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Fotka měsíce:
Kachny ve struhařovském rybníce se nestačily divit pobřežnímu hlídkovému
člunu, který vypustil na hladinu modelář Karel Vodešil.

Titulní fotka:
Děti se s bezpečnostními nařízeními na základní škole vyrovnávaly po svém.
V tomto čísle přinášíme rozhovor s ředitelkou Pavlínou Tolarovou, jak probíhala
výuka v době koronaviru a jak epidemie změnila přístup k novým technologiím
ve školství.
CENÍK INZERCE (bez DPH)
Celá strana: 4 000 Kč
(na zrcadlo sazby: 188x264 mm, na spad: 210x297 mm + 5 mm)
Polovina: 2 200 Kč
(170x120 mm)
Čtvrtina: 1 160 Kč
(90x130 mm)
Osmina: 600 Kč
(92 x63 mm)
Prolink mezi inzerátem, vyvěšeným na webových stránkách
Kamenice a předmětem inzerce.
1/4 strany a menší: 50 Kč, 1/2 strany a větší 100 Kč
Zpravodaj z Kamenice, červen 2020
Periodický tisk územního samosprávného celku - obec Kamenice
Vychází měsíčně.
Distribuce: OÚ Kamenice a Česká pošta, s. p.
Šéfredaktor: Jakub Ryška
Korektury: Nikola Dlabajová
Grafika: Matouš Marťák, Antonín Balon
Vydává: OÚ Kamenice, IČ: 00240273
Adresa redakce: Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68
Kamenice; heslo „Redakce”
Telefon a fax: +420 323 673 105
E-mail: redakce@kamenice.cz

Tisk: TRIA Olbramovice
Počet: 2000 ks
Registr: MK ČR E 13287
Příští uzávěrka: 15. července.
Nevyžádané rukopisy a další podklady nevracíme.
Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit
tisku. Za obsah, stylizaci i gramatiku článků odpovídá autor
příspěvku. Za soulad fotografií se zákonem GDPR odpovídá
zasilatel. Na příspěvky dodané po uzávěrce nebude brán zřetel.
Autorské články šéfredaktora jsou podepsány značkou „Red“.

ZVÝHODNĚNÁ INZERCE
Dlouhodobá – sleva 30%
V případě nepřetržité inzerce v 5 po sobě jdoucích vydáních.
Předplacená – sleva 25%
3 inzeráty ve třech po sobě jdoucích vydáních nebo s konkrétním
uvedením měsíce vydání. Platba předem.
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Do 150 znaků: zdarma
Nad 150 znaků: 15 Kč za slovo.
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Slovo
starosty

Pavel Čermák

Vážení sousedé, uvnitř Zpravodaje
na vás čeká opět spousta článků a novinek
z Kamenice, ale ještě před nimi úplně
základní věc. Popelnice. Nemusíte se bát,
že vám ji nevyvezou, pokud na ni nemáte
čip. Termín posunut, čipujeme dále.
Dočtete se, jaké typy popelnic jsou vhodné
pro umístění čipu od svozové firmy a jaké
naopak ne, a že si novou popelnici můžete
koupit i u nás na úřadě mimořádně jen
za 500 korun.
Připomínám termín veřejného
projednání návrhu změny č. 5 územního
plánu Kamenice v úterý 14. 7. od 16 hodin.
Pokud se vás dotýká, tak přijďte a čtěte
úřední desku.
V tomto čísle jsme se taky rozhodli
věnovat věčnému sousedskému tématu,
kterým je hluk. Naše obec je ráj stromů,
keřů, trávníků, a tím pádem i pil, sekaček
a křovinořezů. Pojďme si připomenout,
jaká je základní sousedská etiketa a kdy nám
obecní vyhláška ukládá odložit techniku
a dopřát sobě i ostatním trochu klidu.
Ve zkratce platí heslo „v neděli odpoledne
se neseká“.

Koronavirus vyzkoušel trpělivost všech
rodičů, kteří museli častokrát zůstat doma
s dětmi, ale byla to těžká zkouška i pro děti,
které neměly do čeho píchnout. Rozhodli
jsme se proto podpořit prázdninové akce
a dali finanční injekci příměstským táborům,
aby byly pro děti z Kamenice dostupnější.
Také vám přinášíme reportáž, jak se
v období virové krize musely naše učitelky
na základní škole za pochodu naučit
používat nové technologie, nahnat děti do
virtuálních tříd, a že díky své šikovnosti
dokázaly proniknout do mobilního světa
dětí a dospívajících.
Další dopad krize probíráme v článku
o rozpočtu obce, který výrazně poklesne
a my děláme všechno proto, abyste to
v běžném životě pocítili co nejméně.
Dozvíte se tradičně, jaké jsou novinky
v knihovně, kulturním domě a co
zajímavého podnikají naši senioři. Na konci
léta 22. 8. se připravte na první open air
koncert v Kamenici na fotbalovém hřišti.

4

Krátce z Rad obce Kamenice
Kompletní zápisy najdete
na www.kamenice.cz nebo osobně
u tajemníka OÚ Kamenice.

20. 5. 2020
Rada obce schválila:
• vypsání nového výběrového řízení
na zakázku „Chodník ZŠ přes hráz“.

27. 5. 2020
Rada obce schválila:
• přerušení provozu mateřské
školy na 5 týdnů od 13. 7. 2020
do 14. 8. 2020
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
311/2019 – Intenzifikace ČOV
Kamenice, se společností Metrostav
a ENVI-PUR, kterým se mění cena
za dílo
• poskytnutí dotace z dotačního
programu Provoz, Akce, Letní akce,
Rozjezdy na sportovní, kulturní
a volnočasovou aktivitu právnických
a fyzických osob pro rok 2020
pro následující subjekty v této výši:

Provoz:
Junák - Český skaut, středisko Kamenice:
21.350,- Kč
Judo Club Kyklop: 21.250,- Kč
Včelaři: 8.250,- Kč
SK Kamenice: 11.300,- Kč
Gymnastický oddíl Kamenice, z.s.:
23.600,- Kč
Mažoretky: 11.300,- Kč
OK Kamenice: 23.050,- Kč
Obnovený ochotnický spolek Tyl:
5.000,- Kč
Akce:
Spolek Kamenicko: 5.500,- Kč
OK Kamenice: 22.000,- Kč
Obnovený ochotnický spolek Tyl:
5.000,- Kč
Plamínek Těptín z.s.: 15.000,- Kč
Gymnastický oddíl Kamenice, z.s.:
24.000,- Kč
Judo Club Kyklop: 20.000,- Kč
Junák - Český skaut, středisko Kamenice:
31.000,- Kč

• jmenování Petry Novotné vedoucí
Odboru správy majetku s účinností
ode dne 1. 7. 2020.

10. 6. 2020
Rada obce schválila:
• zrušení pracovní pozice referent
investičního odboru a pracovní pozici
referent stavebního úřadu – stavební
technik
• odměny ředitelům příspěvkových
organizací zřízených obcí Kamenice
• výzvu na veřejnou zakázku „Kanalizace
K Dubu“
• záměr směny pozemku parc.
č. 740/2 za 359/19 a 362/4, k.ú.
Ládví ve vlastnictví Obce Kamenice
a společnosti PPK 765 a.s.
• pronájem části pozemku 628/1,
Ringhofferovo náměstí společnosti
ALZA CZ a.s., pro umístění ALZA
BOXU.

Technické služby jsou už na webu
Co pro nás Technické služby
udělaly v měsíci červnu?
Vybíráme ze záznamů ředitele
Alexe Dvoraka:

Jak už víte z minulého čísla, Technické služby Kamenice se starají nejen o veřejná
prostranství, ale nabízí své služby i jednotlivcům a firmám v naší obci. Orientační
ceník najdete na webu Kamenice po kliknutí na Služby v obci a Technické
služby. Veškeré informace, čím se tato příspěvková organizace zabývá, naleznete
po kliknutí na O nás.

• Kalinová ulice – navezení hlíny
a vyrovnání terénu
• Mytí značení silničního provozu
• Sekání veřejného prostranství -Těptín,
Nová Hospoda, Struhařov, a centrum
• Čištění graffiti tvrzeného skla
na autobusové zastávce Valnovka
• Prořezávání zeleně v centru obce
• Čištění komunikací – Struhařov,
Kamenice, Olešovice, Ládví a Ládeves
• Zavlažování zeleně v obci
• Chemické ošetření chodníků - Těptín,
Ládví, Struhařov a Righofferova hrobka
• Údržba zeleně – Lovecká a Leknínová
• Rozvoz školních obědů
• Čerpání vody ze šachty v mateřské
škole
• Asistence při svozu velkoobjemového
odpadu
• Odstranění popadaných dřevin
z komunikací – Těptín a Štiřín
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Pokračuje svoz popelnic
i bez čipu
V minulém čísle jsme upozorňovali, že po 1. červenci přestane svoz
neočipovaných popelnic. Z důvodu velkého množství odpadových nádob ovšem
nedokázala svozová firma dokončit čipování u všech nádob, stále tedy budou
vyváženy i ty neočipované. O postupu a termínu dokončení čipování vás budeme
dál informovat

Jaké jsou vhodné nádoby k čipování? Rychlý přehled
Plastové EURO nádoby
ve variantách 120 a 240 litrů.
Pokud nemáte tuto nádobu,
je možnost si ji zakoupit i s čipem
na podatelně obecního úřadu za cenu
500 korun.

Plastová EURO nádoba má místo
pro montáž čipu pod horní
hranou.

Nevhodné nádoby
na čipování:
Kulatá plastová nebo poškozená
nádoba.

Kovové nádoby:
I kovové nádoby na 110 litrů
lze načipovat. Zde obrázek
s umístěným čipem, v podobě černého
kolečka. Pokud je však nádoba prorezlá
nebo je poškozená, musí být vyměněna
a zakoupena nová nádoba, nelze ji
načipovat.

