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ÚVODEM. . .

Úvodník
Říjnový zpravodaj je vydán a já s obavami
vyhlížím, zda se k vám dostává včas. Personální potíže České pošty jsou opravdu vážné
a stojí za většinou kolizí roznosu Zpravodaje.
Práce zastupitelů se dostala do tempa, a tak
se nyní scházíme téměř každý měsíc. Jedním
z bodů, kterými se budou zastupitelé zabývat na svém zasedání 16. 10., je i dokončení
změny č. 6 územního plánu Kamenice, která se týká pouze pozemků
Strojmetalu. Územní plán je důležité téma, ale nezabýváme se jen jím.
Velikou diskuzi na sociálních sítích Kamenice vyvolávají otázky bezpečnosti v obci. Vaše názory jsou pro nás důležité. Moc za ně děkuji.
Chodníky vnímáte jako páteřní prvek bezpečnosti, a proto do nich
každý rok investujeme. Průběžně intenzivně pracujeme na dokončení
projektů do zásobníku, včetně stavebního povolení, ke všem chodníkům v Kamenici, které dnes ještě chybí. Jsou to ulice Ringhofferova,
Jílovská, Pražská a Želivecká. Při projednávání rozpočtu na příští rok
bude na zastupitelích, které chodníky půjdou do realizace v roce 2020.
Realizace opravy a rozšíření parkovacích ploch za obecním úřadem
začala, a tak se omlouváme za případná omezení, která tato stavba přinese. Nově vzniklé parkovací plochy budou vybaveny zatravňovacími
panely, aby nedocházelo k rozšiřování betonových ploch a tím odvádění
vzácné dešťové vody. Na závěr úvodníku vás opět žádám o vaše názory
a připomínky k chybějícím sociálním službám v obci. Napište, co vám
v Kamenici z této oblasti chybí.
Přeji vám krásný barevný podzim a dětem navíc vítr, který vynese draky
do oblak 			
Pavel Čermák, starosta

Editorial
Vážení čtenáři,
do našich příbytků se pomalu ale jistě vkrádá
melancholická nálada podzimních dní. Nedovolme, aby ovládla i naši mysl a duši.
Snažili jsme se, aby nám náladu, svým obsahem, pozvedl říjnový kamenický zpravodaj.
Přesto, bohužel, musím začít nepříjemností.
Minulý měsíc si mnoho občanů stěžovalo,
že neobdrželi zářijový zpravodaj. Dozvěděli jsme se, že Česká pošta
nedodržela smluvní podmínky a roznášela zpravodaj ještě 20. 9.. Tato
situace je nepřípustná a proto na schůzce RR budeme hledat jiný způsob, kterým by se zpravodaje dostaly do kamenických domácností včas.
V tomto zpravodaji opakujeme informace o svozu odpadů, aby byli
informováni i ti, kteří zářijový zpravodaj neobdrželi. Omlouváme se.
Posledním článkem o včelkách se rozloučíme se sérií, která nám odhalila jak složitým ale i krásným koníčkem je včelaření. Poděkování
posíláme pro pány Jana Procházku a Vladimíra Uhra za to, že s láskou
a pravidelností připravovali a zasílali do zpravodaje poučné články o životě včelek, ale i úskalích a složitostech jejich chovu.
Samozřejmě nechybí ani informace pro občany o tom, co se v obci děje,
jaké novinky přibyly a co se kde připravuje. Tyto informace přináší pan
starosta v pravidelné rubrice Pro naši Kamenici a také odbor správy
majetku sděluje občanům co se stihlo během léta opravit, udělat a obnovit. O kulturních akcích informuje KC Kamenice a zámek ve Štiříně.
Říjnový zpravodaj je rozmanitý a přináší pro každého něco.
Všechny čtenáře zdravím a přeji hezké počtení
Jana Novodvorská, šéfredaktorka

Zpravodaj z Kamenice
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ RAD OBCE KAMENICE
Kompletní zápisy najdete na www.kamenice.cz nebo osobně u tajemníka OÚ Kamenice.

