
Zpravodaj  
z Kamenice
Kamenice • Ládeves • Ládví • Štiřín • Nová Hospoda  
Skuheř • Struhařov • Těptín • Všedobrovice • Olešovice

květen 2020  
kamenice.cz



Zpravodaj z Kamenice, květen 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
Vydává: OÚ Kamenice
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 
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. 

Fotky měsíce: 
Děkujeme všem dámám, které nezištně šily roušky, častokrát ze svého vlastního, 
domácího materiálu a poté je nechaly distribuovat po obci. Tulipány, které drží 
Blanka Lerchová (vlevo) a Boženka Procházková (vpravo) věnovala paní Lucie 
Gillernová
Foto: Majka & Marie, organizátorky Klubu seniorů při KC Kamenice
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Titulní fotka: 
Údolní niva je jedinečné místo. Přijďte se, stejně jako Saša, Safinka, Ondra a Mia, 
vyvětrat do prvního kamenického parku a přečtěte si v tomto čísle o jeho historii, 
budoucnosti a co všechno park našim obyvatelům nabízí už teď.

Zadní strana: 
Loni pracovníci Odboru správy majetku a životního prostředí upravili 
u hlavního vchodu do základní školy záhony a vysázeli okrasné rostliny.  
Je velká škoda, že si děti, učitelé a návštěvníci školy kvůli koronaviru nemůžou 
vychutnat období, kdy jsou květy nejbarevnější. Teď na jaře záhony kvetou 
opravdu nádherně, a tak vám tento zážitek zprostředkujeme alespoň  
ve Zpravodaji. Tak příští rok!
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Slovo 
starosty

Vážení sousedé, vracíme se k normálu. 
Situace kolem koronaviru se sice pořád 
vyvíjí, ale snad už jen k lepšímu. Znovu 
jsme otevřeli skatepark Masna Kamenice 
a všechna dětská hřiště. I knihovna 
znovu vítá čtenáře. Na návrat školáků 
připravujme i školu, kde ale splnit všechna 
pravidla nastavená epidemiology není 
vůbec jednoduché. Pro školáky i učitele 
jsme pořídili průhledné ochranné štíty. 
Dezinfekce je na každém kroku. Všichni 
jsme vystavení spoustě dalších drobných 
omezení, ale jsme na cestě správným 
směrem. 

Děkuji z celého srdce všem 
dobrovolníkům, ať už skautům, lidem 
na „home office“, kteří využili svého času 
pro dobrou věc, nebo dámám, které šily 
roušky pro své spoluobčany. Smekám před 
nimi, vážím si jejich úsilí a velice jim děkuji. 
Zejména jim je věnovaný tento zpravodaj.

I když jsme strávili většinu času pomocí 
občanům, na které dopadla výjimečná 
situace, nepolevili jsme v práci na dalších 
důležitých projektech. Převzali jsme 
dokončené parkoviště za obecním úřadem 
a autobus se vrátil do své původní trasy. 
V prostoru za obecním úřadem brzy 
přibude AlzaBox, pro výdej zásilek jednoho 
z největších e-shopů. Máme vítěze zakázky 
na stavbu chodníku pod základní školou 
směrem na Těptín a stavba může začít ihned 
po podpisu smlouvy. Krajská komunikace 
II/107 od kruhového objezdu před 
Těptínem směrem na Týnec nad Sázavou 
je dokončena a bude brzy otevřena. Vypadá 
krásně.

Obecní úřad je znovu otevřen a obnovila 
se všechna pozastavená řízení. I nadále je 
upřednostňován elektronický kontakt, ale už 
můžete přijít vyřizovat své záležitosti přes 
sklo podatelny v pondělí a ve středu celou 
prodlouženou pracovní dobu. Ve stejnou 

dobu si zde každá rodina z Kamenice může 
vyzvednout lahev dezinfekce, pokud ji 
ještě nepřevzala. Můžete tu dostat i roušku 
pro vlastní potřebu. Vše do rozebrání zásob. 

Tak, jak se dočtete dále, i v době 
koronaviru zasedala obecní rada a mimo 
jiné upravila pravidla pro příspěvky žádané 
při napojení na obecní vodovod nebo 
kanalizaci.  V dnešním vydání zpravodaje se 
radujeme z nové scanie – hasičské cisterny, 
která konečně splnila všechny přísné 
technické i administrativní podmínky, je 
plně vybavená a zařazená do výjezdové 
jednotky našich hasičů.  

Hlavním tématem tohoto čísla je 
ale představení nové parkové úpravy Údolní 
nivy nad Dvorským rybníkem.  Zapojte se 
do společné tvorby a pomozte nám tento 
krásný prostor dále rozvíjet.

Kamenice má po letech opět místostarostu 
na plný úvazek, je jím Petr Valášek, kterého 
ale nejspíš dobře znáte. Další novou pozici, 
kterou v tomto zpravodaji představujeme, 
je sociální pracovnice, kterou jsme si již 
dlouho přáli. Kateřina Kottasová vám řekne 
více. Nakonec představíme velmi výraznou 
hudební osobnost, sbormistryni Jarmilu 
Novenkovu, kterou můžeme potkávat 
na Ládví. Letos si vzala za své vystoupení 
v Kamenici v rámci Noci kostelů 12. 6. Více 
se dozvíte uvnitř čísla.

Zdálo by se, že to nejhorší máme 
za sebou a můžeme v klidu zapomenout 
na neobvyklé dva měsíce a vrátit se do svých 
zaběhnutých kolejí. To, co se událo 
a pokračuje, ale ještě nemá konec a náš 
svět už nebude takový jako dřív. Věřím, 
že si z nových zkušeností vezmeme to lepší 
a pomůže nám to i v dalším životě. Vidím 
okolo sebe v Kamenici nejen jaro v plném 
proudu, ale i silné lidi, kteří s rozvahou, 
úsměvem i respektem umí nepřízni čelit. 
Pomáhají si navzájem. Je to nadějné.

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

1. 4. 2020

Rada obce schválila:
Nákup energií pro obec prostřednictvím 

společnosti POWER EXCHANGE 
CENTRAL EUROPE, a.s.

Dopracování projektu „Chodník 
Těptín II“ dle předložené dokumentace.

Poskytnutí dotace z dotačního programu 
Provoz, Akce, Rozjezdy na sportovní, 
kulturní a volnočasovou aktivitu 
právnických a fyzických osob pro rok 2020 
pro následující subjekty v této výši:  

• Junák - Český skaut, středisko 
Kamenice: 21.350 Kč

• Judo Club Kyklop: 21.250 Kč
• Včelaři: 8.250 Kč
• Spolek KAMENICKO: 7.500 Kč
• SK Kamenice: 11.300 Kč
• SK gymnastika: 23.600 Kč
• Mažoretky: 11.300 Kč
• OK Kamenice: 23.050 Kč

Snížení příspěvků v programu „Provoz“ 
na polovinu z důvodu zatím neznámého 
dopadu koronavirové krize do příjmů obce 
a také z důvodu omezení činnosti spolků; 
Obec připravuje další výzvu pro spolky 
na červen 2020, po ukončení nouzového 
stavu.

Uzavření Smlouvy o umožnění 
provádění hrobnických prací na veřejném 
pohřebišti obce Kamenice s panem 
Františkem Hladíkem, s místem podnikání 
Masarykova 26, Velké Popovice.

Uzavření Nájemní smlouvy na dobu 
určitou na stanoviště č.1 prodejní plochy 
(tržiště), o výměře 36 m² , Kamenice, 
Ringhofferovo náměstí s firmou Zuzana 
Jánská, IČ 40835294, se sídlem U Vrtilky 71, 
Praha za nájemné ve výši 4.300 Kč/měsíc 
včetně DPH.

Jmenovala:
Nové členy Komise pro sport a kulturu:
• Dana Ševčíka
• Petra Valáška

• Vladimíra Hladíka
• Kateřinu Kubovou
• Annu Novotnou
• Jana Růžu

Doporučila:
Zastupitelstvu obce Kamenice vypsání 

nové výzvy k podání dotací na sportovní, 
kulturní a volnočasovou aktivitu vzhledem 
k omezením způsobených pandemií 
COVID-19.

15. 4. 2020

Rada obce schválila:
O zeleň se kromě Technických 

služeb Kamenice, p. o., bude starat vítěz 
výběrového řízení pan Jan Pišna.

Darování roušek, dezinfekce a dalších 
ochranných pomůcek občanům.

Zasedání Zastupitelstva obce Kamenice 
bude 6. 5. 2020.

Záměr propachtování obecních rybníků 
na území Kamenice.

Rada obce Kamenice schválila aktuální výši příspěvků 
při žádosti o připojení na vodovod, kanalizaci a plyn

vodovod kanalizace plyn FYZICKÉ OSOBY – stávající budovy

15 000 20 000 5 000 majitelé nemovitostí, které byly kolaudovány dříve 
než inženýrská síť, na kterou se napojují, s trvalým 
pobytem v obci Kamenice v napojované bytové 
jednotce

25 000 30 000 10 000 majitelé nemovitostí, které byly kolaudovány dříve 
než inženýrská síť, na kterou se napojují,  
bez trvalého pobytu v obci Kamenice

vodovod kanalizace plyn OSTATNÍ

45 000 50 000 10 000 Ostatní majitelé nemovitostí – fyzické nebo právnické 
osoby – bez ohledu na místo trvalého pobytu

Platí pro žadatele o přípojky na jednotlivé sítě pro každou bytovou jednotku 

Napojení bytových domů (plyn, vodovod, kanalizace) – individuální smlouvy.
Příspěvky slouží na další rozvoj technické infrastruktury v obci a jsou směřovány  
převážně do zkapacitnění ČOV, vodojemů nebo rozšíření chybějících páteřních řadů.

http://www.kamenice.cz
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Jarní svoz bioodpadu 
Proběhne 16. 5. a 23. 5. 2020 od 8.00 do 13.00 hodin

Obec Kamenice připravila pro občany jarní mobilní svoz bioodpadu z údržby 
zahrad. Kontejnery budou přistaveny ve dvou termínech na stanoviště 
uvedená v tabulce a pověřená osoba bude dohlížet na ukládání bioodpadu. 
Do kontejnerů je zakázáno ukládat jakékoliv jiné odpady než biologicky 
rozložitelné vznikající při údržbě zahrad.

16. května 23. května

Všedobrovice u hasičárny

Štiřín Šípková

Štiřín Šalvějová

Struhařov Safírová (nad dětským hřištěm)

Olešovice Okružní (u rybníčku)

Nová Hospoda Na Vyhlídce (u dětského hřiště)

Kamenice Korunní (u separačního stanoviště)

Kamenice K Čističce (odbočka k ČOV)

Skuheř Habrová x Hadovitá (u trafostanice)

Skuheř Hluboká (u separačního stanoviště)

Těptín Táhlá (u separačního stanoviště)

Těptín Jílovská (bus směr Jílové)

Ládví Lovecká (u bývalého obchodu)

Ládví Lýková ( u separačního stanoviště)

Ládví Lesní/Lanýžová (u bývalé skládky)

Ládví Kuklík (v zatáčce)

Informace o termínech je uvedena také na www.kamenice.cz.
V průběhu roku je možné k uložení bioodpadu využít služeb kompostárny Želivec (po levé straně 
při výjezdu na Mandavu) www.kompostarnazelivec.cz, a to za ceny velmi příznivé. 
Uložení bioodpadu pro domácnosti je zpoplatněno jednorázovým manipulačním poplatkem za osobní 
automobil.