Zveme vás na veřejné projednání změny
územního plánu č. 5
Zveme vás na veřejné projednání návrhu
změny č. 5 ÚP Kamenice, které se bude
konat v sále kulturního domu v Kamenici
(Ringhofferovo náměstí) v úterý
14. 7. 2020 od 16:00 hodin. Námitky
a připomínky k této změně můžete

podávat písemně na místě nebo ještě
sedm dní poté. Více informací naleznete
na úřední desce obce (i elektronické
na www.kamenice.cz, kde je uveřejněna
i kompletní dokumentace). Dokumenty,
v tištěné podobě, jsou pro vás připraveny

k nahlédnutí na obecním úřadě
v Kamenici, každé pondělí a středu
v úředních hodinách.
Pavel Čermák
starosta
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Sousedova sekačka je vždy
hlučnější
Vážení přátelé, o víkendu to nezapínejte před 8 ráno a v neděli
skončete v pravé poledne. Relax si zaslouží každý

Tenké stěny bytovek, zahrady
rodinných domů. Můžeme si být jistí,
že hluk zůstane odvěkým sousedským
tématem, ať už žijeme kdekoli. Pryč
je doba, kdy lidé na vesnici vstávali,
pracovali a usínali společně, podle
toho, jak jim to diktovala příroda. Dnes
máme, stejně jako ve městě, různý
rytmus, a tak zatímco se jeden oddává
slastnému spánku, druhý vybíhá z kůlny
s motorovkou „konečně se do toho
opřít“. A tady vznikají zárodky sváru.

K

aždá vesnice reguluje hluk podle
svého. Nad všemi obecními
vyhláškami se ale tyčí zákon
platný po celé republice. Noční
klid. Je jasně definovaný od 22 do 6 hodin
ve všední dny i o víkendech. Výjimku z něj
může obec zahrnout do své vyhlášky, pouze
pokud to schválí Ministerstvo vnitra na
žádost zastupitelů obce, kteří ji musí podat
velmi dlouho dopředu. Nejtypičtější příklad
takové výjimky je Silvestr, kdy neplatí
noční klid až do 2 hodin ráno. Podobným
příkladem může být masopust nebo obecní
slavnosti. Ministerstvo vnitra vždy posuzuje,
zda je výjimka přiměřená veřejnému
zájmu, či nikoli. Stává se poměrně často,
že žádost neprojde, s čímž máme zkušenost
i u nás v Kamenici. Je jasné, že třeba letní
kino nemůže začít před západem slunce
a bude tedy končit dlouho po desáté.

Ani tak ale vnitro v minulosti naši žádost
o 12 představení každý pátek a sobotu
nepovolilo.
Stále jsou však opakující se akce vhodnější
k žádání výjimek než jednorázové, jako
například svatba. „Plno lidí se snaží žádat
o výjimky. Píšou nám, že se žení a budou
mít spoustu lidí na zahradě dlouho do noci.
Tady prosím všechny, aby používali zdravý
rozum a radši poprosili o shovívavost svoje
sousedy. To je mnohem efektivnější než
startovat byrokratické kolečko, protože kde
není žalobce, není soudce,“ říká starosta
Pavel Čermák. Taky upozorňuje na to, že si
plno lidí myslí, že stačí akci prostě oznámit
na radnici a mají splněno. Ze zákonného
nočního klidu ale není možné se takto
vyvázat. „Je to nahlášené,“ ohrazují se
lidi proti policajtům, které na ně přivolal
naštvaný soused. „Mně pak třeba ve tři
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v noci zvoní telefon a příslušník se ptá, jestli
je akce ohlášená. Nezbývá mi, než mu říct,
že platí vyhláška o nočním klidu a ať koná
svou povinnost,“ připomíná Čermák.
Vedle zákona vymáhaného policií
existují obecní vyhlášky, které regulují
nejrůznější činnosti na obci. „Já je beru
jako takové gentlemanské dohody všech lidí
prosazované přes zastupitelskou demokracii
o tom, co, jak a kdy můžeme vykonávat,“
říká starosta. Pokud je někdo porušuje, není
to věc policie, ale přestupkového oddělení,
které v našem případě sídlí na Městském
úřadě v Říčanech.
Vyhláška, která nás v tomto článku
zajímá nejvíce, je zákaz hlučných činností.
Určuje, že s kosením, řezáním, broušením
a dalšími na decibely náročnými aktivitami
můžeme začínat v sobotu nikoli od šesti,
ale až od osmi ráno, stejně tak v neděli, kdy

ale musíme skončit nikoli v deset večer,
jako během pracovních dní, ale už v pravé
poledne. Neděle odpoledne je tedy ten
kýžený čas v celém týdnu, kdy bychom se
měli všichni oddat klidu a relaxu. Toho by
si měli být vědomi hlavně chataři, z jejichž
řad se rekrutuje nejvíc víkendových
workoholiků snažících se o víkendu
na zahradě dohnat, co přes týden nestihli.
Na závěr bychom chtěli poprosit všechny
naše čtenáře, aby co nejvíce potenciálních
sporů řešili na lidské, sousedské úrovni.
Úředníci a policisté jsou tady na závažné
věcí. Zazvonit na sebe, promluvit spolu přes
plot, to je základní věc, které bychom měli
být všichni schopni. „Bydlíme vedle sebe,
tak se spolu nebojme komunikovat, buďme
ohleduplní, ale taky si vycházejme vstříc,“
vybízí starosta Pavel Čermák.
Red

Kdy vypnout
sekačku
NOČNÍ KLID
platí každý den 22:00 – 6:00
OMEZENÍ SOBOTA
hlučné činnosti pouze 8:00 – 22:00
OMEZENÍ NEDĚLE
hlučné činnosti pouze 8:00 – 12:00

Připojte se z ulice na Wi-Fi zdarma
Už na devíti místech v Kamenici operuje veřejná síť
Díky projektu Evropské unie WiFi4EU
mají lidé nejen v centru a na zastávkách
zadarmo internet. O možnosti čerpat
dotace na veřejnou WiFi se náš
starosta Pavel Čermák dozvěděl před
dvěma lety na konferenci pořádané
Svazem měst a obcí. Podání žádosti,
vyhledání dodavatele, schválení
žádosti, realizace. Tohle všechno
máme za sebou a od minulého měsíce
už všechno běží naplno.
Lidé mají častokrát o Evropské unii
představu, že jde o nesmyslný byrokratický
moloch. To ale neodpovídá tomu, jak
popisuje žádost o veřejnou Wi-Fi náš
starosta, který ji podával přímo do Bruselu:
„Prostě jsem vyplnil dotazníky, čestné
prohlášení a svoji občanku. Nepotřeboval
jsem žádná doporučení nebo notářské
ověření.“
Získání 15 tisíc euro ale mělo přece jen
háček. Do projektu se mohly hlásit obce
ze všech zemí Evropské unie a vznikla
tak soutěž, kdo zvládne peníze vyčerpat
dřív. „Byl jsem připravený u počítače
přesně na minutu, kdy začne přihlašování,
ale zájem byl takový, že server spadl,“
vzpomíná Čermák s úsměvem. Kvůli
obrovskému zájmu bylo dokonce potřeba
portál přeprogramovat a takto napodruhé
se naší obci podařilo uspět.

Stejně jako obce, které mají zájem
o připojení k internetu, registrují se
v evropské databázi i firmy, které internet
zavádí. Tím odpadá na straně obcí obrovská
porce byrokracie a propojení s vybraným
dodavatelem probíhá on-line. Nad celým
procesem má kontrolu EU a v momentu,
kdy se obec s firmou dohodne, jdou
evropské peníze za odvedenou práci přímo
na účet firmy.
Jak stojí na webu WiFi4EU, snaží
se tento evropský projekt zlepšovat
dostupnost Wi-Fi pro občany Evropské
unie na veřejných místech, jako jsou
parky, náměstí, knihovny, muzea nebo
zdravotnická zařízení. Na otázku, podle
jakého klíče byly vybírány místa u nás
v Kamenici, starosta Čermák odpovídá:
„Lokality jsme měli vytipované už dopředu.
Náměstí a dětské hřiště v Kamenici nebo
hasičárnu ve Všedobrovicích jsme měli
pokryté ještě před tímto projektem,
ale navázali jsme místy, kde se nyní
sdružuje nejvíc lidí, jako je škola, skatepark,
autobusové zastávky. Později si už sami
doplníme i rozvojové zóny, o kterých
víme, že budou stále využívanější, jako je
třeba údolní niva nad Dvorským rybníkem
nebo oddechová zóna na Kuklíku. Internet
zdarma dostali taky třeba komunitní
centrum Hasičárna ve Všedobrovicích
nebo základní škola a kulturní dům.
Starosta zároveň připomíná, že se při výběru

pamatovalo na to, aby obec nekazila byznys
firmám, které se poskytováním internetu
živí. Bezplatná Wi-Fi pro všechny obyvatele
Kamenice má zajištěné financování na tři
roky. To je dostatečně dlouhá doba na to,
aby mohla obec vyhodnotit, jak ji lidé
využívají a zda má smysl ji provozovat i dál.
Určitě si ji vyzkoušejte a napište nám, kde
podle vás ještě veřejný internet chybí. Red

Síť WiFi4EU
v Kamenici
Zdarma se můžete připojit:
•
•
•
•
•
•

Ringhofferovo náměstí
hřiště u náměstí
kulturní dům
ZŠ Kamenice a okolí
skatepark
okolí ZŠ Těptín u autobusové
zastávky
• náves na Nové Hospodě – zastávka
• zastávka a okolní prostor Ládví
Hasičárna Všedobrovice
Jaké další veřejné prostranství by
si podle vás zasloužilo připojit?
Napsat můžete přímo starostovi
cermak@kamenice.cz
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Hurá na tábor. Obec finančně
podpořila akce pro děti

Rodiče, kteří strávili se svými dětmi
měsíce v karanténě. Děti, které
vysedávaly doma nebo jen tak bloumaly
po venku, protože byla zavřená
škola, všechny kroužky a sportovní
oddíly. Na ně myslí zatupitelé, kteří
rozhodli finančně podpořit letní dětské
akce. Týká se to více než 250 dětí
na 4 příměstských táborech a celkem
7 akcích. Jistě to ocení všichni ti,
kterým z důvodu opatření proti
koronaviru zavřeli plánovaný dětský
tábor nebo si nemohou dovolit vyjet
na dovolenou.

