhodit do elektroodpadu? Pak jí přineste
do nově zřízeného sběrného místa ve skladu u zadního vchodu do kulturního domu (vedle
sociálních bytů). Určitě jí někdo bude potřebovat a vezme si jí. Otevření bude v sobotu
9.3.2019 v 10 hodin. Následně bude otevřeno každou sobotu od 10 do 11 hodin.
Co můžete přinést – věci, které jsou v pořádku, funkční, nepotřebují opravu – talíře, hrnky,
příbory, nože, mísy, džbánky, konvice, hrnce, pánve, lyže, kočárky, vozíky, brusle, lampičky,
zrcadla, světla, hodiny, lustry, rámy, police, nástroje a nářadí, skříně, židle, sekretáře. Určitě
prosím nenoste knihy, časopisy, oblečení!!!
Proč organizujeme akci? Z důvodu ekologie - místo vyhazování a plýtvání se funkční věci
mohou dále používat.

 Přijďte navrhnout, jak by bylo vhodné použít nově opravené

prostory skladu mezi kulturním domem a sociálními byty.
Bývalý prostor vojenské jídelny mezi kulturním domem a nově vybudovanými sociálními
byty byl zrekonstruován ke konci loňského roku. Hrůzný stav jídelny byl přetvořen na
krásný a velký prostor, který čeká na své nové využití. Přijďte prosím na diskuzi v sobotu
9.3.2019 od 10 hodin 30 minut. Vězte, že i váš názor může zaujmout a může se následně
realizovat ku prospěchu kamýckých občanů.

 minikurz moderního vaření

s mistrem kuchařem Jakubem Tesárkem se bude konat v sobotu 30.3.2019 od 14 hodin
v základní škole. Přihlásit se můžete u starosty obce nebo na emailu
obeckamyk@obeckamyk.cz . Vařit se bude předkrm, polévka, hlavní jídlo a pohoštění pro
návštěvu. Příspěvek na nákup potravin je 300,- Kč na přihlášeného účastníka kurzu.

 výjezdní jednání zastupitelstva obce
členů komisí a výborů a všech aktivních občanů se bude konat na Jizeře 22.3.-24.3.2019.
Pojeďte také s námi plánovat budoucnost naší obce, investiční akce a další aktivity. Jak si ji
společně připravíme, taková bude. Přihlásit se můžete u starosty obce.
Bude vás zajímat:

♠ k 1.1.2019 bylo v obci trvale hlášeno 902 osob s českou státní příslušností a 46 cizinců.
♠ Na začátku dubna (1.-5. 4.2019) přijedou do Kamýku nad Vltavu děti z našeho družebního
města Golancz, seznámí se zde s historií naší obce, sehrají sportovní utkání s žáky naší
základní školy, navštíví skanzen ve Vysokém Chlumci, muzeum Vojna u Příbrami, památník
Slivice a památky v Praze. Pokud byste se chtěli podílet na organizaci jejich programu,
přihlaste se prosím na radnici.

♠ Stromy před obchodem COOP budou do konce března 2019 vyměněny za nové. Současné
stromy bohužel přerostly a způsobily na mnoha místech před obchodem zvednutí chodníku,
což je docela nebezpečné.

♠

Nezaměstnanost v obci k 1.3.2019 byla 3,2% a týkala se 12 žen a 8 mužů. Počet volných
míst v okolí obce a v obci je 54.

♠

Oprava komunikace II/102 a II/118 procházející obcí stála 17.208.590,- Kč. Celou částku
uhradil Středočeský kraj.

♠ Byl proveden jarní úklid škarp podél silnic v katastru obce. 3 pytle odpadu byly vysbírány
ze škarp směrem na Zduchovice, 1 pytel na Hojšín, 2 pytle směrem na Velkou a k silnici I/18,
2 pytle na cestě na Krásnou Horu.

♠

V sobotu 30.3.2019 se od 20.30 hodin do 21.30 hodiny koná akce HODINA ZEMĚ 2019,
která je cílena na ochranu životního prostředí s důrazem na ochranu klimatu. Připojte se také
a v této hodině prosím omezte používání elektrických spotřebičů a používání motorových
dopravních prostředků.