Odbor správy majetku

http://www.kamenice.cz
http://www.kompostarnazelivec.cz
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Nástup dohodou, nejpozději 1. 8. 2020. 
Předpoklady pro výkon funkce a obsahové 
náležitosti naleznete na úřední desce a na 

www.obeclesany.com

Nabízíme možnost obecního bytu. 

Přihlášky nejpozději do 15. 5. 2020 na adresu: 
Obec Lešany 
Lešany 23 
257 44 Netvořice 

nebo doručené do podatelny Obecního úřadu 
Lešany. Obálku označte textem:  
„NEOTVÍRAT – KONKURZ ZŠ a MŠ Lešany".

Konkurz na ředitele/ku 
ZŠ a MŠ Lešany

Oznámení pro všechny majitele 
pozemků, kde rostou stromy
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR. 
Současná kritická situace vyžaduje aktivní účast všech!

Majitelům lesů hrozí významná finanční 
ztráta, ale tato situace se netýká pouze 
majitelů lesů. Kůrovec si nevybírá, který 
strom napadne, je mu jedno, kde roste, 
a proto je potřebné, abyste věnovali 
pozornost každému stromu na vaší zahradě, 
louce a samozřejmě i v lese. Každý napadený 

strom je živnou půdou a epicentrem šíření 
hladového kůrovce.

Každý vlastník a správce lesa má 
za povinnost zabránit šíření  tím, že aktivně 
vyhledává a likviduje nakažené stromy!

Za Odbor správy majetku a životního 
prostředí vám děkuje Ing. Zuzana Ronschak 

Vidová, kterou můžete kontaktovat 
následovně:

vidova@kamenice.cz 
Tel.: 323 672 227
Mob.: 601 105 741

Inzerce

Konkurz na ředitele/ku 
ZŠ Kostelec u Křížků
Vyhlášení konkurzu
Obec Kostelec u Křížků vyhlašuje dne 27. dubna 2020 
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace zřizované obcí Kostelec u Křížků:
Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha-východ, se 
sídlem Kostelec u Křížků 48, 251 68 Kamenice,  
IČ 750 31 663.
Požadavky:
• vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
Náležitosti ke konkurznímu řízení:
• přihláška
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání  

(diplom a vysvědčení u vysokoškolského vzdělání)
• přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
• životopis
• nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran
• výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce)  

nebo doklad o jeho vyžádání
• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce
• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3) a osvědčení podle 

§ 9 odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad o jeho 
vyžádání (lustrační osvědčení dle uvážení)

Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2020.
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně 
do 27. května 2020 na adresu:
Obecní úřad Kostelec u Křížků, 251 68 Kostelec u Křížků 73, 
na obálku napište „Konkurz“.
Kostelec u Křížků, 27. dubna 2020
Petra Francová
starostka obce

http://www.obeclesany.com


7

Máme novou cisternu

Naši dobrovolní hasiči z Těptína 
dostali moderní scanii, která nahradila 
stařičkou liazku. Obec se rozhodla, 
že si hasiči zaslouží novější vybavení, 
o které těptínští hasiči už nějaký čas 
usilovali. „Musím říct, že když jedeme 
k zásahu ve scanii, cítíme se mnohem 
bezpečněji než ve staré liazce,“ říká 
zastupitel a dobrovolný hasič v jedné 
osobě Jan Prošek.

Scanii koupila naše obec 
ve výběrovém řízení. Rozhodla se 
pro zánovní kus, který měl najeto 
10 tisíc kilometrů, aby ušetřila 

obecní rozpočet. Cena něco přes 4 miliony 
korun je totiž dvakrát nižší než v případě 
nového vozidla.

Dobrovolní hasiči museli scanii upravit 
z rakouského na české barevné schéma, 
aby vyhovovala platným předpisům. 

K tomu bylo potřeba absolvovat i náročné 
administrativní kolečko, aby mohla být 
zařazena do Integrovaného záchranného 
systému. Bylo taky potřeba uzpůsobit 
úložné prostory ve vozidle a přeskládat 
veškeré vybavení. To vše dělali naši 
dobrovolní hasiči ve svém volném čase. 
„Že v šest večer přijdeme utahaní z práce, 
a už v osm jsme v hasičárně, není pro nás 
nic výjimečného. Na scanii jsme pracovali 
několik dní, někdy i do dvou ráno,“ líčí 
Honza Prošek. Při práci jim pomáhaly 
i děti z Těptína z kroužku mladých hasičů, 
který dobrovolní hasiči vedou. Jak zastupitel 
Honza Prošek popisuje, byl to boj s časem, 
protože po odstrojení a odhlášení staré 
liazky musela být okamžitě připravená nová 
scania, kdyby se někde něco stalo a byla 
potřeba pomoc. 

Nikdo ale práce nelituje. Výsledkem je 
obrovský technologický skok pro celou 

jednotku sboru dobrovolných hasičů, 
ale i pro všechny lidi z našeho okolí. Scania 
uveze 5500 litrů vody, což je dvakrát víc než 
stará liazka. Díky šestiválcovému motoru 
o výkonu 340 koní dokáže cisterna, vážící 
18 tun, pěkně upalovat. 

Scanie byla zařazená do služby 3. března 
a už 5. března byla vyslána na svůj první 
zásah v našich barvách. V době psaní 
tohoto článku měla za sebou už 8 výjezdů 
k několika požárům, technickým událostem 
a pomáhala i při pátrání po malém chlapci.

Přejeme našim dobrovolným hasičům, 
aby jim nová cisterna dobře sloužila při 
jejich záslužné práci pro lidi v obci. 
Na dotaz, co by naopak vzkázali hasiči 
našim občanům, říká Honza Prošek: 
„Jsme připraveni pomáhat 24 hodin denně 
a 365 dní v roce, ale i tak přeju všem nejen 
z Kamenice, aby nás potřebovali co nejméně 
a pevné zdraví.“                                   Red
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Radnice s pomocí dobrovolníků rozvezla seniorům po celé obci 800 lahví dezinfekce a plno ručně šitých roušek. Plošnou distribuci na několik dní nahradil stan 
před kulturním domem, kde si kdokoli mohl vyzvednout lahev dezinfekce nebo roušku.

Velmi nedokonalé 
poděkování všem 
dobrovolníkům
Epidemie koronaviru ukázala, že jsme si dobrými sousedy

Tento článek bude nespravedlivý. Není v silách těch, kteří do něj přispěli, 
aby si vzpomněli na všechny, kteří pomohli a stále pomáhají lidem, 
do jejichž života zasáhla epidemie koronaviru. O spoustě z nich ani 
nemůžeme vědět, protože svým sousedům a dalším spoluobčanům 
z Kamenice podali pomocnou ruku, aniž by se o tom kdokoli další 
dozvěděl. Budeme se proto v následujícím vyprávění snažit podat hrubý 
obrázek toho, jak dopadla krize na naši obec a jak se s ní vedení radnice 
a občanům podařilo vyrovnat. 

Bylo to 12. března, kdy vláda 
vyhlásila na celém území 
naší republiky nouzový stav. 
Ve stejnou chvíli aktivoval 

starosta Pavel Čermák krizový štáb naší 
obce. Málokdo si tehdy připouštěl, že situace, 
na kterou se připravujeme, nemá od konce 
druhé světové války v dějinách Evropy 
obdoby. „I když Kamenice nemá ze zákona 
povinnost krizový štáb mít, rozhodli jsme se 
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ho už před lety ustavit ve stejném složení, 
jako je povodňová komise. Už tehdy jsme 
si říkali, že výjimečných situací se může 
vyskytnout povíc,“ vysvětluje starosta krok, 
který se letos ukázal jako velmi užitečný.

V krizovém štábu tak kromě starosty 
a místostarostů zasedli zástupci jednotlivých 
odborů úřadu, hasiči a policisté a začaly se 
rozdávat úkoly. O tom, jak se musel chod 
úřadu přizpůsobit krizi, jsme vám psali 
už v minulém čísle. Pracovníci nafasovali 
notebooky a většina z nich začala pracovat 
z domu, v kanceláři vedle starosty vznikla 
improvizovaná školka pro děti těch, kteří 
dál zajišťovali chod úřadu, například 
na podatelně. Z budovy se stalo zázemí 
pro dobrovolníky, které koordinoval 
místostarosta Petr Valášek.

Od začátku byl na úřadě nastavený 
přísný režim, pracovníci se rozdělili do týmů 
tak, aby se předešlo riziku, že se nakazí 
dva zaměstnanci se stejnou odborností 
a dojde k ochromení některé činnosti. Ani 
starosta a místostarosta se fyziky nepotkávali 
a veškerá komunikace probíhala po telefonu 
a ve whatsappových skupinách. „To, že úřad 
běžel dál poměrně hladce, bylo i díky 
tomu, že jsme udělali na pozadí spoustu 
technických opatření, jako třeba nastavení 
úložišť na serverech, aby nikdo nic nemusel 
složitě hledat. Za pochodu jsme všechno 
dolaďovali, až se z tohoto nouzového stavu 
stala rutina,“ říká Pavel Čermák

Radnice taky musela reagovat 
na další a další nařízení a doporučení, která 
přicházela z Centrálního krizového štábu 
vlády. „Někdy nám přišel ten stejný mail 
třikrát, jednou od dispečinku krizového 
štábu, pak ta stejná zpráva od krizového 
štábu Středočeského kraje a nakonec 
od Říčan, pod které organizačně spadáme,“ 
ilustruje starosta živelnost, s jakou se celá 
země snažila reagovat na vyostřující se krizi. 
Živelnost podle jeho slov někdy hraničila 
s chaosem, než se vše postupně usadilo: 
„Stávalo se, že co platilo ráno, už neplatilo 
večer.“

Koronavirus ukázal, že na krizi takových 
rozměrů nebyl ve skutečnosti připravený 
nikdo. Zoufalou snahu státu sehnat chybějící 
zdravotnické vybavení, jehož cena vystřelila 
na úroveň drahých parfémů, si pamatujeme 
všichni z médií, a tak zatímco obce dostávaly 
instrukce ohledně dodržování hygieny, 
odstupových vzdáleností a nošení roušek, 
shánění reálného vybavení, jako jsou právě 
roušky, respirátory a dezinfekce, zůstalo 
na bedrech samotných lidí a obcí. „Všichni 
máme zažitou představu z katastrofických 
filmů, kde vláda odplombuje nedotknutelné 
zásoby a podle nějakého klíče je rozdá 
lidem. To vůbec nenastalo,“ vzpomíná 
starosta, kterému podle jeho slov nastalá 
situace připomněla úsloví: „Voják se stará, 
voják má.“

Vzhledem k tomu, že se stát jako centrální 
distributor neosvědčil, začala radnice shánět 
ochranné pomůcky mimo státní struktury. 
A tehdy se ukázalo, jak je situace vážná 
a kolik je na trhu bezskrupulózních 
lichvářů.  „V momentu, kdy jsem našel 
u nějakého obchodníka respirátory FFP3 
za 100 korun a začal dělat objednávku, tak 
okamžitě zmizely. Další den byly v nabídce 
za 1600 korun, pak za 3200 korun. Potom 
je vláda zakázala prodávat úplně,“ líčí Pavel 
Čermák. Nakonec se mu podařilo spojit 
s firmami obchodujícími s Čínou. Ačkoli 
do Česka vozí úplně jiné výrobky, díky 
jejich kontaktům nakoupila obec roušky 
a respirátory pro pracovníky technických 
služeb, zaměstnance čističky odpadních 
vod, podatelny na radnici a pomohla 
i místním lékařům. Pavel Čermák taky 
obvolal všechny ostatní starosty v Ladově 
kraji, a nakonec se objednávka vyšplhala na 
1000 respirátorů a přes 1000 jednorázových 
roušek. Naše obec se s ostatními podělila 
i o dezinfekci, kterou dokázala sehnat.