ze dne 14. 8. 2019
Rada obce  schválila:
• uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0211/2019 „Infrastruktura v ZŠ Kamenice - stavební práce“ uzavřené se společností
SARK engineering, s.r.o se sídlem: Za Jalovým dvorem 1949/7a,
14200, Praha 4 IČO: 27880214 dne 14.5.2019, kterým se mění bod
č. 2 Cena díla.
• uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 180/2019 uzavřené
společností MRAKULASTAV s.r.o, Třešňová 684, Kamenice.
PSČ 251 68 IČ: 0792843, dne 13.5. 2019, kterým se mění doba
plnění a místo plnění Smlouvy.

•

•

dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010
až 2024 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě dochází ke zvýšení
podílu km hrazených obcemi společnosti ARRIVA CITY s.r.o.,
U Stavoservisu 692/1b, Praha 10, IČ: 26730448 na lince PID č. 339
v zálohových měsíčních platbách o 12.948,80 Kč.
návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného
dne 4. 9. 2019

ze dne 28. 8. 2019
Rada obce  schválila:
• uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č.
740/15 - trvalý travní porost, o výměře 12 m², který je ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice
- Olešovice, zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro k.ú.
Těptín, obec Kamenice, Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, za cenu 430 Kč/rok
a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, s přihlášeným zájemcem XXX, za účelem umístění včelstev.
• nákup elektřiny a plynu pro obec Kamenici a příspěvkové organizace ZŠ Kamenice a MŠ Kamenice na komoditní burze společnosti
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná
14, 110 05 Praha 1, IČO 27865444, na období od 1.1.2020 v sou-

•

ladu s § 64 písm.c) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
nákup elektřiny a plynu pro obec Kamenici a příspěvkové organizace ZŠ Kamenice a MŠ Kamenice na komoditní burze společnosti
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná
14, 110 05 Praha 1, IČO 27865444, na období od 1.1.2020 v souladu s § 64 písm.c) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce doporučila zastupitelstvu obce schválit:

•

Pravidla pro poskytování kari sítí na zpevnění plotů občanům
obce Kamenice.

Zápisy ze zasedání za Obecní úřad Kamenice zpracovala Kateřina Kottasová, asistentka starosty a tajemníka obce
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Rodiče, máte-li zájem o slavnostní přivítání vašeho dítěte mezi občany Kamenice,
hlaste se na matrice obecního úřadu.
Dítě musí mít trvalý pobyt na území obce. Zákonné zástupce dítěte neobesíláme z důvodu dodržování platných zákonů.
Rodič, který bude mít o vítání zájem, vyplní přihlášku a odevzdá ji na podatelně nebo
na matrice obecního úřadu, popř. ji zašle poštou na adresu
OÚ Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice
nebo ze své datové schránky.

Vítání občánků plánujeme na sobotní dopoledne 23. listopadu 2019
na zámku ve Štiříně.
Pozvánku obdržíte před konáním slavnostního obřadu.

Jana Havlíčková - matrika

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
PRO KAMENICKÉ OBČANY
Každý pátek je možné využít bezplatnou právní poradnu v prostorách
Obecního úřadu Kamenice,
vždy od 8.00 do 9.00 hodin.
Tato služba je poskytována občanům,
kteří mají v obci Kamenice trvalý pobyt.
Doporučujeme se předem objednat na tel. čísle
Kanceláře obce Kamenice 323 673 105
nebo podatelny 313 034 672