F

inanční injekci dostaly spolky,
které se přihlásily do letošní druhé
výzvy na podporu akcí a provozu.
Obec se rozhodla, že ji rozšíří právě
o prázdninové akce a příměstské tábory
a peníze poskytla všem pěti spolkům, které se
o ně přihlásily. S nápadem přišla zastupitelka
a předsedkyně Komise pro sport a kulturu

Eva Kršňáková, která se dlouhodobě věnuje
organizování a vyhodnocování podobných
výzev a podpoře spolků. Podmínkou získání
peněz bylo, aby účastníci – děti do 15 let
- byly z Kamenice anebo pořádající spolky
byly kamenické. Na otázku, jestli je tato
podpora jednorázová, nebo se tu rýsuje

budoucí tradice, odpovídá místostarosta
pro ekonomiku Petr Valášek: „Může to
být inspirace i pro další prázdniny. Určitě
chceme zlepšit informovanost, jak mohou
děti trávit prázdninový čas.“
Red
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Rozpočet Kamenice
zažije od vlády drsné škrty
Zatím definitivně nevíme, jak se
vládní škrty kvůli koronavirové krizi
podepíší na ekonomice naší obce.
Ale už teď počítáme se snížením příjmů
až o 15 milionů. To je obrovská částka,
kvůli níž se některé projekty budou
muset odsunout. Cílem vedení obce
však je, aby občané tento výpadek
pocítili co nejméně.

„To, že stát ukázal na obce, jako zdroj,
ze kterého chce získat další peníze, není
podle mě rozumné ani spravedlivé,“ říká
starosta Pavel Čermák. Obce dostávají
finance na základě Rozpočtového určení
daní, a tedy jim příjmy stoupají a klesají
podle toho, jak se celkově daří české
ekonomice. A jelikož ta bude zcela jistě
kvůli koronaviru klesat, budou i obce
dostávat méně, je tedy podle Čermáka
nerozumné brát jim další peníze.
„Obce prokazatelně nejlépe hospodaří,
jsou nejméně zadlužené, ve srovnání
se státem mají zanedbatelné množství
korupčních afér, mají u občanů také větší
důvěru. No a když se dá dohromady přes
6200 obcí, které dobře zachází s penězi,
je to dohromady obrovský balík, na který
se dá okamžitě sáhnout,“ líčí starosta
Čermák, podle kterého je plánované snížení
rozpočtového určení daní o 13 procent
stejné, jako někomu sáhnout na úspory.
Zároveň nepovažuje za šťastný způsob,
jakým chce vláda výpadek v příjmech
obcím kompenzovat, tedy ne tak, že by jim
je v příštím období o to víc navýšila, ale tím,
že vypíše mimořádné dotační tituly. „Každá
obec je jiná, má jiné potřeby a může se stát,
že ty vypsané tituly se nemusí každému
hodit,“ vysvětluje Čermák.
Ze 70 milionového rozpočtu dává obec
na investice zhruba 25 milionů. Pokud
z nich stát skutečně ukrojí 15 milionů,
znamená to, že některé slibně rozjeté
projekty skončí v šuplíku na dobu, kterou
teď nelze odhadnout.
Místostarosta pro ekonomiku Petr
Valášek, který je profesně zvyklý dívat
se na finanční výhledy skepticky,
připomíná, že propad může být ještě

„Musíme být obezřetní, zároveň se ale pokusíme dokončit co nejvíc naplánovaných projektů,“
říká místostarosta pro ekonomiku Petr Valášek.

horší než 15 milionů. Je totiž nutné uvážit
předpokládanou horší výkonnost české
ekonomiky a s ní i pokles výběru daní,
od níž se odvíjí peníze pro obce. „Třeba
cestovní ruch, který dělá 3 procenta celého
českého HDP, pořád stojí, všechny ostatní
sektory také utrpěly ztráty, výběr DPH,
která je hlavním zdrojem peněz pro obce,
výrazně poklesne; s předpokládaným
růstem nezaměstnanosti bude klesat i výběr
daní z příjmů,“ líčí Valášek. Podle něj je
potřeba být v odhadech příjmů maximálně
obezřetní, ale zároveň neohrozit běžící
projetky na čele s projektem přestavby
čističky odpadních vod. Také podle jeho
slov není ohrožená výstavba 1. etapy
chodníku od základní školy na Těptín.

Ještě než přišla zpráva o radikálním
omezení příjmů pro obce, stihla obec
dokončit kanalizaci v Korunní, prostor
parkoviště za obecním úřadem, obřadní síň
a otevřít park Údolní niva. „Vývoj příjmů
obce je nyní velmi nepřehledná disciplína,
pokud bude vývoj příjmu lepší, než nyní
opatrně předpokládáme, tak se ihned vrátí
na stůl připravené investice a uděláme toho
letos více. Do té doby ale neztrácíme čas
a pracujeme na věcech, které tolik peněz
nestojí, a to je promýšlení a projektování
akcí. Budujeme tak zásobník projektů,“
dodává starosta Čermák. Situaci okolo
omezování příjmů obcí budeme dál sledovat
a informovat vás na stránkách našeho
zpravodaje.
Red
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Skype, WhatsApp, Webex.
Jak se učí v nakaženém 21. století
„Teenageři mají radši kameru vypnutou,“ říká ředitelka Tolarová

J

Stovky dětí pobíhající po chodbách, pošťuchující se v šatnách,
prskající na sebe ve třídách a v jídelnách. To je zlý sen každého
virologa, a tak opatření proti Covidu dopadly extrémně tvrdě právě
na školství.

ak udržet děti v bezpečí a zároveň
nerezignovat na vzdělávání?
Tohle břemeno leželo od začátku
na samotných učitelích, kteří se
nemohli spoléhat na instrukce od státu.
„O momentálním stavu nových opatřeních
jsme se dozvídali z médií,“ popisuje ředitelka
Pavlína Tolarová nástup koronavirové
krize. Nikoho tehdy ještě nenapadlo,
že školy budou zavřené nikoli dva nebo tři
týdny, ale tři měsíce. „Nedá se to k ničemu
doopravdy přirovnat, snad jen vzdáleně
k uhelným prázdninám za komunismu,
když zamrzlo uhlí a my chodili do školy
jen jednou týdně,“ vzpomíná paní ředitelka.
Protože od státu nepřicházely jasné
signály, vzali to naši kantoři do vlastních
rukou. Hned první týden po zavření škol
začali zavádět on-line výuku a shánět žáky
po telefonu a všemožných whatsappových
skupinách. Byla to někdy až špionážní
práce, protože učitelky už součástí
některých skupin byly, do jiných se musely
„infiltrovat“ a zorganizovat děti do virtuální
třídy.
Koronavirus přispěl i k tomu, že se
konečně začal naplno využívat portál Škola
OnLine, který nahrazuje veškeré papírové
záznamy o docházce, absolvovaných
předmětech a známkách a je možné přes
něj zadávat i odevzdávat úkoly. Ukázalo
se, kolik dětí ho dosud obcházelo, a těm
musely učitelky znovu vydávat přístupová
hesla a zřizovat školní maily.
Další technologie, se kterými se díky krizi
učitelky i děti seznámily a naučily se přes ně
spolupracovat, je Office 365 a Webex. Ty
umožnily si nejen psát, ale vytvořit skutečně
virtuální třídu, ve které každý vidí každého,
učitel může přepínat kameru, vyvolávat,
zkoušet, odpovídat na otázky a mít alespoň
nějaký lidský kontakt. „Je zajímavé,
že starší děti mívají se zapnutou kamerou
problém, a tak místo nich vidíte častokrát
jen černé okénko, což není moc příjemné
pro komunikaci,“ popisuje ředitelka, jak si
náctiletí chrání soukromí svých pokojíčků.
Naopak menší děti jsou pro každou srandu
a chatovat s učitelkou pro ně bývá zábava.
Nové technologie ale neznamenají
jen nové možnosti, ale i zásadní omezení.
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Když se v karanténě ocitne celá rodina,
dělí se mnohdy o jediný počítač, k tomu
ne vždy funguje spolehlivě internet.
A tak i když škola některým žákům půjčila
notebooky na doma, nebylo možné udržet
klasickou výuku od 8 do 14 hodin a držet se
naplánovaného učiva. Místo toho se učitelky
zaměřily na opakování, a jak poznamenává
ředitelka Tolarová, tato situace přinesla
nový pohled na zavedené osnovy. Krátká
okna, ve kterých se mohla výuka odehrávat,
přinesla nutnost zúžit učivo, ale zase ho
probrat víc do hloubky.
V nejsložitější situaci se ocitily učitelky
a žáci 9. stupně, kteří se museli navzdory
koronaviru připravovat na příjmačky.
S nimi probíhaly intenzivní on-line pásma
matematiky a češtiny. „Taky jsme jim
nasimulovali situaci příjmacích zkoušek
a sehnali pro ně ostré testy, aby viděli, co je
čeká,“ říká ředitelka Tolarová. Po dlouhých
třech měsících se děti mohly v omezeném

režimu do školy vrátit. I navzdory tomu,
že mnoho z nich bylo o jarních prázdninách
na lyžovačce v Itálii a karanténu trávily
v širokém rodinném kruhu a s kamarády
na ulici, podařilo se školu udržet bez viru.
Posledních pár týdnů před prázdninami
jich na naši základní školu docházelo asi
130, což dělá 40 procent všech žáků. Obec
jim zajistila ochranné štíty, ale škola musela
naplnit i spoustu dalších opatření, z nichž
třeba podepsané čestné prohlášení, že dítě
nemá příznaky nemoci, považuje ředitelka
Tolarová za čirou byrokracii.
I když v omezeném režimu, pomohlo
otevření školy spoustě rodičů, kteří se
museli vrátit do práce. Učitelky rozmístily
děti po učebnách, aby nebyly větší než
patnáctičlenné skupiny, a naplánovaly
přestávky, aby se navzájem nepotkávaly,
a v různé časy chodily i na oběd. Samozřejmě
kuchařky musely dezinfikovat po každém
stůl.