Zatímco starosta obstarával nákup, 
distribuci ochranných pomůcek 
a koordinaci dobrovolnických aktivit si vzal 
na sebe I. místostarosta Petr Valášek. Než 
se k nám dostaly první roušky a respirátory 

nakoupené v Číně, běžela už naplno jejich 
domácí výroba. Entuziasmus byl obrovský 
a na radnici přicházela spousta nabídek 
pomoci. Marie Hajdušková, o které mluví 
Petr Valášek jako o „vůdkyni sekce švadlen“, 
zorganizovala místní seniorky z klubu 
pod KC Kamenice. Část materiálu pro ně 
zajistila obec, ale většina šla z domácích 
zásob, hlavně povlečení. 

O výkonu šiček svědčí to, že jen 
do distribuční sítě obce dodaly 600 kusů 
roušek. V první vlně se roznášely seniorům 
nad 65 let spolu s lahvemi dezinfekce. 
Za roznos patří velký dík kamenickým 
skautům i mažoretkám. Celkem se 
na něm podílelo 25 dobrovolníků. 
„Každý dostal na starosti jednu přísně 
vymezenou část obce, abychom zajistili 
maximální ochranu před nákazou nejen 
seniorům, ale i dobrovolníkům,“ líčí 

Dezinfekce je i nadále k dispozici na 
obecním úřadě pro všechny, kteří ji 
ještě nedostali a mají o ni zájem.

Každá rodina z Kamenice si může 
vyzvednout jednu lahev v podatelně 
obecního úřadu v pondělí a středu 
(mimo poledne) mezi 7:30–17:30. 

Pokud vám chybí rouška, dostanete ji 
tamtéž. Vše až do rozebrání zásob.

Dezinfekce  
do každé  
kamenické  
rodiny
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vojenskou organizaci distribuce Petr 
Valášek, který během krize zúročil i své 
zkušenosti organizátora sportovních 
akcí. Každý dobrovolník dostal mapku 
a přesné instrukce, aby distribuce proběhla 
hladce. Dobrovolníci si zaslouží velký 
obdiv, protože se nejen vystavili riziku, 
aby pomohli ostatním, ale taky tomu 
věnovali spoustu času a poskytli vlastní auta 
bez jakéhokoli nároku na kompenzaci.

Dobrovolníci rozváželi také informační 
letáky a dubnové číslo Zpravodaje, které 
na rozdíl od České pošty dokázali dodat 
do většiny schránek během jediného večera.

Radnice taky oslovila restauraci 
Na rynku, aby do svého jídelníčku nasadila 
cenu pro seniory a umožnila distribuci 
hotového jídla po obci. Zajistila pro 
restauraci i stroj na vakuové balení, které 
je nejen důležité pro hygienu, ale daleko 
snadněji se díky němu jídlo převáží. Kromě 
restaurace po celou dobu od vyhlášení 
nouzového stavu vaří i školní jídelna 

a z těchto dvou kuchyní dobrovolníci 
rozváželi jídlo seniorům po obci. I tady 
najdeme spoustu příkladů altruismu, denně 
jste mohli u výdejového okýnka potkat 
třeba Tomáše Zítka nebo Marii Grafnetter, 
spoluorganizátorku klubu seniorů, jak 
berou několik porcí pro starší občany. Další 
dobrovolníci pomáhají s nákupy potravin 
nebo léků.

Ukázalo se, že vedle zajištění 
praktických potřeb seniorů je stejně 
důležitý psychologický rozměr kontaktu 
s dobrovolníky. Vědět, že na vás někomu 
záleží, moci mezi dveřmi prohodit pár slov 
a zeptat se, jak situace vypadá, to byla pro 
mnoho seniorů obrovská duševní vzpruha. 
Zvlášť v době, kdy média nevysílala nic 
jiného než rostoucí počty nakažených 
a mrtvých, zavírání hranic a zákazy 
vycházení.

Během krize se vytvořila síť zhruba 
50 dobrovolníků podílejících se 
na nejrůznějších způsobech pomoci. 

K nim musíme připočíst všechny ty, kteří 
se neostýchali přispět svým spoluobčanům 
mimo oficiální aktivity radnice. Opět 
se tu dostáváme k problému, o kterém 
jsme psali na začátku. Neumíme je 
vyjmenovat všechny. A tak se nezlobte, 
když vzpomeneme třeba na osadní výbory 
ve Struhařově a Štiřínu a Všedobrovicích, 
které byly při organizaci dobrovolnických 
činností extrémně nápomocné, na hasiče 
v Těptíně, kteří se mimo jiné sami 
od sebe začali starat o seniory z bytového 
domu na Truhlářské, na dobrovolníky, 
kteří rozvěsili roušky volně k rozebrání 
na plot dětského hřiště na Nové Hospodě. 
Entuziasmus v Kamenici strhl dokonce i lidi 
z okolních obcí a nabídku pomoci dostala 
naše radnice i z Kostelce. 

Pro každého z nás je epidemie koronaviru 
nová zkušenost. Jednu skvělou zprávu 
ale toto jinak velmi smutné období přineslo. 
Komunita v Kamenici funguje a sousedská 
pomoc není prázdné slovo.                Red

Kulturní centrum v době koronaviru
Naši fanoušci, přátelé a návštěvníci 
kulturního domu, přinášíme vám malou 
aktualizaci a připomenutí toho, co se 
v současné situaci děje. 

Kulturní dům je pro veřejnost 
i veškeré kroužky, setkávání 
a pronájmy uzavřen. 

S výjimkou dobrovolnických aktivit 
sloužících k organizaci a distribuci 
dezinfekce a dalších ochranných 
pomůcek pro kamenické občany. 

Tento stav bude trvat podle 
aktuálních informací od našeho 
zřizovatele do konce května 2020. 

Trochu zmatku vzniká kolem 
připravovaných akcí a vracení 
vstupného. 

Pokud není oznámen náhradní 
termín konání akce, tak je akce 
zrušena. 

Připravujeme pro vás program 
na podzim a u některých událostí 
se nám podařilo náhradní termíny 
domluvit.

Zatím se můžete těšit na:

• Přednášku Radka Jaroše, kterou 
plánujeme na 24. listopadu místo 
původního 20. dubna. 

• Představení Můžem i s mužem 
– náhradní termín za 21. 4. bude 
15. prosince. 

• Představení Domácí štěstí – 
Náhradní termín za 19. 5. bude 
1. prosince. 

Ve hře také zůstávají původně 
plánované akce: 

• Představení Hodina duchů 
plánované na 21. září. 

• Koncert Laco Déczi & Celula New 
York plánovaný na 6. října. 

• Koncert Malina Brothers I 10 let 
na pódiu plánovaný na 13. října.

• Koncert Prague Queen – 
World Tribute Band plánovaný 
na 20. října. 

Pro koncert Vlasty Redla zatím 
hledáme nový vhodný termín. 

Začátky všech akcí zůstávají v 19.30. 

Z komunitních akcí se budeme snad 
moci potkat 19. září na Podzimních 
slavnostech. 

Peníze za vstupenky budeme vracet 
po uvolnění opatření v hotovosti těm, 
kteří si je v hotovosti zakoupili u nás 
v kanceláři. 

Pokud nemůžete nebo nechcete 
čekat, obraťte se nás a můžeme 
v ojedinělých případech vrátit 
vstupné na účet. 

Peníze za vstupenky zakoupené 
přes webticket byly a budou vráceny 
automaticky přes webticket. 

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se, 
že se brzy uvidíme. 

Za tým Kulturního centra Kamenice 
Kateřina Doležalová
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Kamenická Stromovka

Takto vypadala Údolní niva v roce 2013 (autorka fotografie dole: Jana Kohlová). Dnes už ji využívají nejen obyvatelé přilehlého sídliště, ale scházejí se tu obyvatelé 
z celé Kamenice i přilehlých obcí a Prahy.

Kdybyste někomu přespolnímu zavázali 
oči a nechali ho vykouknout až tady, 
mohl by si myslet, že je na kraji 
pražské Stromovky. Po šotolinových 
cestičkách se prohání děti s auty 
na dálkové ovládání, lozí po stylově 
naaranžovaných dutých kmenech 
stromů, rodiče tu korzují s kočárky, brzy 
přibudou lavičky, ohniště, posilovací 
stroje a stezka pro koně.

Za korunami stromů se rýsují 
paneláky sídliště a základní škola. 
K typicky městskému prvku 
tak přibyl další. Městská zeleň. 

Park ale neslouží jen obyvatelům sídliště, 
ale všem Kamenickým i návštěvám odjinud, 
kteří si mohou už teď dát příjemnou, 
několikakilometrovou procházku přírodou 
od parku až do Štiřína po trase, kterou obec 
průběžně kultivuje a vylepšuje.

Když tu člověk sedí na trávě, těžko si 
představí, že tu býval v 19. století rybník 
a ještě nedávno skládka stavebního odpadu. 
Vozily se sem i výkopy ze stavby vodovodu, 
aby postupně kopce suti a hlíny hustě 
zarostly náletovými křovinami. Údolní niva 
mnoho let spala. Obec měla jiné priority 
než nákladně odstraňovat skládku. První 
pokus o rekultivaci přišel od chovatelů koní 
z nedalekého Kamenického dvora, kteří 





chtěli rozšířit svoje pastviny. Nakonec se 
ale nivy ujala sama obec a vznikl projekt 
parkové zóny.

„Už před 20 lety, když jsem se sem 
přistěhoval, jsem se poohlížel po místě, 
kde by se daly provozovat volnočasové 
aktivity pro děti,“ říká Petr Valášek, 
I. místostarosta a jeden z tahounů projektu. 
Určitě to budou hlavně děti, které nový 
park ocení, hlavně ty, které sem můžou 
vyběhnout rovnou ze školy vzdálené ani ne 
100 metrů nebo si budou chtít odpočinout 
poté, co se vyřádily v sousedním skateparku. 