KANCI DO VESNICE NEPATŘÍ

Děkujeme za to, že jste vyslyšeli naši výzvu a nesypete listí, trávu ani zbytky ovoce za ploty svých zahrádek.
Tím nelákáte divočáky do vesnice ke svým plotů.
Abychom divočáky udrželi v přijatelných mantinelech, je ale
potřeba udělat více.
Myslivci sice budou snižovat jejich stavy, ale také my musíme vyvinout všemožný tlak na to, aby tato redukce stavu byla viditelná.
Do tohoto balíčku opatření patří i žádost směřující k majitelům
soukromých pozemků, které jsou zanedbané, aby tyto pozemky
vyčistili a zpřehlednili. Tím je divočákům nadobro „zošklivili“. Pozemky zarostlé hustými keři jsou ideální schovávačkou
pro celé rodinky. Zde jsou myslivci na divočáky krátcí.
Je důležité se také zaměřit na nutnou údržba plotů. Je třeba si
uvědomit, že děravé ploty jsou pro každého kance pohodlnou
vstupní branou do vesnického ráje.
Jsme si vědomi toho, že ne všichni jsou schopni sami si zpevnit
svůj plot natolik, aby vydržel nápor kanců a ti ho nemohli překonat. To byl jeden z hlavních důvodů, proč zastupitelé na svém
zářijovém zasedání odsouhlasili PRAVIDLA pro poskytování
kari sítí pro kamenické občany. Tyto sítě jsou určené ke zpevnění
plotů. V pravidlech je určeno, za jakých podmínek můžete získat
od obce kari síť s oky 150x150 mm.

Pokud o tuto pomoc máte zájem, informujte se v kanceláři obce
o dalších podrobnostech, nebo čtěte naše webové stránky
.
Pavel Čermák, starosta
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ROZPIS ODVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU
sobota 5. 10. 2019
Všedobrovice
Štiřín		
Struhařov
Olešovice
Nová Hospoda
Kamenice
Skuheř		
Těptín		
Ládví		
Ládeves		

VRBOVÁ u separačního hnízda
ŠÍPKOVÁ u separačního hnízda
SAFÍROVÁ u dětského hřiště
OKRUŽNÍ u rybníčka		
NA VYHLÍDCE u dětského hřiště
Parkoviště ZA OÚ
HLUBOKÁ u rybníka		
TÁHLÁ u zvoničky
LOVECKÁ u bývalé prodejny
u Vejmelků č. p. 251		

8.00–8.20 hod.
8.25–8.45 hod.
8.50–9.10 hod.
9.15–9.35 hod.
9.40–10.00 hod.
10.05–10.25 hod.
10.35–10.55 hod.
11.00–11.20 hod.
11.30–11.50 hod.
11.30–11.50 hod.

Druhy nebezpečného odpadu,
které se BUDOU odebírat:
Olověné akumulátory, lepidla, kyseliny, staré léky, suché
články, monočlánky, olejové filtry, oleje, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače.
Druhy odpadu,
které se NEBUDOU odebírat:
Suť, pneumatiky, lepenky, železa (sporáky, bojlery), lina,
koberce atd.

POZOR!!!

Televizory, lednice, vysavače, monitory, veškeré drobné elektrospotřebiče lze odevzdávat celoročně ve sběrném  dvoře
firmy OBR, a proto nebudou odebírány při tomto odvozu nebezpečného odpadu!!!

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Neděle 6.10. 2019 od 8.00- 12.00 hod.

sběrný dvůr v Kamenici, firma OBR služby s.r.o.

PODZIMNÍ SVOZ BIOODPADU
2. 11. a 9. 11. 2019 od 8.00-13.00 hodin
Obec Kamenice připravila pro občany podzimní 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 jakékoli jiné odpady než biologicky rozložitelné vznikající při údržbě zahrad.

osada

dne 2. 11. 2019

dne 9. 11. 2019
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OZNÁMENÍ O TERMÍNU ČIPOVÁNÍ POPELNIC
Ve dnech 15.10., 16.10. a 17.10. 2019 v čase 6.00-16.00 hodin  
bude probíhat další čipování nádob na směsný komunální odpad.
Ponechte prosím nádobu na místě svozu po celou dobu uvedeného času.
Žádáme všechny, kdo nemají čip na popelnici, nebo si nejsou jisti, že jim nádoba již byla očipována, aby
svou nádobu označili číslem popisným nebo evidenčním pro lepší identifikaci. Pokud svozová firma
nebude vědět, ke které nemovitosti nádoba patří, nemůže tuto nádobu očipovat.