Všichni doufají, že další školní rok
už poběží normálně. Rozhodně ale už
naše školství nebude takové jako před
koronavirem.
Karanténa mnohonásobně urychlila
zavádění nových technologií, respektive
využívání těch, které už k dispozici byly,
ale dosud nenašly uplatnění. Třeba právě
Škola OnLine se stala pevnou součástí života
učitelů i žáků. „Dětem budeme dávat úkoly
pravidelně on-line, aby se s tím naučily
pracovat. Doteď uměly skvěle chatovat
na mobilech, tak teď budou umět i další
užitečné aplikace,“ usmívá se Pavlína
Tolarová.
V čem se zase vyškolily učitelky, je
virtuální svět dětí a dospívajících. Mnohé
kantorky byly dětmi přijaty už natrvalo
do chatovacích skupin a zbořily tak
společenskou bariéru, o které jsme si dosud
mysleli, že je nerozbitná.
Red

Digitalizace těptínské školy
aneb Před koronou, za koronou…
Jaro si v naší škole, stejně jako
ve všech ostatních v České republice,
každý učitel představoval po svém.
Plánoval, kam s dětmi pojede,
jaké projekty udělá, na čem budou
všichni společně pracovat. Žádného
učitele nejspíš ani ve snu nenapadlo,
že 11. března v podstatě přes noc
zásadním způsobem změní svůj
dosavadní styl výuky.
My, učitelé Základní školy Těptín,
jsme využili pestré nabídky online
programů, každé dítě dostalo svoji školní
e-mailovou adresu a úkoly mu přicházely
prostřednictvím online učeben v google
classroom. Deset týdnů jsme denně celé
dopoledne všem žákům poskytovali
individuální videokonzultace a připravovali
jsme pro ně online výuku.
Říká se, že všechno zlé je pro něco
dobré. Totéž platí i pro koronavirovou
karanténu. Snad kromě našich nejmenších
školáků každý žák těptínské školy teď
„díky“ koronaviru pracuje s počítačem nebo
tabletem s mnohem větší samozřejmostí,
než tomu bylo ještě před několika měsíci.
Znalost programů a aplikací, které jsme
si my i žáci museli osvojit rychleji, než
jsme původně plánovali, se nám teď
vlastně nesmírně hodí. Shodou okolností

se v naší škole právě před několika málo
týdny dokončila instalace 18 počítačů
do počítačové a jazykové učebny a dvou
interaktivních tabulí. Na děti už čeká také
3D tiskárna a ozoboti, které využijeme
při výuce základů programování. Máme
skvěle zařízenou přírodovědnou laboratoř,
včetně nových mikroskopů, chemických
a fyzikálních pomůcek. Přestože sama
vůbec nerozumím elektřině, mě osobně
zaujal panel pro zapojování nejrůznějších

elektrických obvodů, který jsem si opravdu
s nadšením vyzkoušela. 25. května se
do školy mohly vrátit děti z 1. stupně, které
se už moc těšily na své kamarády, o dva
týdny později se přidali i druhostupňoví
žáci. Našim deváťákům, kteří odcházejí
na zvolené školy, přejeme hodně úspěchů!
A pokud byste se chtěli přidat k nám i vy
a vaše děti, kontaktujte nás.
Lucie Moučková
skolateptin.cz
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Rozhovor se zastupitelkou
Janou Kohlovou
zeleň v návaznosti na sídla. Rodinným
zahradám se prakticky nevěnuji, pouze
výjimečně nebo jako poradce pro své
kamarády a známé.
Veřejná zeleň je tvým velkým
tématem. Kamenice asi
není jediným místem, kde jsi
jako krajinářská architektka
zanechala stopu. Kam pozveš
čtenáře, aby načerpali inspiraci,
jak mohou a mají vypadat
veřejná prostranství?

počítalo s pastvou koní. Nakonec se
od této myšlenky zcela upustilo a vznikl
záměr, který je realizován postupně,
dle finančních možností obce. Není to
úplně běžný způsob, ale Kamenice má
mnoho jiných problémů, které je třeba
V květnovém čísle zpravodaje
řešit – jako například chybějící chodníky,
v článku o údolní nivě je zmínka, rozšíření čističky, chybějící sociální
že ses podílela na vzniku tohoto služby aj.
přírodního parku v Kamenici.
Rodí se již poměrně dlouho.
V oblasti projektování krajiny
Můžeš nám svůj přínos přiblížit? jsi odborníkem na slovo vzatým.
Odkud vyrůstají kořeny tvých
Na přípravě projektu nivy Kosteleckého
profesních znalostí?
potoka se podílím od roku 2013. Pan Jan
Gillern měl tehdy toto území pronajaté
Vystudovala jsem zahradní a krajinářskou
od obce Kamenice pro budoucí pastvu
architekturu v Lednici na Moravě
koní a začal ho velmi intenzivně
a poté jsem pracovala v renomovaném
k tomuto záměru připravovat. Byla zde
ateliéru. Pro náš obor, stejně jako pro
rozsáhlá navážka z výstavby kamenického stavební architekty, je nutná autorizace.
Udělala jsem si ji velmi záhy a začala
vodovodu, která zarostla neprostupným
se specializovat především na veřejnou
porostem náletových dřevin. Podle
zeleň, městské parky a krajinnou
prvního záměru se ještě na části území
Krajinářskou architektku Janou
Kohlovou mnozí znají již druhé volební
období jako členku zastupitelstva obce.
Pro Kamenici však pracuje řadu let
i jinak. Také o tom si budeme povídat.

V minulém roce jsme dokončili velice
pěknou realizaci městského parku
ve Slivenci u Prahy. Je to sice „jen“
dvouhektarový park, který zcela
nestandardně vznikl na původně
obhospodařovaném poli. Ale je
nabitý množstvím různé vybavenosti
a zajímavých prostor pro pobyt mladých
rodin i seniorů. Zde bylo velké štěstí,
že se sešel velmi osvícený investor,
profesionální firma a, jak doufám, dobrý
koncept parku. Zajímavý výsledek
přinesla spolupráce s výtvarnicí Martinou
Regnerovou, díky níž se podařilo
zrealizovat unikátní kamenné mozaiky,
mozaikové lavice i alematické sluneční
hodiny (stín člověka ukazuje čas). Jinou
nevšední realizací byl třeba zookoutek
v lesoparku Amerika ve Františkových
Lázních, kde jsem spolupracovala
s odborníky na chov zvěře ze zoologické
zahrady v Chomutově. Každá zakázka
přináší nové poznatky z různých oborů
– např. lesního a vodního hospodářství,
zemědělství, historie aj.
Podílela ses též na revitalizaci
zámeckých parků, mnohdy
hodně zpustlých. Na co ráda
vzpomínáš, kam se ráda vracíš,
třeba i jako turistka?
Moje srdeční záležitost je zámecký park
Kačina, na kterém se spolupodílím více
než 15 let. Zpracovávali jsme zde projekty
jak pro vlastníka zámku – Národní
zemědělské muzeum, tak i pro navazující
historickou oboru patřící Lesům ČR.
Podařilo se nám očistit a stabilizovat

13

původní klasicistní koncept krajiny
z počátku 18.století. Zní to jednoduše,
ale mluvíme o území o rozloze cca 200
ha. A na co ráda vzpomínám? Mám
ráda ty chvíle, když se s územím teprve
seznamuji a představivost funguje na
plné obrátky. Obzvlášť když je terén
hodně zarostlý a postupně vydává
svá tajemství – zaniklé zídky, koryto
zpevněné kamenem, skryté staré stromy,
zaniklé průhledy. Projektant musí
vše detailně prozkoumat, aby vytěžil
z území ty největší poklady a použil je
v cílové kompozici. Taková byla Kačina.
Samozřejmě pracujeme s historickými
mapami a archivními materiály, přesto
však hodně věcí zjistíme až v terénu
podrobným průzkumem. Z poslední
doby ráda vzpomínám na regeneraci
zámeckého alpina v průhonickém
parku, protože to byla opravdu zajímavá
práce v širším pracovním týmu. Za tuto
realizaci jsme v roce 2019 získali ocenění
v rámci soutěže Park roku.
Žijeme v obci obklopené
nádhernou krajinou. Máš pocit,
že se k této krajině chováme
tak, aby zůstala zachována
i pro příští generace?
Za tu dobu, co tu bydlím, se, myslím,
hodně zlepšilo. Když jsem poprvé přišla
na vedení obce, že je třeba kosit na návsi
minimálně 6x ročně a udržovat příkopy

kolem silnic, bylo to tak trochu z oblasti
sci-fi. Tehdy jsme ve Všedobrovicích
udělali postupně několik brigád, kterými
jsme původně zarostlé okolí rybníka
proměnili v udržovanou náves.
Nyní v celé Kamenici údržba již funguje
a daří se revitalizovat i další místa. Když
se ve Všedobrovicích a Štiříně objevily
květinové záhony, byla to také první
vlaštovka. Následně Šárka Valášková
zrealizovala záhony i v Kamenici
a Olešovicích. Dnes je vnímáme jako
samozřejmost. Krajinu, pokud si ji
nezastavíme, snad zachováme, proto
se jako zastupitelka velmi intenzivně
věnuji sledování změn územního plánu.
Ale může se vytratit duch krajiny,
který je zde velmi silný. Právě tento
genius loci se udržuje jak v paměti
místních lidí, v historických stavbách,
tak i ve starých stromech nebo třeba
i solitérních kamenech. Důležitá je každá
drobná stavební památka - kamenné
zídky, studánky, staré propustky,
křížky, kapličky. Nyní hrozí, že
ztratíme struhařovskou pilu, parní mlýn
v Olešovicích nebo zámek Kamenice
jako vzpomínky na působení rodiny
Ringhofferů. Takto už zanikla historická
trafostanice v Olešovicích, romantické
meandrující kamenné koryto potoka
na tzv. Pištrajchu, krásná kamenická
práce na výpusti z Mlýnského rybníka.
U zámku v Kamenici bývalý vlastník
odkopal kořeny vzácné stromové