♠ Všechny nově postavené sociální byty u kulturního domu již byly přiděleny zájemcům dle
přísných pravidel daných Ministerstvem místního rozvoje ČR. V současné době zde žije 11
osob.
Vážení občané,
přinášíme vám informace o stavu odpadového hospodářství obce. Více než polovina
vyprodukovaného odpadu končí na skládkách, což je momentálně sice nejlevnější, ale pro
naši planetu nejhorší řešení likvidace odpadu. Skládkování se postupně v ČR i Evropě
omezuje. Jedním z nástrojů, který by měl přijat v zákoně o odpadech příští rok, je i výrazný
nárůst poplatku za uložení na skládku, což v konečném důsledku může vést k růstu cen za
vývoz popelnic a tedy i navýšení poplatku za odpad pro občany. Abychom lépe pochopili
situaci a mohli s ní následně pracovat a na chystané změny se dobře připravit, je potřeba se
podívat na současný stav odpadového hospodářství obce.

Příjmy a výdaje na nakládání s odpady v naší obci v roce 2017
Příjmy obce
Celkem (Kč) (Kč/ob) Vybrané výdaje obce
Celkem (Kč) (Kč/ob)
občané
489504
539
Tříděný sběr
298531
329
113500
125
Bioodpady z domácností
7502
8
rekreanti
ostatní původci (firmy)
121086
133
Směsný odpad
531782
586
za vytříděné suroviny
235879
260
Objemný odpad
34450
38
Nebezpečný odpad
11084
12
Ostatní náklady
261173
288
Příjem celkem
959969
1057
Výdaje celkem
1137020
1252
Mezi ostatní náklady patří hlavně náklady na úklid veřejných prostranství (koše, úklid). Ve
výdajích nejsou zahrnuty náklady na administrativu a osvětu (celkem 75000,- Kč).
V přepočtu na obyvatele vydala v roce 2017 obec na likvidaci odpadu 1252,- Kč. Přičemž
poplatky vybrané od občanů, rekreantů a ostatních původců stačí na pokrytí více než
poloviny této částky. Další část nákladů kryje obec z příjmů za vytříděný odpad od
společnosti EKO-KOM. Část nákladů hradí obec z dalších rozpočtových příjmů (úklid,
odpadové koše).
Jak vyplývá z tabulky, nejdražší je likvidace směsného odpadu, tedy toho, co končí
v popelnicích a následně na skládce. I při zohlednění počtu rekreačních objektů je tato
produkce nadprůměrná (průměr Středočeského kraje v roce 2017 byl 224 kg/ob). Podle
analýzy, kterou jsme si nechali zpracovat, je možné z popelnic v přepočtu na 1 obyvatele ještě
vytřídit 30 až 40 kg surovin typu papír, plasty, sklo, kovy. Největší potenciál pro snížení
produkce pak má domácí kompostování. V popelnicích končí zhruba 50 až 60 kg
kompostovatelného bioodpadu. V obci jsou v současné době rozmístěny 4 velkoobjemové
kontejnery na bio odpad a 3 popelnice na domovní bio odpad. Prosíme všechny občany, aby
do nádob na BIO odpad neházeli igelitové nebo mikrotenové sáčky, které se v žádném
případě nerozloží. Díky.
Nedávno jsme provedli rozbor 10 náhodně vybraných popelnic v obci. Celkem se v nich
našlo 280 kg odpadu – a v nich bylo ještě nevytříděných 10 kg plastů, 10 kg papíru a 70 kg
bioodpadu. Škoda, zbytečně jsme zaplatili za jeho uložení na skládku!
Druhou nejvýznamnější položkou výdajů jsou náklady na tříděný sběr. Třídění odpadů je
pro obec výhodné, většinu nákladů nám hradí EKO-KOM, současně šetříme náklady za
uložení odpadu na skládku. Děkujeme proto všem našim občanům, že tak důsledně třídí.
Z analýzy odpadového hospodářství vyplývá, že množství vytříděných surovin (papír,
plasty, sklo, kovy, nápojové kartony) je v Kamýku vysoce nadprůměrné. V roce 2017 to bylo
80,5 kg/ob/rok (průměr v obcích od 500 do 1000 obyvatel bez započtení výkupu a školního
sběru v roce 2017 to bylo 40,8 kg).
V následující tabulce uvádíme informaci o množství všech produkovaných odpadů v obci.
Potěšitelný je trvalý nárůst množství vytříděných surovin. Údaje jsou v kilogramech na 1
trvale hlášeného obyvatele.
Produkce vybraných komunálních odpadů v obci v letech 2015 až 2017 (kg/obyvatel)
Rok
Papír Plasty Sklo
Kovy
Bio
Směsný odpad Objemný odpad
Obyv.
2015
906
17,7
21,1
16,8
0,0
0,0
333,6
3,2
2016
904
20,9
24,6
19,8
0,0
0,0
296,8
0,0
2017
908
23,3
32,4
24,8
40,4
208,4
325,6
9,4
Nejlepší je odpad, který nevznikne!