Ale nejde jen o děti. „Naše ambice je 
vytvořit z nivy místo, kde se každý rád 
zastaví během procházky, zacvičí si, přečte 
knížku, najde si příjemné zákoutí, když 
si chce s někým popovídat,“ líčí starosta 
Pavel Čermák, který hodlá z parku udělat 
přirozenou součást pobytové zóny linoucí 
se okolo Kamenice od Kostelce až po Štiřín. 
K tomu ale ještě bude potřeba vybudovat 
schůdné cestičky a lávky, které dovolí 
překonat svah Hamerského rybníka. 
S kultivací prostoru to ale podle starostových 
slov není třeba přehánět, aby nedošlo 
k nešetrnému zásahu do přírody. Nechce 
proto regulovat potok, který se občas sice 
rozlévá, ale je domovem mnoha živočichů.  

To, jak park vypadá a bude se 
dál rozvíjet, vychází ze studie „Niva 
Kosteleckého potoka  - volnočasový 
areál“, zpracované v roce 2018, kterou 
obec objednala u zahradní a krajinářské 
architektky Ing. Jany Kohlové.  Studie 
zatím byla rozvržena do 4 samostatných 
etap a v roce 2019 se začala připravovat 
první etapa projektu parkových cest 
a mobiliáře na louce u Hamerské ulice. 
V budoucnosti by tak k louce mohly 
přibýt i pohodlně schůdné svahy od školy, 
propojení ostrůvků na Dvorském rybníku 
povalovými chodníky s nástupním místem 
pro zimní bruslení nebo vytvoření nového 
pobytového místa u Horního rybníka 
s vodním dětským hřištěm, piknikovým 
místem a pozorovacím molem. „Samotná 
studie vychází z maximálního využití 
přírodního potenciálu území a navazuje na 
potřeby místních obyvatel mít přírodní park 
s vyšší rekreační vybaveností v bezprostřední 
blízkosti obce,“ říká Jana Kohlová, podle 
jejíchž slov se zároveň počítá i s tím, 
že na části travnatých luk bude založená 
květnatá louka, která se z ekologických 
důvodů bude sekat méně často. 

Na realizaci projektu se také podílela 
šéfka odboru životního prostředí 
Ing. Zuzana Ronschak Vidová, která se 
snaží koordinovat jednotlivé fáze realizace 
do logického sledu tak, aby každým rokem 
v parku přibylo něco nového. 

Projekt, jehož původní podobu si 
můžete prohlédnout na stránkách našeho 
zpravodaje, počítá s velkorysým vybavením 
včetně altánku, s lanovými a herními 
prvky pro děti či s lehátky ke slunění. 
Co všechno se bude nakonec realizovat, 
záleží nejen na stavu obecní pokladny, 
ale i na zájmu občanů. „Je potřeba si 
uvědomit, že jednotlivé prvky, aby lidem 
sloužily mnoho let a vydržely veškerou 
zátěž, stojí miliony korun,“ upozorňuje 
starosta. Vybavení parku je tedy nákladnější 
položka než veškeré zemní práce, díky 
kterým park z původní skládky prokoukl. 
Proto se radnice rozhodla, že prvky, 
do kterých bude po úpravě terénu investovat 
ze všeho nejdřív, jsou lavičky, odpadkové 
koše a velké dlážděné ohniště. Jeho rozměry 
návštěvníka napoprvé ohromí. „Věřím, že to 
je místo, kde se lidi z různých osad budou 
sbližovat, určitě tu budeme chtít uspořádat 
Čarodějnice,“ říká Pavel Čermák.

K ohništi přibudou ještě do léta fitness 
prvky pro dospělé, plocha s venkovním 
grilem a bedna se sportovním vybavením, 
jako jsou rakety, míče nebo frisbee, které 
budou volně k užívání návštěvníky parku. 
„Ze zkušenosti víme, že když lidi dostanou 
důvěru, tak ji většinou nezklamou,“ 
odpovídá s úsměvem starosta na otázku, 
jestli si myslí, že vybavení v parku zůstane. 
Taky se podle jeho slov nejedná o nákladnou 
položku v rozpočtu.

V posledních letech obec Kamenice 
koupila i další navazující pozemky a čeká 
nás plánování dalšího rekreačního využití 
velké části nivy. Radnice chce ale jinak 
nechat prostor co nejvíc otevřený, aby si 
ho lidé nejdřív zvykli využívat a až poté, 
když se ukáže, jaké další vybavení by tu 
bylo nejvhodnější, přijdou další investice. 
Každý rok by mohl přibýt další prvek. 
Tento článek tedy prosím, milí čtenáři, 
berte i jako výzvu, abyste si svoje nápady 
a tipy nenechávali pro sebe, ale posílali je 
buď rovnou starostovi a místostarostovi, 
nebo třeba na mail redakce zpravodaje.

Na hraně parku jsou zasazené mladé 
duby, které budou mnoha příštím 
generacím návštěvníků poskytovat stín. 

Alej taky oddělí od parku nově budovanou 
koňskou stezku. „Cíl je, aby koně procházeli 
podél parku, ale přitom se člověk nemusel 
bát, že šlápne do nějaké koblihy. Taky 
nechceme, aby koně ničili parkové cestičky, 
takže mají vyhrazený svůj koridor příjemný 
na projížďky,“ říká místostarosta Valášek. 

Někoho by mohla napadnout otázka, 
proč se radnice vůbec rozhodla investovat 
do parku, když má Kamenice kolem sebe 
krásnou přírodu. Nejuspokojivější odpověď 
poskytne park sám, když ho člověk navštíví. 
„Kamenice má teď naprosto nový prvek, 
který dělá život v obci kvalitnější a je 
součástí relaxační zóny kolem obce,“ říká 
starosta Čermák, podle kterého je úkolem 
radnice nejen opravovat silnice, ale i dělat 
život v obci příjemnější. Místostarosta 
Valášek, který má na starost rozpočet 
a strategické finanční plánování obce 
zase říká: „Zkultivovat a vybudovat toto 
úplně nové prostředí stálo něco přes jeden 
milion korun. Když to srovnáme s ryze 
technickými projekty jako třeba chodník 
od školy ke kruhovému objezdu za 8 milionů 
nebo s čištičkou za 100 milionů, tak to není 
zas až tak velká investice a přitom užitek 
a příjemné pocity, který park lidem přinese, 
jsou nevyčíslitelné.“

Do parku je potřeba se skutečně 
podívat, aby člověk plně docenil jeho 
význam. Najednou zjistí, že se tu sbíhají 
trasy od sídliště a centra obce, školy, stájí, 
skateparku a výhledově snad i sportovního 
areálu a multifunkčního centra pro mládež. 
Dostanete se sem pěšky, na kole i na koni. 
Prostě, život v Kamenici je zase o něco 
hezčí, když si můžeme s přáteli říct: 
„Uvidíme se v parku.“

Posílejte svoje nápady, jaké další 
vybavení a vylepšení parku byste si 
přáli. 
Na vaše podněty se těší:
starosta Pavel Čermák
cermak@kamenice.cz
I. místostarosta Petr Valášek 
valasek@kamenice.cz

Údolní niva 
podle vás
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Kam zmizel velký dub? 
Odpovídá Zuzana Ronschak 
Vidová

Na otázku, proč zmizel velký dvojitý 
dub, místo aby se stal dominantou nového 
parku, odpovídá Zuzana Ronschak Vidová 
z Odboru správy majetku a životního 
prostředí:

„Pokácet tak nádherný a majestátný 
strom, jako byl dub na nivě, jsem nemohla 
udělat bez důkladné konzultace s několika 
dalšími odborníky. Loni mu odumřela celá 

jedna třetina, která směrovala nad silnici 
a vytvářela protiváhu té části, která visela 
nad chodník směrem k potoku. Druhá 
třetina byla viditelně prolezlá dřevokaznými 
houbami a tak zbýval jediný zdravý kmen, 
který ale nebezpečně visel nad novým 
chodníkem. Kdyby to byl strom na louce, 
kde občas projde zbloudilý houbař, 
tak bychom ho nechali dožít na místě 
a průběžně uklízeli spadané části stromu. 
V tomto případě však mluvíme o stromu 
nad chodníkem, a tudíž místem, kde denně 
projde spousta lidí a v zimních měsících 
tady sáňkují děti ze Skuhře, ze sídliště a taky 

ze školní družiny. Musela jsem na misku 
vah položit na jednu stranu strom a na tu 
druhou bezpečnost lidí. Nebylo to snadné 
rozhodování. Abych se mohla rozhodnout, 
nechala jsem vypracovat posudek znalkyní 
v oboru dendrologie. Ta taky v souvislosti 
s využíváním toho prostoru a vzhledem 
k zdravotnímu stavu dubu navrhla 
pokácení stromu a výsadbu náhrady. Když 
se potom kácelo, odhalili jsme velkou 
houbami napadenou dutinu v tom zvenku 
nejzdravějším kmeni, což nám potvrdilo 
správnost rozhodnutí.“

Red

Petře, řekni nám nejdřív něco 
o své práci, kterou ses rozhodl 
opustit.

Dělal jsem ekonomického náměstka  
TBG Metrostav a dvou dceřinných 
společností. Firma se zhruba 100 lidmi 
provozuje 4 betonárky pro Prahu a okolí 
a má roční obrat cca 700 milionů. Řídil 
jsem ekonomiku, finanční plánování, 
staral se o mzdy, výkazy, daňová přiznání.

Tahle práce zní jako dobrá 
praxe pro to, co teď děláš 
na obci, kde máš na starosti 
strategické finanční plánování, 
hospodaření obce, příspěvkové 
organizace nebo třeba životní 
prostředí.

Jasně. Za ty roky jsem získal rutinu 
v rychlém posuzování ekonomického 
stavu a vytváření rozpočtů. Ať už chceš 
dělat cokoli, vždycky na to potřebuješ mít 
ekonomický náhled a moje zkušenosti mi 
pomáhají se rychle orientovat. Nemám 
problém s lidmi komunikovat i obchodně. 
Hlídat ekonomiku na obci je o to 
důležitější, že jsou to obecní peníze a naše 
zodpovědnost je udělat za ně co nejvíc 
pro občany.

Ekonomiku jsi i vystudoval?

Ne, jsem vzděláním strojař, ale práci 
ekonoma jsem přijal, protože mi to 
nedělalo problém a měl jsem možnost 
pracovat v super kolektivu. Taky mě to 
dost dlouho bavilo, zároveň jsem celou 
tu dobu dělal pro obec.

O jak dlouhé době se bavíme?

V obci se angažuju, dá se říct, od chvíle, 
co jsem se sem před 20 lety nastěhoval. 
Vždycky jsem rád běhal, moje manželka 
taky, i moji rodiče. Tady v Kamenici jsme 
s kamarády založili oddíl orientačního 

Uvolněný místostarosta 
Petr Valášek 

Otec tří dětí a vedoucí orientačních 
běžců v Kamenici. K tomu ještě 
Petr Valášek kloubil dlouhých 12 let 
své zaměstnání hlavního ekonoma 
betonářské firmy s prací pro obec. 
Nakonec se rozhodl věnovat 
Kamenici naplno a stal se uvolněným 
I. místostarostou. Dali jsme si s ním 
sraz v Údolní nivě a vyzpovídali ho.
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běhu, nejdříve hlavně pro děti. Taky 
jsem brzy po nastěhování pracoval 
ve finančním výboru obce a teď jsem už 
4. volební období zastupitel, celkem už to 
je 14 let, z toho 6 let jsem místostarosta.