Noc kostelů se vydařila
Po sérii chladných a deštivých dní
jsme se mohli radovat z teplého letního
večera a noci. Noc kostelů byla úspěšná
nejen díky počasí, ale především proto, že
přišlo tolik lidí – místních i odjinud. Podle
ohlasů přímo na místě nadchl program i
myšlenka přihlásit kamenický kostel do této
celorepublikové akce.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a
pomohli nám: obci Kamenice za finance,
KC Kamenice, OÚ Kostelec u Křížků a
dalším soukromým subjektům za propagaci,
všem dobrovolníkům za pomoc při
přípravách a realizaci, firmě Strojmetal
za otevření parkoviště. Děkujeme i vám,
kteří jste přišli, za váš zájem, ale i za
respektování pravidel shromažďování v
období odeznívání pandemie COVID-19.
Společně jsme možná položili základ
každoročního setkávání v krásném prostředí

magnolie. Patří mezi několik málo stromů
v republice s takovými rozměry. Přestože
je park kulturní památkou, nikdo v této
věci nekoná, ani nový vlastník, ani stát. Je
to smutné.
Co kromě údolní nivy bys lidem
v Kamenici ještě ráda dopřála?
Mým velkým snem je revitalizace
území podél Kamenického potoka
od Všedobrovic, přes Pištrajch
až do Kostelce u Křížků. Jde o nádhernou
část obce, která může být vybavena
pro všechny generace k procházkám,
pobytu, cvičení, hraní i poznání. A hlavně
propojuje velkou část našich osad, uvnitř
kterých je poměrně málo zeleně. Proto
je důležité zkvalitnit prostředí v dotyku
s krajinou. A právě takové „měkké“
zatraktivnění může do Kamenice přinést
vznik drobných služeb pro turistiku
a cykloturistiku. Ale nesmí se to přehánět.
Kromě toho se v rámci působení
ve spolku Kamenicko snažíme postupně
pracovat i ve volné krajině – sázet aleje,
obnovovat zaniklé cesty a studánky.
Práce je kolem nás opravdu hodně. Mám
radost, že se k nám postupně přidávají
lidé nadšení pro tyto činnosti, kteří mají
stejný cíl jako my ve spolku – zachovat
do budoucna co nejvíce z kulturního
dědictví po našich předcích.
Děkuji za rozhovor.
Michaela Valentová

kamenického kostela sv. Františka z Assisi. plánována na 28. 5. 2021. Tak snad za rok
Když jsme krátce před jedenáctou hodinou na témže místě na shledanou!
v noci zamykali kostel, už jsme vymýšleli,
Michaela Valentová
co uděláme za rok. Příští Noc kostelů je
spolek Kamenicko
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Floorball Academy chystá pro děti
léto plné sportu i poznání
Školní rok a s ním i letošní tréninky
Floorball Academy jsou pomalu za
námi a znovu se zase rozběhnou až
v září. To však neznamená, že by se
v akademii během prázdnin nic nedělo.
Všechny malé zájemce o florbal a další
sporty čekají totiž naše prázdninové
kempy. Všem, kteří chtějí poznávat
různé přírodní i kulturní zajímavosti,
potom nabízíme úplnou novinku,
výlety s našimi trenéry - průvodci
po nejrůznějších koutech Prahy
a středních Čech.
Ale pěkně popořádku. Jak budou
vypadat naše příměstské sportovní
kempy? Kempy proběhnou ve dvou
termínech, první od pondělí 13. do pátku
17. července, druhý o týden později od
20. do 24. 7. Oba budou mít podobný
program. Každý den ráno se účastníci
sejdou v Říčanech před halou Na Fialce.
Poté bude následovat venkovní program
na místním hřišti nebo jinde v okolí haly.
Před obědem se mladí sportovci vydají do
haly, kde je čekají nejrůznější hry a soutěže,
zahrají si také florbal, fotbal nebo jiné
sporty. Po obědě bude následovat klidnější
program na vytrávení, na který naváže
druhý trénink plný dalších sportů a aktivit.
Na závěr se půjde opět ven, kde si budou
účastníky postupně vyzvedávat rodiče.
Kromě běžného sportovního programu
čekají v některé dny holky a kluky i další
aktivity. V plánu máme koupání v bazénu
i výlet na některé ze zajímavých míst
v okolí. Kempy jsou určeny nejen pro členy

akademie, ale pro všechny holky a kluky od
6 do 15 let, kteří se rádi hýbou a chtějí si
užít týden plný tradičních i méně tradičních
sportů. Těšit se můžete i na své oblíbené
trenéry a kamarády z Floorball Academy.
A pokud z naší akademie nikoho neznáte,
garantujeme vám, že se hned první den
se všemi seznámíte a během týdne získáte
plno nových kamarádů. A pokud nemáte
čas celý týden, nezoufejte, na kempy je
možné hlásit se také po jednotlivých dnech.
Kromě už tradičních kempů ale
na letošní prázdniny nabízí Floorball
Academy i úplnou novinku. Pod názvem
Trip Academy totiž připravujeme výlety
po Praze a středních Čechách. Naši trenéři
se tak na chvilku stanou průvodci a vezmou
vás třeba na slavnou vyhlídku Máj, ze které
si prohlédnete jeden z nejkrásnějších

úseků Vltavy, nebo do Mladé Boleslavi,
kde společně navštívíte muzeum
automobilky Škoda. Milovníci zvířat zase
jistě ocení výlet do pražské ZOO nebo
do rezervace divokých koní u městečka
Milovice. Nebyli bychom to ale sportovní
akademie, abychom nenaplánovali
alespoň jeden výlet za sportem. Vezmeme
vás na zápas elitní kategorie mužů
na florbalovém turnaji Czech Open.
Všechny výlety se budou konat ve všední
dny mezi 27. červencem a 7. srpnem.
Přihlašovat se bude možné na každý
zvlášť. Budeme se na vás těšit. Přihlášky
i podrobnější informace k výletům
i letním kempům najdete na našem webu
www.floorballacademy.cz.
Vítek Voltr

Návrat gymnastiky. Letní soustředění a nábor
Letošní rok byly životy nás všech
výrazně ovlivněny koronavirovou krizí.
Ušetřeni nezůstali ani sportovci, včetně
našich kamenických gymnastek a gymnastů.
Zavřené dveře tělocvičen znamenaly
nejen zrušení tréninků, ale předčasně
ukončily i závodní sezonu. Nekonaly se
ani každoroční oddílové přebory. Pro větší
děti a dospělé připravily trenérky cvičební
plán pro tréninky v domácích podmínkách.
Tyto tréninky ale bohužel nemohou
plně nahradit trénink v tělocvičně. Ani
po uvolnění podmínek jsme se ještě nevrátili
k plným tréninkovým dávkám, ale přesunuli

jsme se s tréninky ven. Děti nabírají zpět
ztracenou fyzickou kondici a užívají
si volnost pohybu pod širým nebem.
Na konec srpna máme naplánované
letní soustředění. Doufáme, že tou
dobou již bude možné trénovat
v tělocvičnách opět bez veškerých omezení.
V úterý 15. 9. 2020 od 17:00 se pak ve
staré tělocvičně ZŠ Kamenice uskuteční
nábor nových členů. Přijímány budou
dívky ročníků 2014–2015 a chlapci ročníků
2013–2015. Během náboru se děti rozcvičí,
pak jsou rozděleny do skupin a projdou si
několika stanovišti, kde testujeme jejich

pohybové schopnosti. O přijetí rozhodují
nejen výsledky pohybových testů, ale
i schopnost soustředění a samostatnost dítěte.
Noví členové rozšíří naše řady, které
v současné době tvoří sedmdesátka dívek
a třicítka chlapců. Trénují v 9 skupinách,
podle pokročilosti, dva až třikrát týdně,
jeden a půl až tři hodiny. Dětem se
věnuje celkem 11 trenérů dobrovolníků.
Další informace nejen k náboru,
ale i k chodu oddílu najdete na stránkách
www.gokamenice.cz.
Lucie Ševčíková
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Klub seniorů při KC Kamenice
Máme před sebou prázdninové
měsíce. Opustili jsme mnohá
karanténní opatření a plnou parou
se pouštíme do práce. Vydáváme se
opět na organizované akce. Někteří
naši senioři překonali počáteční obavy
a mají radost ze setkání s vrstevníky
a sdílejí své zkušenosti z dlouhého
odloučení. Je příjemné to sledovat.
O prázdninách pokračujeme v pravidelných aktivitách. Výlety za poznáním,
které míváme až od měsíce září, uskutečníme během léta, abychom stihli dohonit
letošní plán. Sledujte toto číslo a aktuální
informace i na nástěnce u KC Kamenice, na webu: www.kamenice55.eu nebo
na www.kckamenice.cz. Informace se
mohou měnit, můžeme přidat nějakou
novinku, tak ať jste včas informováni
o našem dění v Kamenici.
V letních měsících pro vás začneme
připravovat také nový plán na rok 2021.
Těšíme se na vaše nápady a tipy, kam byste
se rádi v příštím roce podívali.

Připomínáme
a aktualizujeme
8. 7. „Tajemné toulky Prahou“ –
Pražský hrad
Sraz: v 8.15 hod. u Billy, odjezd
v 8.30 hod. Společný příjezd
do Kamenice cca 17 hodin.
10. 8. Petankový turnaj družstev
Vyzýváme seniory ze Sulic
a Želivce na petankový turnaj –
hřiště za Billou. Smíšená družstva
o 4–6 členech. Nehrající senioři,
přijďte povzbudit své favority!
Přihlášky do 30. 7. Zápis družstev
v 8:30 hod., začátek prvního utkání
v 9:00 hod.
12. 8. Jednodenní výlet
autobusem do Štěchovic, pěšky
do osady Ztracenka
Exkurze vodní elektrárny
ve Štěchovicích, poté pěšky naučnou
stezkou s 12 zastaveními, trampská
osada Ztracenka, kolem Svatojánských
proudů a nejkrásnějších průhledů na
řeku Vltavu, celkem 6 – 8 km terénem.
V cíli, Nové Třebenice, společným

autobusem zpět do Kamenice.
Přihlášky do: 3. 8.
Platby: 3. 8. v 18–19 hod., salonek
rest. Na Rynku.
Cena: 200,– Kč/senioři 65+ z
Kamenice, 250,– Kč/ostatní .
Sraz: v 7:15 hod. u Billy, odjezd
7.30 hod., příjezd kolem 18. hod.

v nivě pod školou u ohníčku
s malým občerstvením
a kytarami. Přihlášky do 24. 8.
Cena: 50,– Kč senioři z Kamenice/
ostatní 100,– Kč
15. – 16. 9. Dvoudenní výlet:
Brno, Hustopeče, Moravský kras
Platby:
I. část: 13. 7. od 18–19 hod., salonek
rest. Na Rynku – záloha 1.000,– Kč/os
II. část: 7. 9. od 18 hod., salonek
rest. Na Rynku: informační schůzka+
doplatek 800,– Kč/resp. 1.000,– Kč.
Cena celkem: 1.800 Kč /senioři 65+
z Kamenice., 2.000,– Kč/ostatní.