A teď jsi místostarosta na 
plný úvazek. Co rozhodlo, 
že ses vzdal svého zaměstnání 
v Praze?

Splatil jsem hypotéku a odrostly mi děti 
(směje se). Když to mám říct ale úplně 
vážně, vždycky mi bylo líto, že se nemůžu 
Kamenici věnovat na plný úvazek. 
V každé profesi si člověk může položit 
otázku, jaký produkt vlastně vytváří. A já 
vytvářel hlavně tabulky, nebyl jsem přímo 
na těch stavbách, neviděl, jak věci rostou, 
neměl jsem pocit, že něco skutečně 
buduju. Po letech mě to začalo unavovat. 
Co mi naopak vždycky dodávalo energii, 
byla práce pro obec, a tak jsem požádal 
zastupitelstvo, aby mě uvolnilo, a jsem 
teď místostarosta na plný úvazek.

Jak dlouho už takto působíš?

Nastoupil jsem na začátku března, 
takže hned první měsíc byl zajímavý, 
protože jsem si vzal na starost koordinaci 
dobrovolníků během koronavirové krize. 

Moc se těším, až zase bude všechno 
normálně fungovat. Máme před sebou 
spoustu projektů a já jsem od přirozenosti 
projektový typ. Vždycky se moc těším, 
když můžu dělat na něčem konkrétním, 
co lidem přináší radost.

Pojďme si něco o těch 
projektech říct.

Uprostřed jednoho z nich teď stojíme. 
Údolní nivu budeme postupně rozvíjet. 
V nejbližší době odprezentujeme projekt 
sportovního areálu. Už se k němu 
vyjadřovali sportovci, ale byli bychom 
rádi, kdyby svůj názor poskytla i celá 
kamenická veřejnost. Se sportovištěm 
souvisí i budova Masny, navazující 
na skatepark, o které chceme debatovat 
s mládeží, aby tam měli chuť chodit a co 
nejvíc z nich si tam našlo to svoje. Velký 
projekt bude rekonstrukce náměstí, díky 
kterému naše obec získá živé, fungující 
centrum, ve kterém budou lidi mít chuť 
trávit čas.

Jako ekonom jsi ale zažil 
i spoustu projektů v minulosti.

Nastoupil jsem, když se dělala kanalizace 
pro Ládví a Kamenici. Taky se za mě 
dělala třeba dostavba učeben a tělocvičny 

ZŠ, v posledních letech dáváme hodně 
peněz do chodníků a silnic.

Dá se říct, že máš nějaký 
projekt ty osobně nejradši?

Mám dobrý pocit ze všeho, co se povedlo. 
Pro mě osobně je ale mimořádný 
Skatepark. Když byl ten projekt na 
papíru, tak jsem ani já netušil, jak skvělá 
věc z toho vznikne a že ho budou chválit 
třeba i učitelky ze základky. Děcka se 
tam chodí vybouřit, chodí s prknama už 
do školy a jsou prý v hodinách o něco 
klidnější, protože ví, že hned jak zazvoní, 
můžou se jít vyblbnout do skateparku. 
Tady je vidět, že dobře udělaný projekt 
má přínos pro celou obec. Postupně 
nám tady vzniká trojúhelník škola-park-
sportoviště, což je podle mě super.

Jak se ti změnil život za tu 
dobu, co nejezdíš do Prahy 
za prací?

Když jsem dojížděl, trvalo mi to ráno 
autem 40 minut a zpátky domů hodinu. 
Teď sednu na kolo a jsem v práci 
za 3 minuty. Děti mi odrostly, jsou z nich 
hotové osobnosti, které se o sebe dokážou 
postarat a já dělám to, co mě naplňuje. 
Jsem uvolněný místostarosta.             Red
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Kamenice má novou 
sociální pracovnici
Kateřina Kottasová je připravená pomoct

Bezradnost, nouze, samota, alkohol, násilí. To, že Kamenice není 
město, neznamená, že se tyto jevy u nás nebudou vyskytovat. Nikdo 
nevíme, zda se neocitneme v tísnivé životní situaci. Možná právě 
vy, kdo čtete tento článek, znáte někoho, kdo by potřeboval pomoct 
a nevíte, na koho se obrátit. Tou osobou, kterou hledáte, je Kateřina 
Kottasová, naše nová sociální pracovnice.

Když se řekne na menší obci sociální 
pracovník, lidé si nejspíš představí někoho, 
kdo pomáhá starým lidem s nákupem nebo 
s vyřizováním dávek. Ovšem Kateřina 
Kottasová, která uspěla ve výběrovém 
řízení na toto místo a v dubnu nastoupila, 
má daleko širší a náročnější náplň práce 
a daleko větší pravomoce. „Pro mnoho 
lidí je synonymem pro práci sociálního 
pracovníka například dovážení obědů. 
Ve skutečnosti je to ale práce pro různé 
neziskové organizace, obecní organizace 
a podobně a je to ta snazší část celé sociální 
práce. U nás má Kateřina těžší úlohu, musí 
zjistit, kdo jakou pomoc v nouzi potřebuje 
a tu mu pak zajistit. Je to mravenčí 
a někdy i detektivní práce, komunikace se 
školou, školkou, obvodními lékaři, kluby, 
komunitními organizacemi a dalšími 
skupinami obyvatel v obci. A získávání 
důvěry není lehké,“ říká starosta Pavel 
Čermák.

Zákony kladou na sociální pracovníky 
takové nároky, že ne každá obec může tuto 
důležitou pozici obsadit. Donedávna byl 
nejbližší sociální pracovník v Říčanech. 
Radnice ale rozhodla, že je nejvyšší čas mít 
svého vlastního. 

Smysl sociální práce, jak ji i definuje 
zákon, je zajistit „sociální fungování klienta“ 
v životě obce. Lidově řečeno, pomoct 
člověku najít „životní rovnováhu.“ Někdy 
je to relativně jednoduchá záležitost, jako 
v případě pána, který se po smrti ženy ocitl 
naprosto bezradný a na mizině, a kterému 
Kateřina pomohla vyřídit všechny žádosti 
o dávky, na které měl nárok. Jsou ale 
mnohem složitější případy a je na sociálním 
pracovníkovi, aby rozhodl, jestli se bude 
snažit případ řešit sám, zapojí radnici 
nebo přizve do hry další instituci, jako je 
psychologická poradna, pečovatelská služba 
nebo třeba Orgán sociálně-právní ochrany 
dětí.

V čem je sociální pracovník 
nenahraditelný, je takzvaná depistáž neboli 
průzkum sociálního terénu v obci. Kateřina 
má nově na starost aktivní vyhledávání 
jednotlivců, rodin nebo skupin lidí, kteří 
potřebují pomoc, stávají se obětí týrání, 
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zanedbávání nebo prostě nějakým způsobem 
nejsou schopní normálně fungovat. Může 
jít o opuštěného člověka, který se doma 
upíjí k smrti, člověka, který neví, jak se 
po návratu z vězení zapojit do společnosti, 
ale třeba i o člověka, který si neumí sám 
vyřídit příspěvek na invalidní vozík.

Je důležité, že Kateřina Kottasová má 
pro tuto činnost patřičné vzdělání. Jako 
vystudovaná sociální pracovnice může 
poskytovat kvalifikované sociálně-právní 
poradenství a podporu a z titulu své 
funkce může i přistupovat k osobním 
údajům lidí, kterým se snaží pomoct. 
Zachování mlčenlivosti je v tomto případě 
samozřejmostí podobně jako u lékaře.

Zde se dostáváme ke klíčové úloze 
každého z nás, abychom nezavírali oči 
před tím, co se kolem nás děje. Spousta 
lidí si nedokáže říct o pomoc nebo se stydí, 
protože se bojí společenského stigmatu. 
V takových případech je třeba pomoc 
zvenčí, lidský rozhovor, návrh řešení 
a citlivé vedení. „Pokud vyhodnotím, 

že nestačí řešení na úrovni obce, ráda 
doporučím nebo vykomunikuji pomoc 
s patřičnou organizací. Dnes už existuje 
spousta institucí, neziskovek a sdružení 
na každý problém, třeba když člověk 
potřebuje nakoupit, uklidit nebo umýt,“ 
říká Kateřina. Klient, pokud s pomocí 
souhlasí, si pak většinou může vybrat z více 
možností. Všechno toto je nástrojem, jak 
člověka udržet v jeho přirozeném prostředí 
nebo ho do něj začlenit. 

Než se sociální pracovník dostane 
do povědomí obce a lidé si zvyknou na něj 
obracet, bude to běh na dlouhou trať. 
Kateřina ví, že nejprve si musí získat u lidí 
důvěru. Jsou případy, kdy se lidé stydí nebo 
bojí, kdy jsou ve hře rodinné a sousedské 
vztahy. Zvlášť citlivé jsou případy dětí, 
ale ani v takovém případě není možné 
zavírat oči a je potřeba sociálního pracovníka 
upozornit. Kateřina je připravená pomáhat

Štěpán Růžička, radní a zastupitel, 
který má sociální oblast v obci na starosti, 
říká: „Sociální oblast považuji za jednu 

z nejdůležitějších, a tak jsem moc rád, 
že se bude Katka věnovat této, ne vždy 
jednoduché, problematice přímo tady 
u nás. Důvěřuji Katčiným komunikačním 
dovednostem a odhaduji, že se jí lidé začnou 
brzy svěřovat. Na obci jsme připraveni 
poskytnout ji veškerou podporu, kterou 
bude potřebovat. Tak hodně štěstí.“   Red

Nevíte si rady v tíživé životní situaci 
nebo víte o někom, kdo potřebuje 
pomoct? Rozhodně využijte pro 
nezávaznou konzultaci naši sociální 
pracovnici Kateřinu Kottasovou. Ráda 
vám citlivě a kvalifikovaně poradí.
e-mail:  kottasova@kamenice.cz
telefon: 733 683 134

Noc kostelů letos poprvé 
v Kamenici. Jaká bude?

Spolek Kamenicko po dohodě a se 
svolením duchovního správce kostela 
sv. Františka z Assisi přihlásil letos v únoru 
kamenický kostel do celorepublikové  
Noci kostelů. Akce, která je koordinována 
Pražským arcibiskupstvím a regionálními 
biskupstvími, proběhla v ČR poprvé v roce 
2009 v několika kostelích, které se otevřely 
na noc po vzoru kostelů v sousedním 
Rakousku (akce Lange Nacht der Kirchen 
tam probíhá od roku 2005). Roku 2010 už 
měla Noc kostelů v Česku celorepublikový 
rozsah.

Letos by tak měli mít lidé již pojedenácté 
možnost nahlédnout v církevních objektech 
i tam, kam obvykle není přístup – do sakristií, 
do podzemích krypt, na varhanní kůr, 
vystoupat na kostelní věže, seznámit se 
s duchovním, kulturním a architektonickým 
bohatstvím křesťanství. Do Noci kostelů je 
momentálně přihlášeno již bezmála 1000 
kostelů a kaplí. Termín akce byl posunut 
na 12. června 2020. Doprovodný program 
bude upřesněn s ohledem na aktuální 
stav pandemie (viz www.nockostelu.cz).  
Původně jsme připravovali v kamenickém 

kostele komentované prohlídky 
a vystoupení dívčího komorního sboru 
pod vedením sbormistryně, paní Jarmily 
Novenkové. Z důvodů pandemie 
COVID-19 a opatření, která zatím stále 
trvají, však nikdo nemůže s určitostí říci, 
co bude v rámci Noci kostelů možné. 
S jistotou víme, že koncert pěveckého 
sboru neproběhne. Bude nahrazen 

varhanním koncertem. Berte však i toto 
sdělení pouze jako předběžnou informaci. 
Budeme se snažit, abyste se včas dozvěděli 
více na www.kamenicko.cz, FB spolku, 
webu a FB KC Kamenice a plakátech 
na informačních tabulích v Kamenici.

Michaela Valentová 
foto: Jana Kohlová
spolek Kamenicko

Napište Katce

http://www.nockostelu.cz
http://www.kamenicko.cz
https://www.facebook.com/Spolek.Kamenicko/
http://kckamenice.cz/
https://www.facebook.com/kckamenice/
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Rozhovor se sbormistryní 
Jarmilou Novenkovou

Paní  Jarmila  Novenková, umělecká 
vedoucí Sborového studia Zvoneček, 
bydlí na Ládví a řadu let vede pěvecký 
sbor. Jeho součást, dívčí komorní sbor, 
měl vystoupit letos v kamenickém 
kostele sv. Františka z Assisi na akci 
Noc kostelů. Koronavirus však zasáhl 
i do těchto plánů. Letošní Noc kostelů 
se posouvá o týden, avšak vystoupení 
pěveckého sboru se konat nebude. 
Opatření nouzového stavu se odrazila 
i na našem rozhovoru. Proběhl 
elektronickou cestou, nikoli osobně. 
Paní sbormistryně si k němu „odskočila“ 
od šicího stroje. Také ona se totiž 
zapojila do šití roušek pro potřebné.

předvánočním vystoupení mi pan ředitel 
Hudební školy hl. m. Prahy, Jan Vychytil, 
nabídl úvazek celý. Mohla jsem se plně 
věnovat sboru. Hned o prvních Vánocích, 
po třech měsících působení na HŠ, 
jsme měli vystoupení. Neměla jsem 
ani rozmyšlený název sboru. Pro hezčí 
atmosféru mělo každé dítě v ruce malý 
zvonek, tak jsme byli narychlo Zvoneček. 
Problém nastal s pojmenováním sborů, 
když už jeden nestačil a musel se rozdělit 
podle věku. Tak vznikly další názvy - 
Zvonítka, Zvonečky a Zvonky, které 
používáme dodnes. Z původních 11 dětí 
má dnes naše sborové studio kolem 200 
dětí ve čtyřech sborech. Dva přípravné 
sbory,  Zvonítka – nejmenší děti od 
tří do osmi let a Zvonečky – 9 až 12 
let. Nejlepší z nich dělají zkoušku do 
koncertního sboru Zvonky - Praha, který 
každoročně jezdí na mezinárodní soutěže. 
Dívčí komorní sbor Abbellimento pak 
tvoří nejstarší členky sborového studia. 

Jak jste se dostala k práci, 
která je, předpokládám, zároveň 
Vaším koníčkem? Zpívala jste 
jako dítě ve sboru?

Jako dítě jsem chodila do malé venkovské 
školy na severní Moravě. V první třídě 
přišly paní učitelky z hudební školy 
a vybíraly děti do přípravky. Asi jsem 
hezky zazpívala, protože jsem byla také 
vybrána. Byl to pro mě jiný svět, do 
kterého jsem se ihned zamilovala. Doma 
se hodně zpívalo, s maminkou a tetou 
jsme byly zvyklé zpívat vícehlasně, 
ale hrát na hudební nástroj, to bylo 
jako sen a velký protiklad k mému 
dosavadnímu životu. Do hudební školy 
v nedalekém městě Třinci mě otec 
vozil na motorce, což byl pro mě další 
dobrodružný zážitek. Ten ale skončil 
ve chvíli, kdy mým rodičům bylo řečeno, 
že cvičení ve škole je nedostačující, 
že tedy můj talent vyžaduje vlastní 
nástroj. Otec tehdy prodal svou motorku, 
aby své dceři mohl koupit klavír. Naše 
venkovská škola mě vyslala i na pěveckou 
soutěž do Třince. V porotě byl pan 
sbormistr Václav Štývar, který mi jako 
vítězce soutěže nabídl zpívání ve sboru. 

Paní Jarmilo, bydlíte 
v Kamenici, ale sbor, který 
vedete, není místní. Většina 
z nás se o něm dozví poprvé. 
Můžete nám ho přiblížit?

V Kamenici jsme zpívali již v roce 
2017 na rozhledně Vlková u příležitosti 
státního svátku ČR a 200. výročí narození 
Františka Ringhoffera. Ale už i předtím 
jsme několikrát vystupovali v nedalekém 
Kostelci u Křížků, odkud jsme se 
s manželem na Ládví přestěhovali. Sbor 
je pražský. Do Prahy jsem přišla v roce 
1996 a začala učit na částečný úvazek 
na třech školách současně, ale po prvním 
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Jaké štěstí! Ke hře na klavír budu ještě 
zpívat! Okamžitě jsem souhlasila a začala 
chodit do sboru. Pak následovaly šťastné 
roky sborového života. Ten se nedá 
srovnat s tím nynějším, koncertovali jsme 
pouze v kulturních domech s ne příliš 
dobrou akustikou, v kostele se nesmělo. 
Přesto nám pan sbormistr do repertoáru 
zařazoval i duchovní skladby, které jsme 
měli moc rádi. Vůbec jsme zpívali samé 
krásné věci, Ebena, Hurníka, Martinů, 
Dvořáka. Mnohé z těchto skladeb nyní 
s radostí předkládám svým sborovým 
dětem. Když jsme se na svých cestách 
dostali do míst s krásnou akustikou, byli 
jsme nadšeni, a abychom lépe snesli tu 
krásu a sdělili si ji navzájem, celá poslední 
řada sboru se držela za ruce. Množství 
takových silných zážitků ze sborového 
života mě přivedlo k myšlence pokusit 
se zprostředkovat a umožnit to také 
jiným dětem. Proto jsem si po ukončení 
gymnázia podala přihlášku na konzervatoř 
v Ostravě a absolvovala ji v oboru klavír. 
Největší podíl na tom, že jsem se dostala 
ke sborovému zpěvu a k hudbě vůbec, 
mají moji rodiče, kteří mě vždy ve všem 
podporovali a udělali naprosto všechno, 
aby mi umožnili věnovat se v životě 
tomu, po čem toužím. Jsem jim za to 
nesmírně vděčná.

Jako sbormistryně pracujete 
s několika věkovými 
kategoriemi zpěváků, počínaje 
malými dětmi. S kterými z nich  
pracujete nejraději? 

Sbormistr má úžasnou práci, zvláště 
u dětského sboru. Je neustále mezi 
dětmi a mladými lidmi, obklopen 
hudbou. Co víc si přát! Sbormistr má 
možnost nabídnout dětem tvůrčí činnost 
s obrovskou tradicí. Pro mne je velkým 
vítězstvím, když vidím, že se dítě svou 
velkou snahou dokáže vyzpívat z téměř 
mluvního projevu až na sólistu sboru. 
Každá věková kategorie má své kouzlo. 
Nejmenší děti jsou roztomilé, ty větší už 
toho více umí a s těmi nejstaršími mohu 
cestovat po světě, účastnit se sborových 
festivalů a soutěží.

Spolupracuje sbor se 
současnými skladateli? 

Spolupráce s hudebními skladateli, kteří se 
věnují tvorbě pro děti, je velmi zajímavá. 
Máme jich naštěstí hodně a jsou mezi 
nimi mnohá světově uznávaná jména. 

Nezapomenutelná je pro mne spolupráce 
s Petrem Ebenem a Iljou Hurníkem. 
Ti pro rozvoj dětského sborového zpěvu 
udělali snad nejvíce a jejich skladby tvoří 
základ sborového repertoáru. Současní 
skladatelé se na nás obracejí stále častěji 
a náš koncertní sbor i přípravné sbory 
provedly mnohé jejich skladby. Myslím, 
že setkání se skladateli je velmi přínosné 
i pro děti.

Co je na Vaší práci nejkrásnější 
a co nejtěžší? Je například 
obtížné shánět finance? 

Mám svou práci ráda pro krásu 
samotného zpěvu, pro atmosféru 
koncertů a vystoupení, pro sborové 
cesty na soutěže a festivaly, pro možnost 
sledovat vývoj dětí, pro soudržnost 
sborového společenství… Nejtěžší 
bývá najít způsob, jak děti zaujmout, 
nadchnout pro zpívání a snažit se jejich 
nadšení udržet. Zajištění financí má 
na starosti Sdružení Zvoneček – Praha 
z. s. Žádá o granty, shání sponzory. 
Podporuje nás mj. Ministerstvo kultury 
ČR, Hlavní město Praha a Městská část 
Praha 3, kde má sídlo naše škola. To ale 
není mým úkolem, tím je naštěstí pouze 
sbormistrovská práce s dětmi.  

Sbormistryní jste již dosti 
dlouhou dobu na to, abyste 
mohla hodnotit a porovnávat. 
Má zájem o členství 
v pěveckých sborech obecně 
mezi dnešní mládeží stoupající, 
či klesající tendenci? 

Myslím, že zájem o zpívání je stále stejný, 
nebo podobný.  Sborový zpěv má u nás 
velkou tradici, a je proto mnoho rodičů, 
kteří sami zpívali a vedou k tomu i své 
děti. Mnohé děti jsou ve sboru jen pár let 
a pak si najdou jiného koníčka. Některé 
zůstávají dlouho a zpívání je provází 
celým životem.  

Co podle Vás mládež i dnes, 
v době internetu a sociálních 
sítí, přitahuje na sborovém 
zpěvu? Čím tento koníček 
obohacuje ty, již se mu věnují?

Zpívání představuje ten nejbližší 
a nejužší kontakt s hudbou, nepotřebuje 
prostředníka – hudební nástroj. Je to 
přirozená činnost, dětem blízká, která 
rozvíjí estetické vnímání, umožňuje 

bezprostřední prožívání hudebních frází. 
Krásný je celý sborový život v kolektivu 
kamarádů, které spojují silné společné 
zážitky z koncertů, letních soustředění, 
natáčení CD, zahraničních zájezdů.

Sbor se účastní různých soutěží, 
mimo jiné i na mezinárodní 
úrovni. Můžete zmínit alespoň 
některé z úspěchů a ocenění, 
která jsou pro Vás osobně 
nejcennější?