26. 8. Komentovaná procházka
s kamenickým kronikářem
Janem Pišnou
na téma židovská obec v našem kraji
s návštěvou židovského hřbitova
v Kostelci u Křížků. Projdeme se částí
Kostelce v místech židovského osídlení
a bývalé synagogy a poté na hřbitov.
Sraz: v 15:00 hod. na návsi v Kostelci
Kontakty na organizátorky akcí:
u Křížků u pomníku. Předpokládaný
Majka Hajdušková: 773 222 369
konec v 17.30 hod.
Marie Grafnetter: 721 865 938
Poté se v 18.00 hod. sejdeme
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Páté výročí od založení
Klubu seniorů 55+aktivní
V letošním roce oslaví Klub seniorů
55+aktivní při KC Kamenice již páté
výročí své existence. Zamýšlíme se
nad tím, co se za těch 5 let všechno
událo. Kam se vlastně klub seniorů
posunul a co nám, organizátorkám,
přináší radost? Od námi připravených
výletů, exkurzí, tvořivých dílen apod.,
jsme se posunuli k aktivnějšímu
spolutvoření času samotnými seniory.
Dnes přicházejí se svými vlastními
nápady, tipy na výlety, a hlavně
k organizování skoro všech sportovních
aktivit. Máme jich dnes již široký
výběr, a také oblíbených zpívánek,
pořádaných na různých místech nejen
obce Kamenice. Níže vám nabízíme
rozhovory s těmi, kteří se na tom
nejvíce podílí.

Rozhovor s Lenkou
Medřickou na téma
zpívánky
Lenko, rády bychom se tě
zeptaly, jak dlouho žiješ
v Kamenici a jaký vztah
ke Kamenici máš?

hrajeme ve čtyřech, občas se přidají
housle, mandolína a foukací harmonika
a spousta zpěváků.
Jaké máš další nápady ohledně
zpívánek, které bys chtěla
zúročit?
Snažím se vymýšlet různá místa setkání,
písničky na přání, využívání rytmických
nástrojů atd.

V Kamenici bydlím 38 let v Nové
Hospodě a již 6. rokem jsem v důchodu.
Nabídla jsem klubu seniorů jako další
aktivitu zpívání s kytarou.

Proč si myslíš, že setkávání
s kytarou jsou mezi seniory
tak oblíbené, co jim zpívání
s kytarou dává?

Jaký vztah máš k hudbě,
ke zpívání s kytarou?

Scházíme se pravidelně a moc ráda vidím
spokojenost, úsměv a taky ráda přivítám
každou novou tvář. Při zpívánkách
si nejen zazpíváme, ale pobavíme se,
zasmějeme se.

I když jsem samouk a umím jen pár
akordů, vždy jsem ráda hrála, zpívala,
jezdila na tábory a zapisovala si písničky
do sešitu.
Co tě inspirovalo
k zorganizování pravidelných
zpívánek?
Myslela jsem si, že začnu něco nového
a že se přidají další, lepší kytaristi, kteří by
se nestyděli a troufli si. Po čase se ke mně
další přidali.
Plní zpívání se seniory tvoje
očekávání?
Moje očekávání se splnilo. Někdy

Jaké písničky vybíráš
do repertoáru, čím se
při výběru písniček řídíš?
Kdo ti s výběrem pomáhá
a proč?
Několik písniček jsem vybrala sama,
rychlejší i pomalejší, rozepsala jsem
slova a postupně lidi přicházejí s dalšími
nápady. S výběrem písniček pomáhají
Luboš a Blanka Lerchovi, texty
pro potřeby seniorů připravuje Maruška
Benešová. Dnes už má zpěvníček téměř
stovku textů.

Jaké to je být lídrem skupiny,
co taková role přináší tobě,
co si myslíš, že přináší skupině?
Jak se dokážeš s rolí lídra
vyrovnat?
Jako „vedoucí“ si moc nepřipadám,
zpíváme si pro radost a jsem spokojená.
A proč jsou setkávání u seniorů tak
oblíbená? Na to by už senioři měli
odpovědět sami.
Lenko, děkujeme ti, nejen za tvé
odpovědi, ale hlavně za tvou
odvahu a chuť pro aktivní
seniory každý čtvrtek podnikat
procházku s kytarou z Nové
Hospody na smluvené místo
a hrát jim pro potěchu srdce
i ducha.

Rozhovor s Jiřím
Vinklerem na téma
turistika pěšky
a na kole
Jiří, jak dlouho žiješ v Kamenici
a jaký vztah ke Kamenici máš?
Dříve jako kluk a dnes?
V Kamenici bydlíme se ženou od roku
1973. Dětství jsem prožil v Ledcích
u Nespek, kam jsme z Prahy jezdili
na prázdniny na chatu.
Víme, že jste se svou ženou
Zdeňkou velkými vyznavači

17
nám pomáhá k dalšímu plánování.
Některé chodíme (jezdíme) vícekrát
v roce, protože pokaždé je příroda jinak
krásná.

sportu. Co pro vás sport
znamená?
Sport pro mě znamenal vždy hodně
a stále mě to drží. Teď si to užíváme víc
než zamlada, je větší radost z pohybu,
že to ještě jde. A hlavně máme více času
na realizaci.

Jaké další sporty se seniory
pomáháš organizovat a jaké
jsou ohlasy těch, kteří se jich
aktivně a někdy i pasivně
účastní (to znamená, že se jen
chodí podívat, ale nehrají)?

Kdy jsi se sportem začínal
a který sport ti v které době
nejvíce učaroval a proč?

V roce 2018 jsme od Ježíška dostali stůl
na stolní tenis. Chodíme hrát hlavně
v zimě do kulturáku, kde je teplo
a vždy se nás tu sejde více než 10 lidí.
Někteří aktivně hrají a jiní si přijdou
poklábosit a fandit. Naší novou společnou
aktivitou je petank. Hrajeme v neděli
a v úterý. V současné době trénujeme
na srpnový turnaj mezi obcemi. V zimě
jsme využívali prostor v hasičárně
ve Všedobrovicích, kde nám Ben zatopil
v kamnech a postaral se o nám zábavu
při stolních hrách.

V Kamenici jsme zprvu začínali s tenisem,
fotbalem, zápasy mezi stavebníky
bytovek. Volejbal jsem hrál a přál bych si
jej znovu hrát se svými vrstevníky. Kola
a chůze jsou naše srdeční záležitost. Jen se
podívejte na fotografie na webu.
Dokážeš motivovat lidi k
pohybu. Co je tvým motorem
a inspirací?
Se ženou společně jezdíme na kole, rádi
chodíme na výlety, hrajeme stolní tenis,
od letoška taky petank. Svojí pravidelnou
účastí a zájmem se snažíme motivovat ty
ostatní.
Vaše cyklo-středy a páteční
túry se mezi seniory velmi ujaly.
Jaký byl tvůj impuls s takovými
sportovními počiny začít?
Kola, to byly naše začátky. Na některé
akce jezdili senioři na kolech nebo
jsme je potkávali při cestách na naši
zahrádku v Kamenici. To nás inspirovalo
k cyklovýletům. Snažíme se dělat mezi
seniory osvětu, proč jezdit na kole nebo
chodit pěšky na výlety, když je kolem tak
krásná příroda i historie.
Kam chodíš na nápady
ohledně výběru tras? Jakou
náročnost mívají pěší výlety
nebo ty na kolech? Zvládají je
senioři? Asi ne každý senior
si na takový výlet troufne.
Jak se dozví, co jej čeká?
Co vlastně takové zorganizování
třeba pěšího výletu obnáší,
jak vypadá jeho příprava?
Trasy vybíráme společně se ženou
a někdy přijde s nápadem Ben.
Při přípravě výletů, jak pěších, tak
na kolech, nejprve řešíme společnou
domluvou místo a náročnost, aby

převládala radost před sebeobětováním.
Vytvořené pozvánky za nás vkládá Luboš
Lerch na seniorský web. Vyvěšujeme
je i na nástěnku u kulturního domu.
Zájemci se tak dozví, co je ten den čeká.
Senioři cestu zvládají, protože během
výletu je možné podle požadavku
a fyzických sil trasu zkrátit a busem se
vrátit domů dříve. Ti trénovaní většinou
zůstávají do konce. Nyní nás chodí na
pěší turistiku kolem 15 lidí. Na kolo
je tak 8 cyklistů. Což je ideální stav.
Když je hezké počasí, tak si to užíváme,
a hlavně je hodně legrace, a to je to, proč
to všechno děláme. Na cyklo-výlety
už máme všichni elektrokola. Výhoda
je, že si můžeme povídat i v kopcích.
Dříve jsme se třeba ztratili a Ben našel
cestu v mobilu nebo spojení na veřejnou
dopravu. Má zmapovaný veliký okruh
kolem Kamenice a okolí velmi dobře zná.
Můžeme se na něj vždycky spolehnout.
Tím jsme se stali parťáky.

Plánuješ i v budoucnu ve
sportovních akcích s jejich
přípravou a organizací
pokračovat?
Určitě ano, mám to v plánu. Zájem je
o nohejbal a volejbal. Hledáme vhodnou
lokalitu a doufáme, že dáme dohromady
partu, se kterou jsme hráli volejbal před
x lety. Kamarádi volejbalisté, ozvěte se!
Jaké to je být lídrem skupiny,
co taková role přináší tobě
a co si myslíš, že přináší
skupině? Jak se dokážeš s rolí
lídra vyrovnat?
Nemyslím si, že jsem lídr, jsme
všichni lídři. Rozumíme si, navzájem
se respektujeme, a hlavně nás spojuje
společný zájem - hejbnout tělem,
zasportovat si.