Velmi si vážím všech zlatých medailí 
a cen Grand Prix z evropských 
i zámořských mezinárodních soutěží, 
absolutního vítězství z národní soutěže 
v Olomouci. Dvakrát jsme získali cenu 
Petra Ebena v soutěži adventní a vánoční 
hudby. Za těch 24 let bylo různých 
ocenění mnoho, ani bych si na všechna 
nevzpomněla. A myslím, že to není 
to nejdůležitější. Velkou poctou byl 
koncert v německých Cáchách v rámci 
předávání Ceny Karla Velikého, milá byla 
spolupráce na televizním seriálu Gympl, 
děti vystupovaly v divadelním představení 
Ženitba v Divadle na Vinohradech, 
zpívali jsme v Lánech pro Livii 
Klausovou, v přímém přenosu adventního 
koncertu ČT z pražské Lorety…

Letos v Kamenici, jak doufáme, 
poprvé proběhne Noc kostelů. 
Na programu bylo vystoupení 
Vámi vedeného pěveckého 
sboru, opatření proti pandemii 
jsou ale neúprosná... 

Ani posunutí termínu akce o jeden týden 
nám nedovolí na Noci kostelů vystoupit. 
V hudebních školách je povolena pouze 
individuální výuka a od konce května 
výuka skupin do pěti dětí. Koncerty jsou 
všechny zrušeny a povinné roušky jsou 
pro zpívání nevhodné. V kamenickém 
kostele bychom si však moc rádi zazpívali. 
Máme v repertoáru dokonce i Píseň 
svatého Františka z Assisi od Petra Ebena, 
dále měl být na programu Mendelssohn, 
Rheinberger, Dvořák, Smetana, Mozart, 
Vivaldi a další. Pokud to bude jen 
trochu možné, určitě naše kamenické 
spoluobčany nezklameme a přijedeme 
jindy. 

Děkuji za rozhovor,  
Michaela Valentová 
Spolek Kamenicko 

Foto: archiv Jarmily Novenkové
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Klub seniorů 
při KC Kamenice

Jana Sehorsová patří do akční skupiny šiček. Foto: Majka & Marie

Ahooj!!! Všichni 
naši milí přátelé  
a kamarádi, senioři 
z Kamenice! 

Věříme, že jste zdrávi a v pořádku, 
že se snažíte s nadhledem a humorem 
prožívat tak náročné období, jaké jsme 
ještě v životě žádný z nás nezažili. Po celou 
dobu karantény se s vámi snažíme být 
v telefonickém i mailovém kontaktu a také 
přes naše webové stránky. Zvláště jsme 
v kontaktu s těmi z vás, co jste sami bez 
partnerů, i když máte kolem sebe blízké 
příbuzné, kteří vám pomáhají s nákupy, 

úklidem, vařením, ale hlavně psychicky 
zvládnout a překlenout toto nelehké 
období oddělení se od druhých, oddělení 
se od kamarádů a přátel. Letos klub seniorů 
funguje již pátým rokem a zvykli jste si mít 
kolem sebe vrstevníky a společně se pobavit 
dle vlastního výběru z nabídnutých akcí. 
Pobýt mezi novými přáteli na zpívánkách, 
výletech, besedách nebo pravidelných 
sportovních akcích a nyní musíme 
překonávat domácí karanténu. Nikdo z nás 
páté výročí takto neplánoval!

Přesto jste se opět aktivně postavili 
do čela ve chvílích, kdy to bylo nejvíce 
potřeba. Naše seniorky šily roušky pro 
potřeby obce! Díky Janě, Zdence, Blance, 
Božence, všem Maruškám, Vlastě, Hance 

a také ostatním ženám, i ne-seniorkám, 
které se zapojily do šití. Děkujeme 
i těm, kteří poskytli materiál na šití roušek 
a mnohým příbuzným a partnerům, kteří 
vydatně při této činnosti pomáhali. Roušky 
od nás obec rozdala hasičům z Těptína, 
v restauraci Na Rynku, v obchodě Billa 
prodavačům, zaměstnancům obce, apod. 
Roušky jsme vozili i některým seniorům 
a potřebným do jejich domovů. Některé 
švadlenky našily mnoho roušek pro své 
blízké. Za to všem šikovným švadlenkám 
děkujeme!  

Snažíme se být tu pro vás, ať už 
potřebujete přivézt oběd, nakoupit nebo si 
jen tak po telefonu popovídat. Popovídání 
mnohdy pomáhá ze všeho nejvíce. I nám 
organizátorkám, když s vámi můžeme 
sdílet pocity nebo obavy. Můžeme si 
říci, co prožíváte, co děláte, co plánujete 
do budoucna, ale i prosté obyčejné sdílení 
o tom, co jste dnes vařili, co čtete, na co 
koukáte v televizi, že má dnes někdo z vás 
narozeniny a jak to slaví, že jste byli u lékaře 
a jak to dopadlo.

Jsme na vás moc pyšné! Na to, jak 
jste propojení a víte o sobě, na to, jak si 
vzájemně pomáháte. Společně tak situaci 
zvládneme a věříme, že se ve zdraví s vámi 
všemi zase osobně potkáme! 

Zveme vás na 
petank a pěší 
výlety po okolí

Dočkali jsme se uvolňování opatření 
české vlády. Již od pátku 24. dubna můžeme 
využívat krásného prostředí přírody přímo 
v Kamenici, a jejího okolí k malým 
sportovním akcím v počtu do 10 osob.

• Petank: zatím každou středu 
v 10:00 hodin na hřišti za Billou.

• Pěší výlety: každý pátek dopoledne.
• Kontaktní osoba Jiří Vinkler:  

+420 606 192 391                                                          
Lze hrát kdykoli po dohodě hráčů a při 

dodržování pokynů vlády: rozestupy, nošení 
roušek, s nejvyšším počtem 10 osob. Každé 
další setkání si dohodnete na místě. Další 
info: www.kamenice55.eu                                

Sledujte stránky a těšíme se na viděnou. 
Majka a Marie

http://www.kamenice55.eu
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Klub seniorů 
při KC Kamenice

Vaše příběhy v době koronaviru
Na základě našich rozhovorů s vámi, 
seniory, vznikla potřeba zachytit 
některé vaše úvahy, postřehy, podněty. 
Je známo, že se člověk může v těžkých 
životních chvílích vypsat ze svých 
emocí a prožitků a uvědomit si tak 
důležitost toho, co a jak prožíváme. 
Jak zvládáme situace, na které jsme 
relativně sami. Položily jsme vám tyto 
otázky:

1. Jak vnímáš etapu života 
s koronavirem a jak ji zvládáš? 
2. Jak zacházíš se svým strachem 
a obavami, a co ti je pomáhá zvládat?  
3. Co jsi během karantény o sobě 
zjistil/a, v čem se ti život změnil/změní? 
4. Co ti karanténa vzala a co ti dala, 
podle úsloví „Všechno zlé je k něčemu 
dobré“? 
5. Jsou pro tebe informace od obce 
dostačující a využíváš některé 
z nabízených služeb?  
6. Máš pro ostatní seniory nějaký 
vzkaz?

Odpovídá M. B.
Mým vánočním přáním bylo: Ježíšku, 

nedávej mi žádné dárky, ale také mi nikoho 
z blízkých neber. A právě toto mé přání mě 
jako první napadlo, když začaly přicházet 
zprávy o pandemii. O sebe jsem se nebála, 
ale o své blízké. Proto jsem si bez váhání 
vzala k sobě svoje vnoučátka. V Praze 
v bytě by to bylo pro ně za trest, a hlavně 
v centru nákazy. Zkrátka mimořádná 
situace vyžaduje mimořádné činy. Je to sice 
náročné, hlavně učení 3. a 5. třídy. Nejprve 
jen opakování, ale pak už nové učivo dle 
zadání po e-mailu a testy na webu. Mile 
mě překvapila ČT, že zareagovala okamžitě 
na situaci a rychle přidala další kanál pro 
důchodce a na kanálu 2 zavedla vyučování 
pro školy. Vynikající počin. Obsah byl 
sice slabší (pevně věřím, že se to doladí), 
ale ukázalo se, že když je třeba využít media 
k užitku, tak to jde. 

Rovněž tak i ve zdravotnictví došlo 
k rychlé digitalizaci, ačkoliv představitelé 
lékařské komory celou dobu protestovali 
a uváděli často důvody, které bych 
u studovaných lidí nečekala. A hele, lékaři 
to v krátkém čase vyřešili sami. To je ta 
kladná stránka této etapy. Technika má 
lidem sloužit, nejvíce třeba ve státní správě. 

Tato situace ukázala, jakým směrem by se 
náš život měl změnit. Obdivuji také lékaře 
a zdravotní personál v první linii, jejich 
obětavost a nasazení bez ohledu na čas. 
Za to jim patří naše velké díky. 

K těm záporům patří v prvé řadě 
neukázněnost a bezohlednost některých 
lidí, kteří možná natruc, možná z frajeřiny, 
nerespektovali doporučení k omezení 
šíření viru. Docela mě rozčílilo, že jen 
týden po vyhlášení karantény, řada lidí už 
natahovala dlaň a volala, státe, dej. Také 
v této vypjaté době stále pokračovaly 
„šarvátky“ mezi stranami, místo návrhů 
řešení a pomoci. A média to stále omílala 
a situaci spíše vyostřovala. O to větší radost 
mi udělaly firmy, které v krátkém čase 
upravily svůj provoz a začaly urychleně 
vyrábět tolik potřebné zboží. Bohužel 
ale nebylo to vždy využito. Také si 
cením spousty lidí, kteří obětavě nabídli 
pomoc šitím roušek, výrobou ochranných 
štítů, rozvozy pro potřebné, obchody 
zintenzivnily rozvozy potravin, obědů 
a dalšího zboží. Zkrátka naši lidé umí 
a chtějí pomoci, a právě v dobách zlých 
se dokáží spojit. V této době jsem si také 
uvědomila, kam až vedla snaha přesouvat 
výrobu za levnou pracovní silou na Východ. 
Ukázalo se, že ve většině zboží jsme závislí 
na dovozu převážně z Číny a asijských zemí 
a že se všechny státy světa, staly v podstatě 
rukojmím těchto výrobců. I v tomto bude 
třeba změnit celkový přístup.

V této souvislosti, jsem o to víc ráda, 
že jsme se z Prahy přestěhovali do Kamenice. 
Nejen pro klidnější život, přátelské 
prostředí, ale hlavně pro to, co tento čas 
ukázal. Lidskou solidaritu, ochotu pomoci 
a rychlé řešení. Naše Marušky velice 
brzy zareagovaly na situaci. Nenaříkaly, 
že roušky nejsou a okamžitě zmobilizovaly 
nás seniorky a zapojily do akce „roušky“. 
Osobně je rozvážely seniorům, kteří je 
potřebovali. Telefonicky nás kontaktovaly, 
zda a jakou pomoc potřebujeme. 
Představitelé obce také rychle zareagovali, 
zajistili a na všech svých „infolinkách“ 
zveřejňovali informace o možnostech 
pomoci. Také o provozu v obchodech, 
lékárně, na poště i OÚ, distribuci roušek, 
pomoc s nákupy apod. Zajistili rozvoz 
dezinfekce a další potřebné věci, a to nejen 
pro seniory. Díky, díky všem. I když 
moje rodina tuto pomoc nepotřebovala, je 

velice potřebná pro mnoho dalších občanů 
a moc ji oceňuji. Mám štěstí, že intenzivně 
využívám dostupné produkty digitalizace, 
což mi ulehčilo učení s dětmi, komunikaci 
s rodinou a přáteli i objednání nákupu 
a doručení až do domu. Vzhledem k tomu, 
že moje dcera patří do skupiny šití roušek, 
tak i toto jsme pokryli vlastními silami.                          

Současná situace ukázala i soudržnost 
naší seniorské party. Po celou dobu jsme 
spolu ve spojení nejen na našem webu, 
ale vzájemně si voláme, píšeme e-maily, 
SMS i vtipné MMS, které trochu odlehčují 
situaci. Potěšíme se a povzbudíme se 
navzájem, poinformujeme se o ostatních. 
Jedničkou v komunikaci je bezesporu 
Blanka, která udržuje dobrou náladu mezi 
námi. Už se na sebe všichni těšíme, až vše 
pomine a budeme opět pokračovat v našich 
oblíbených aktivitách. Díky Vám kamarádi, 
jsem moc ráda, že Vás mám. M. 

Manželé V. reagovali takto

1. Zvládáme. Roušky nám sice deformují 
uši, ještě že máme dlouhé vlasy a není to 
vidět.  

2. Strach si nepřipouštíme, máme obavy 
o naše kamarády, kteří mají zdravotní potíže 
a tím jsou víc ohroženi.                                                        

3. Život se nám změnil tím, že ustaly 
naše aktivity. Jsme ale se všemi v kontaktu 
a plánujeme akce, až se situace změní. 

4. Nedala nám nic a nevzala zatím taky.
5. Dostačující. Vše máme, nic zatím 

nechybí.
6. Aby se drželi a vše dobře dopadlo! 

Jupí! Děkujeme za přání a ahojte!

Majka a Marie zaznamenaly spoustu 
krásných myšlenek a příběhů, o které 
se senioři podělili po telefonu a mailu. 
Mnoho dalších naleznete na webu
www.kamenice55.eu
a stejně tak ostatní příspěvky, které 
nám postupně zasíláte.

Kontakt na autorky článku  
a organizátorky akcí:
Majka H: 773 222 369
Marie G: 721 865 938

http://www.kamenice55.eu


Okénko zastupitelů
„Veď mě dál, cesto 
má“ aneb Kamenická 
krajina, hospodářská 
zvířata a člověk

V první řadě bych rád poděkoval všem, kteří se podílejí 
na řešení krize spojené s pandemií Covid–19 i na naší 
lokální úrovni, tedy všem dobrovolníkům, lékařům 
a lékárníkům, vedení obce i obyvatelům Kamenice, kteří 
se chovají ohleduplně a slušně k svému okolí.

Ale nyní k tématu. Asi se shodneme, že okolí Kamenice 
je krásnou krajinou, která do jisté míry prostupuje Ing. Martin Otáhal, PhD.
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Šalvějová v roce 2020. Jak se vám líbí?

Během několika uplynulých let pracovali 
lidé ze Štiřína i odjinud na tom, aby ulice 
Šalvějová (obecní cesta podél Štiřínského 
rybníka) přestala vypadat jako rumiště 
a obecní smetiště. Místo hromad letitého 
komunálního odpadu jsme podél břehu 
rybníka založili pruh trávníku, který je 
pravidelně udržován. Na podzim 2017 
se na druhé straně prašné cesty podařilo 
spolku Kamenicko za podpory Nadace 

Partnerství i naší obce vysadit jabloňovou 
alej. Mnozí si tuto vydařenou akci spojenou 
s ochutnávkou jablečných buchet a koláčů 
možná pamatují. 

Jak vypadá Šalvějová dnes? Trávník, 
který je veřejnou zelení (obecní pozemek), 
je už asi rok devastován neustálým 
parkováním osobních automobilů. Někdo si 
zřejmě myslí, že se místní obyvatelé několik 
let namáhali, aby vytvořili parkoviště. Kdosi 

zčásti vylámal a zčásti uřezal šeříky vysazené 
z prostředků spolku Kamenicko (800 Kč). 
Asi překážely v parkování... 

Žijeme v České republice ve 21. století. 
Řadíme se k vyspělým evropským národům. 
Příznakem kulturní vyspělosti je například 
i to, jak se chováme k hodnotám 
vytvořeným lidskou prací, k památkám, 
k zeleni, ale i k sobě navzájem, zda jsme 
schopni a ochotni respektovat nepsaná 
pravidla prosté lidské slušnosti. Existují 
i psaná pravidla, např. obecní vyhlášky. 
Na tento konkrétní případ se vztahuje 
závazná vyhláška obce Kamenice O ochraně 
a údržbě veřejné zeleně č. 2/2015. Zeleň 
v ulici Šalvějové se řadí do kategorie zeleně 
uliční a vztahuje se na ni mimo jiné článek 
3, odstavec 1) písmeno d). Pokud tedy u sila 
v Šalvějové snad parkuje někdo z místních, 
bylo by dobré, aby se s vyhláškou detailně 
obeznámil.

V období koronavirové pandemie 
velmi často parkují v Šalvějové na bývalém 
trávníku i lidé z Prahy, kteří se přijeli 
„provětrat“. Netuší, že zaparkovali na veřejné 
zeleni. Tabule s upozorněním, že nejde 
o odstavnou plochu pro automobily, by byla 
řešením. Slušnému člověku – a takových je 
většina – by to stačilo k tomu, aby nechal 
své auto jinde.

Michaela Valentová 



Přes veškeré snahy části zastupitelů, členů spolku 
Kamenicko i obyvatel Struhařova o koupi struhařovské 
pily pro potřeby obce došlo v nedávné době k prodeji 
objektu i s okolními pozemky soukromému vlastníkovi. 
Bohužel se většině zastupitelů zdála prodejní cena příliš 
vysoká. Ale jakou hodnotu má zachování historického 
objektu pily a exkluzivního místa pro místní obyvatele 
a budoucí generace? Nyní čekají zastupitele jednání 
s novým vlastníkem o budoucím využití pozemku 
a pravděpodobně i změně územního plánu. Doufejme, 
že se nebude jednat o zbourání pily.

Jaká budoucnost čeká 
struhařovskou pilu?

Ing. Jana Kohlová

(např. běžce) jako vstřícné gesto, svědčící o velkorysosti 
a ohleduplnosti.

Koně v krajině vypadají krásně. Je dobré, že zde jsou. 
Jejich chov a ustájení přinášejí pracovní příležitosti. 
Jezdecký sport je ušlechtilou zábavou. Co je ale pro 
jedny zábava, může druhým dělat starosti. Proč máme 
na místních asfaltkách rozjíždět „koblihy“, které pak 
někdo musí uklidit? Za nepořádek po psech zodpovídá 
majitel, který navíc platí obci poplatky. Bylo by vhodné, 
aby i „koňáci“ brali ohled na ostatní, např. volili své trasy 
tak, aby koně neničili pěšiny a trusem neznečišťovali 
obec. 

Před několika lety proběhla na téma koňských 
stezek veřejná diskuse. Bohužel zatím bez hmatatelného 
výsledku. V okolí jiných obcí již stezky pro jezdce 
na koních vznikají. Vyzývám proto k obnovení této 
diskuse za účasti veřejnosti a chovatelů koní!

Téma se navíc rozšiřuje, neboť v Těptíně na pastvinách 
se má v blízké budoucnosti objevit snad 50 ks skotu. Ptal 
se někdo na názor místních obyvatel? Zdá se, že ne. I my, 
zastupitelé, jsme se o tom dozvěděli až poté, co byly 
povoleny úpravy terénu pro tento záměr. 

Předpokládám, že z hlediska udržitelného rozvoje 
území by nový areál pro výpas dobytka měl být 
v dostatečném odstupu od původní obytné zástavby. 
Těptínští by měli být s podnikatelským záměrem 
detailně obeznámeni. Neinformovanost totiž vede 
k nejistotě a možná i k nepodloženým dohadům. 
Mluvme o věcech  dříve, než nastane problém. Vedení 
obce by mělo zprostředkovat dialog mezi investorem 
a obyvateli a ujistit je, že leitmotiv našeho územního 
plánu „bydlení uprostřed zeleně v blízkosti Prahy“ stále 
platí. Jako zastupiteli mi není známo, že by se v tomto 
směru něco změnilo.

Příspěvek v celé délce najdete na www.kamenice.cz

i naší obcí. Většina z nás zde bydlí právě proto. Jsem 
rád, že některé činnosti, které toto mohly narušit, se 
v minulosti podařilo zastavit a že v současné době není 
třeba řešit žádné vyhrocené problémy týkající se ÚP. 

Budu se proto zabývat tématem daleko klidnějším, 
které však při nedostatku ohleduplnosti všech 
zúčastněných může přerůst v nové ohnisko svárů. Tímto 
tématem jsou hospodářská zvířata v obci a jejím okolí.

Krajina na venkově krom pěstování plodin, 
myslivosti, či rekreace historicky vždy sloužila i k chovu 
hospodářských zvířat. Je proto naprosto v pořádku, 
že se tato činnost navrací i k nám. Role obcí v blízkosti 
větších měst, tedy i Kamenice, se však mění. Slouží  
a budou sloužit  i k životu a odpočinku lidí, pracujících 
mimo obec.  Při využití krajiny je proto nutné přihlížet 
i k její funkci, kterou nazýváme rekreační. V ČR jsme 
historicky, a nejen z dob socialistických, zvyklí na to, 
že krajina je prostupná a přístupná pro všechny. Má to 
oporu v příslušných zákonech. I proto si majitelé luk, 
pastvin či lesů nemohou svévolně své pozemky ohrazovat 
ploty s pevnými základy. 

Je zcela v pořádku, že v okolí naší obce jsou 
ohrady s hospodářskými zvířaty. Jde však o to, udržet 
všechny účely využívání krajiny v rozumné míře a tak, 
aby jedna činnost neblokovala jinou, nebo neobtěžovala  
znečišťováním komunikací či zápachem. 

V okolí Kamenice se stále častěji setkáváme s tím, 
že krajina se stává neprostupnou kvůli ohradám, mimo 
jiné i pro koně. Pasou se tam, dokud je někdo nevezme 
na projížďku. Ale i jezdec v sedle snad raději jede 
po stezkách, než aby se (potažmo jeho kůň) prodíral 
křovinami. Pěší však každou chvíli narážejí na ohradníky, 
nezřídka elektrické. Pěšiny  postupně mizí a místo nich 
často zbývá jen neschůdné mlází. Nikdo nechce zasahovat 
do práv majitelů pozemků, ale stačilo by málo: ponechat 
na kraji pozemku úzkou stezku pro pěší, sportovce 
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https://www.obeckamenice.cz/zpravodaj-kamenice/cele-prispevky/ved-me-dal-cesto-ma-aneb-kamenicka-krajina-hospodarska-zvirata-a-lide-v-ni/