Jirko, děkujeme ti, že pomáháš
našim seniorům dožít se ve
zdraví a dobré kondici vysokého
O každém sportovním výkonu
věku. A také za to, že rozdáváš
píšete se Zdeňkou svou vlastní
vždy dobrou náladu a galantním
kroniku, fotíte. Proč zapisujete
pomocníkem přes překážky
každou takovou událost? Proč si v přírodě nejsi jen v případě tvé
myslíte, že je to důležité?
ženy Zdeňky.
Za seniory pokládaly otázky
Majka Hajdušková
Kroniku děláme pro seniorský klub.
Popisy výletů a bohatá fotodokumentace Marie Grafnetter
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Přišlo do redakce
Srdečně děkujeme za všechny vaše vzkazy, které posíláte k nám
na mail redakce@kamenice.cz, zároveň prosíme o dodržení
maximálního počtu 2000 znaků včetně mezer. Pokud k tomu
charakter vašeho vzkazu vybízí, vždy se snažíme zajistit odpověď.

Martina Červinková
o sportovním areálu
Dobrý den,
reaguji na článek v časopisu Zpravodaj
z Kamenice na téma sportovní areál.
Je to perfektní nápad, na vhodném
místě, promyšlený a velmi dobře
vizuálně vypadající. Obci Kamenice by
s renovovaným náměstím něco takového
určitě slušelo a byl by to velký bonus pro
rodiny, které zde žijí.
Uvažujeme se k vám natrvalo přestěhovat
z Prahy (proto i sleduji váš Zpravodaj) a váš
plán je pro nás velkým lákadlem. Jsme
sportovní rodina, krásná příroda kolem
Kamenice je hlavní důvod, proč bychom si
rádi toto místo vybrali pro naši další životní
etapu.
Držím moc palce s hledáním investorů,
při získání dotace a vůbec hodně sil
do celého projektu.
Ode mě máte podporu 200%!
A přidávám také podnět k promyšlení.
Tenisové kurty... nevešly by se?
Kdy prosím, časově plánujete zahájit
realizaci a za jak dlouho od zahájení by
mohlo být hotovo?
Děkuji, Martina Červinková

Odpovídá
místostarosta
pro ekonomiku
Petr Valášek
Vážená paní Červinková,
děkujeme moc za Vaše slova, veřejná
podpora tohoto projektu je důležitá pro
další kroky k realizaci nového sportovního
areálu.
Do areálu bylo ve studii umístěno
maximum sportovních ploch a aktivit,
tenisové kurty se tam již nevejdou.
Časový plán je zatím neurčitý, záměr je
v dohledné době začít projektovat, vzhledem
k předpokládané ceně projektu bude
muset proběhnout soutěž na projektanta.

Od zadání projektování by mohl být
odhadem do roka projekt ke stavebnímu
řízení s položkovým rozpočtem, což je
požadovaný stav pro většinu dotačních
titulů. Bez podstatné dotace není realizace
v současné chvíli možná. Projekt bude
připravován s možností ho rozdělit do etap.
Jsem optimistou, ale dříve než za dva roky
si myslím stavba nemůže začít. Ale nový
sportovní areál je krásným cílem a musíme
se snažit ho zrealizovat.
Petr Valášek

Soňa a Hana
Veverkovy
o sportovním areálu
Dobrý den,
v červnovém čísle zpravodaje jsme
si přečetly článek o projektu nového
sportovního areálu. V zásadě proti němu
nelze nic namítat (za předpokladu, že se
obec kvůli areálu neúnosně nezadluží),
ovšem domníváme se, že postrádá jednu
velmi důležitou věc – veřejné koupaliště,
které podle nás v Kamenici dlouhodobě
chybí. Pamětníci vědí, že do cca poloviny
90. let minulého století tuto funkci plnily
místní rybníky, zejména Struhařovský
a částečně i Mlýnský, ty jsou však
dlouhodobě z různých důvodů pro tento
účel nepoužitelné. A tak se více než 25 let
nemáme v létě kde koupat. Občas se na
toto téma sice vynoří diskuse, ale pak zase
zapadne, což je velká škoda.
Přitom argumentů pro veřejné koupaliště
lze uvést několik:
V regionu veřejné koupaliště chybí,
což koneckonců zmiňuje i Strategický
programový dokument obce Kamenice
pro období 2016-2021. Nejbližší veřejné
bazény či koupaliště jsou v Praze, Benešově
či Říčanech (nepočítám-li mini bazény
např. na Valnovce či v Jesenici). A to je pro
každodenní rekreaci po práci trochu z ruky.
Víme, že náklady na vybudování
a provoz vlastního soukromého bazénu
v minulém desetiletí výrazně poklesly, takže
si zahradní bazén může dovolit každý, kdo

vlastní vhodný pozemek (zahradu). Ale část
obyvatel Kamenice a přilehlých obcí žije
z různých důvodů v bytech. Co tito lidé
žijící na kamenických sídlištích?
Je sucho a je možné, že s rostoucími
cenami vody a vysychajícími studnami bude
za pár let i pro některé naše spoluobčany,
kteří si nyní užívají pohodlí vlastního
bazénu na zahradě, ekonomicky neúnosné
svůj vlastní bazén provozovat. Poptávka po
veřejném koupališti tedy může v budoucnu
růst.
Aniž bychom zastávaly názor,
že jakékoliv sportoviště musí být nutně
genderově či věkově vyvážené, je třeba si
na rovinu přiznat, že areál představený ve
Zpravodaji bude sloužit převážně sportům,
které zajímají zejména muže. Veřejné
koupaliště by ale sloužilo všem bez ohledu na
pohlaví a věk (zóna pro plavce, brouzdaliště
pro děti...). příspěvek redakčně zkrácen
na 2000 znaků.
S pozdravem
Soňa a Hana Veverkovy

Odpovídá starosta
Pavel Čermák
Děkuji za reakci na naši prezentaci
sportovního areálu. Jsme přesvědčeni,
že navržená sportoviště budou rovnou
měrou sloužit jak dívkám, tak chlapcům,
ženám i mužům. Fotbalové hřiště, které
vypadá jako velmi mužská záležitost,
slouží v sousedních Velkých Popovicích
např. dívčímu ragbyovému týmu. Malé
tělocvičny budou jistě populární pro
jakékoli skupinové cvičení i tanec a atletika
i bruslení nemá genderové vymezení.
Zcela s vámi ale souhlasím v tom,
že Kamenici chybí prostor pro koupaliště,
a proto i na tomto projektu pracujeme.
Je to jedna z našich priorit z oblasti
volnočasových projektů. Již dříve jsme
ve zpravodaji psali, že máme vytipováno
několik míst a nyní prověřujeme možnosti
realizace takového projektu. Nejdál jsme
v přípravách na vyčištění a odbahnění
Dolního všedobrovického rybníka
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a budeme žádat o dotaci na tento projekt.
Je pochopitelné, že Covid19 negativně
zasáhne do našich budoucích příjmů
a tak takovéto projekty budou stát až
za dokončením nutných infrastrukturních
projektů, jako je kanalizace , vodovod nebo
chodníky a silnice.
Pavel Čermák, starosta.

Milena Ponocná
o hřbitově
Majestátní stromy, kamenná zeď, kaple.
Kamenický hřbitov je důstojné místo
posledního odpočinku. Tak začíná článek
ve Zpravodaji z Kamenice „Nová brána
na druhou stranu“. A bohužel také naprostá
absence úcty k zemřelým.
Zemřeli mi všichni blízcí. Rozhodla
jsem se, že tyto poslední věci člověka
ještě za svého života uspořádám. Pohled
na nikým neudržované hroby je zlý a tak
jsem se rozhodla pro rozptyl. Chtěla jsem je
mít blízko, tak se přímo nabízel Těptínský
hřbitov.
Chyba – velká chyba! V den smutečního
aktu jsme se sešli u „louky rozptylu“.
Hrůza – půl metru vysoká náletová tráva,
neudržovaný kus trávníku někde na konci
vesnice, olámané větve ze stromů, plevel.
Byla jsem naprosto otřesená. Nespala
jsem strachy, kdyby náhodou trávu
odpoledne posekali, tak popel mých
drahých, který ulpěl na vysokých stéblech
skončí na kompostárně.
Druhý den jsem tam dojela a mnoha
konvemi vody jsem celé místo vysplachovala.
Potkala jsem tam pana místostarostu. Jeho
výmluva na zákaz vycházení při koronaviru
beru jako výsměch.Ti mrtví ho asi nemají,
alespoň to žádný epidemiolog nepotvrdil.
Slíbil, že trávu nechá posekat.
Stalo se. Po 14ti dnech jsem tam
opět zašla. Opět hrůza. Tráva sice
posekaná, ale nedbale, nepohrabaná
a nechaná na místě. Plevel nevytrhaný,
v kamenném kříži naházené kostky
zámkové dlažby. Na podstavci prázdné
kalíšky od svíček, rozbité svícny a zbytky
vánoční výzdoby.
A tak jsem si vzala hrábě, nůžky na trávu
a pytel na odpad. A to, co by měla zajišťovat
obec, jsem udělala sama. A to všechno mi
trvalo něco přes hodinu. Hřbitov patří
pod správu majetku obce. Ale kontroluje

to někdo? Zaplatila jsem správní poplatek
2x 500,00 Kč, známá vzápětí 3x 500,00
Kč a co za to? Odemknout a zamknout
hřbitov? A nakonec – není to trávník, je
to místo posledního odpočinku několika
desítek lidí a tak si zaslouží naši úctu. I podle
toho se posuzuje vzdělanost národa. Pokud
mi obec poskytne nějakou akumulační
sekačku, tak budu zdarma louku rozptylu
udržovat v pietním stavu.
Milena Ponocná

Odpovídá
Monika Kůsová
z Odboru správy
majetku
Dobrý den paní Ponocná. Co k tomu
máme více dodat, rozhodně se nechceme
odvolávat na koronavirovou pandemii ani
na nečinnost správce hřbitova, který byl
opakovaně upomínán za svoji nárazovou
a nedostatečnou údržbu hřbitova a celou
záležitost jsme museli nakonec vyřešit
ukončením dohody. Předchozí správce
hřbitova byl velmi pečlivý a svědomitý,
byl v důchodu a měl čas na údržbu a správu
hřbitova a hřbitov jenom kvetl. Chtěli
bychom touto cestou, jmenovitě panu
Antonínovi Reichelovi, poděkovat za
jeho velmi dobře odvedenou práci správce
hřbitova. Bohužel, už ze zdravotních
důvodů není schopen práci vykonávat
a spolupráci ukončil. Rádi bychom měli
na našem krásném hřbitově opět někoho
svědomitého a pečlivého. V minulém
vydání obecního Zpravodaje jsme
inzerovali nabídku správce hřbitova a nyní
již máme uzavřenou dohodu od 1. 7. 2020
s novým správcem hřbitova. Věříme, že tato
spolupráce bude mít výsledky a budeme mít
opět hřbitov udržovaný a krásný.
Nebudu se rozepisovat k tomu, že jsou
některé hroby neudržované, to musím
říct, že je přehnané. Jednak údržbu hrobů
mají za povinnost vlastníci, my zajišťujeme
údržbu přístupových cest a ploch hřbitova
a v těsné blízkosti hrobu povětšinou zajistí
opět vlastníci.
Monika Kůsová

Vláďa Kalivoda
o Květnové výzvě
Stalo se již tradicí, že se koná koncem
dubna či počátkem května na loukách
mezi Všedobrovicemi a Štiřínem krosový
běh na podporu nedonošených dětí
z porodnice u Apolináře pod záštitou
starosty obce Kamenice Pavla Čermáka.
Poslední dva ročníky byly součástí seriálu
běžeckých závodů o Pohár Ladova kraje.
Protiepidemiologická opatření však
letos způsobila, že se závod v předem
avizovaném termínu neuskutečnil.
Za sebe chci poděkovat pořadatelům za to,
že nepřesouvají závod na podzim, protože
podzimní termíny jsou přeplněné a hlavně
za skvělý nápad, který nazvali „Květnová
výzva“. Cílem této iniciativy bylo, že se
mohl kdokoliv zúčastnit na libovolném
místě, libovolné vzdálenosti a poslat
startovné v jakékoli výši na transparentní
účet společnosti Vita et Futura. Záznam ze
své aktivity jste pak mohli sdílet na sociálních
sítích s hashtagem #kvetnovavyzva. Děkuji
i za to, že mě opět motivovali k aktivnímu
pohybu. Děkuji také ostatním účastníkům
a dárcům této výzvy, že se na nedonošeňátka
od Apolináře vybralo úctyhodných
278.226,– Kč. Nashledanou příští rok opět
na startu Štiřínského krosu.
Vláďa Kalivoda

Láďa Jizba o setkání
u kytary
Milé seniorky a senioři. Dne 26. 5.
jsme se po dlouhé době sešli na zahrádce
restaurace U Partyzána. Bylo to opět
srdečné a nádherné. Čtyři kytary, mandolína
a písničky byly v našem provedení úžasné.
Poznal jsem, jak dobrá nálada a kamarádství
našich seniorů jsou léčivé. Nechtěl bych
žít někde jinde. Vždyť s vámi je tady tak
krásně! Láďa Jizba
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Kulturní centrum Kamenice
Drazí přátelé kultury, je to tady, první
polovinu letošního roku máme za
sebou. Bohužel nám nebylo přáno
setkat se na všech naplánovaných
akcích a jarní sezóna nám skončila
pomalu ještě dříve, než začala. Svět se
zastavil a prožili jsme něco pro mnohé
nepředstavitelného. Nyní pevně věřme,
že nás na podzim druhá vlna nečeká
a budeme moci pokračovat v plné
parádě.
V posledních měsících jsme naplno
pracovali na plánech rekonstrukce KD
a s radostí mohu konstatovat, že nakonec
se podařilo nalézt cestu, díky níž se od září
budeme moci potkávat v příjemnějším
prostředí, byť na kompletní rekonstrukci si
budeme muset ještě chvíli počkat.
Za celý tým Kulturního centra přeji
všem krásné letní prázdniny a těším se
na brzké shledání.
Jan Růža, ředitel KC Kamenice

Níže naleznete stručný seznam 3. listopadu od 19:30
největších a potvrzených akcí, na které se Koncert Vlasta Redl s kapelou
Vstupné: 390/440 Kč
můžete na podzim těšit.
19. září
Podzimní slavnosti

21. listopadu
Hafla show

21. září od 19:30
Hodina duchů
Divadelní představení divadla Artur
Vstupné: 350/300 Kč

24. listopadu od 19:30
Radek Jaroš – Koruna světa
Vstupné: 250 Kč

6. října od 19:30
Koncert Laco Deczi a Celula New York
Vstupné: 370/330 Kč
13. října od 19:30
Koncert Malina Brothers - Zrušeno
20. října
Koncert Prague Queen
Vstupné bude upřesněno

29. listopadu od 9:00
Vánoční trhy
1. prosince od 19:30
Představení Domácí štěstí
Vstupné: 340 Kč
15. prosince od 19:30
Představení Můžem i s mužem
Vstupné: 430 Kč

Zprávy z Knihovny
Vážení a milí čtenáři. S velkým
potěšením musím konstatovat, že spolu
s ustupujícími omezeními ohledně
koronaviru, se vás stále více a více
opět vrací k nám do knihovny. Je to
pro nás signál, že váš zájem o knihovnu
neopadá. Chápali jsme vaše obavy
a pro ty, kteří se nechtějí zdržovat
v knihovně zbytečně dlouho, jsme
v květnu zahájili službu „Objednávky
knih z domova“. Doufám, že i červnové
knižní novinky vás potěší.

Knižní novinky
v červnu
Pro dospělé
• Kdo zradil krále (Bauer Jan)
• Romulus. První král (Forte Franco,
Anselmi Guido)
• Matčina hra (Jonesová Sandie)
• Fáma (Kara Lesley)
• Šikmý kostel (Lednická Karin)
• Ochráním tě (May Peter)
• Čas psychopatů (Honzák Radkin)
• Já, rytíř (Niedl František)
• Ohnivý sloup (Follet Ken)

Pro děti
• Deník malého Poseroutky. Na
spadnutí. 14. (Kinney Jeff)
• Ledová obluda (Walliams David)
• Gerda. Příběh velryby (Macho Adrián)
• Stromy (Socha Piotr, Grajkowski
Wojciech)
• Lili Větroplaška. Se slony se nemluví
(Stewnerová Tanya)
• Písečníci a bludný asteroid (Dvořák
Václav)
• Tajemství oblázkové hory (Dočkalová
Bára)
• Pan podpostel (Riddell Chris)
• Propast (Juráčková Lenka, Kučerovský
Tomáš)

Prázdninový provoz
Pro letní období červenec a srpen zůstane
provoz knihovny nezměněn s výjimkou
termínu od 27. 7. – 7. 8. 2020, kdy bude
knihovna uzavřena.
V průběhu prázdnin se bude aktualizovat
knihovní fond. Dlouho nepůjčované
nebo informačně zastaralé knihy budou
přesunuté do archivu knihovny, abychom
uvolnili místo pro knihy nové. Následně pro
některý z podzimních měsíců plánujeme
burzu vyřazených knih.
Přejeme vám krásné a pohodové léto.
Dagmar Walachová,
knihovnice

Inzerce

RODINY - SVATBY - PORTRÉTY
Kamenice - Všedobrovice 974
Rezervace - petr@pelucha.cz, 604 93 28 16
www.PELUCHA.cz

KOMPLETNÍ
REALITNÍ SLUŽBY

Prodáváte nemovitost?
Nabídněte ji mým klientům!
Hledám pro ně byty (i k pronájmu), rodinné domy a pozemky.

JARMILA VÁCLAVOVÁ
www.remax-czech.cz/jarmilavaclavova

606 377 788
V této lokalitě jsem doma!

Řádková inzerce
KOUPÍM jakoukoliv Jawa či Simson, PÁVek,
díly - motor. Tel. 723971027.
NABÍZÍM hlídání vašich psů - Těptín, letité
zkušenosti, kontakt 605 526 924. Ilona Lejdarová.
SHÁNÍME dům v Kamenici a okolí výměnou za byt
3+1 se sdílenou zahradou + doplatek. Rodina
z Kamenice - tel.: 776 683 698

HLEDÁTE VHODNÝ DÁREK PRO BLÍZKÉ,
PŘÁTELE ČI NOVOMANŽELE?
Darujte jim pobytový balíček na Zámku Štiřín.
Využijte speciální cenovou nabídku
na pobyty 3+1 noc zdarma.
Přehled balíčků a rezervace na www.stirin.cz
nebo telefonu +420 255 736 111

Vše se točí kolem Vás

Co v dnešní
nejisté době?
Práce v pivovaru!
Kozel Olda hledá
šikovné skladníky.
Umíš jezdit na VZV a máš platný
průkaz? Tak neváhej a staň se
součástí našeho pivovaru.
Nástup možný ihned!

Volejte na tel. 724 617 017

Za práci nedáváme jen pivo na dovolenou
a na Vánoce, ale nabízíme taky:
• Náborový příspěvek 40 000 Kč
• Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč
• K tomu příplatky a čtvrtletní
bonusy 10 %
• 5 týdnů dovolené
• Dotované stravování + pitný režim
na pracovišti zdarma
• Možnost ubytování na firemní
ubytovně přímo u pivovaru
• Příspěvek na kulturu, sport,
dovolenou a zdravotní péči ve výši
10 000 Kč ročně
• Příspěvek na penzijní/životní
připojištění ve výši 12 000 Kč ročně
• Multisport kartu
• Autobusovou dopravu pro zaměstnance
• A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

22.
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2020

PROJEKT 76

PRVNÍ OPEN AIR KONCERT V KAMENICI
ROCK REVIVAL BAND

KABÁT I LANDA I ŠKWOR I HARLEJ I WALDA GANG I KRUCIPÜSK
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ SK KAMENICE
20:00 I VSTUPNÉ 100 KČ

pro více informací pište na sk.kamenice@email.cz