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
V naší obci se objevila místa pro přecházení, která jsou označena vodorovným dopravním značení V7b – přerušovaná bílá čára
Značka upozorňuje na místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci.
Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení
ohrozit.
Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž
by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec
smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících
vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
INFORMUJE…

PROČ SI NIČÍME KRÁSNOU
PŘÍRODU KOLEM NÁS?

V době letních prázdnin pracuje odbor správy majetku na plno.
Kromě běžných činností jako je úklid odpadů z veřejného prostranství, sekání travních ploch, pletí záhonů, zálivka výsadeb,
čištění odvodňovacích prvků, zametání komunikací, řez dřevin
apod. probíhají také větší údržbové práce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Po těch, kteří si užívali o víkendu 17.-18. 8.2019 příjemného
stínu pod rozložitou korunou stromu v centru obce, zůstaly
po zemi rozházené odlámané větve. To ale někomu nestačilo
a tak na důkaz své odvahy ořezal kůru z větve!

•

Opravy a výměny prvků na dětských hřištích, nátěr herních
prvků
Opravy a nátěr laviček
Opravy odvodnění a sanace svahů u komunikací
Opravy nezpevněných komunikací a závad v asfaltovém
povrchu
Úpravy ploch – klidových zón – na Kuklíku a v Těptíně
pod ulicí Tymiánová
Oprava chodníku u zámku Štiřín
Výmalba části prostor v Základní škole Kamenice, nové výsadby v areálu ZŠ
Oprava a výměna části podlah v Mateřské škole Kamenice
a pořízení nového herního prvku
Instalace osvětlení ve skateparku s výhledem na umístění
kamerového systému
Zprovoznění osvětlení na dětském hřišti v Kamenici a umístění kamerového systému
Mytí přístřešků autobusových zastávek
Dana Boxanová, vedoucí OSM Kamenice
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OPRAVY NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH

Nová herní sestava na hřišti v Těptíně včetně zvětšené dopadové
plochy nyní splňuje všechny legislativní požadavky. Současně
byl v celé délce opraven padající plot.

Nový herní prvek na zahradě Mateřské školy.

Oprava dopadové plochy a nové pískoviště na dětském hřišti
Valnovka.

Opakující se vandalismus a stížnosti na chování některých
starších dětí na herním hřišti vedly k tomu, že obec vyměnila
nefunkční osvětlení v areálu a osadila kamerový systém.

ZLEPŠOVÁNÍ STAVU ZELENĚ
Potom, co proběhla
rekonstrukce
školy, zrekonstruovaly jsme i záhony před školou.
Zatím moc nejsou
vidět, ale do příštího roku se trvalky
krásně rozrostou
a vykvetou… jen
je musíme nechat
zakořenit.
Proto jsou záhony
zatím za páskami,
aby rostlinky měly
čas a do zimy si
zvykly na nové
stanoviště

Těptínská niva – už druhým rokem sekáme a udržujeme prostor
Těptínské nivy čistý a přehledný až k plotům zahrad z ulice Tymiánové, abychom předešli možnému střetu s divokými prasaty.
Husté keřové patro a vysoká tráva jsou spolu s vyhozenými
zbytky z domácností ideálním prostorem pro pohyb bachyní
s mláďaty.
Prostor se může stát klidovou zónou a bezpečnou spojnicí
pro pěší mezi Těptínem a Kamenicí.
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INFORMACE Z OBCE KAMENICE. . .

Zahrada před bytovým domem v Truhlářské ulici ...
po úpravě povrchu a vysetí nového trávníku už bude
možné zahradu využívat a pravidelně sekat …
pokud se prasátka nenaučí chodit vstupní branou.

OPRAVY BUDOV A VYBAVENÍ
V budově obecního úřadu
byla realizována rekonstrukce
elektroinstalace
výtahu.
V případě nouze je signál
převeden na podatelnu
obce a mimo provozní
dobu úřadu přímo na dispečink servisní společnosti.
Výtah má nyní tišší chod
a bezproblémové zavírání
a otevírání dveří

Opravená nástupní
plocha a přístřešek
autobusové zastávky
ve Skuhři jsou připraveny sloužit školákům
z Lesní školy i ostatním obyvatelům obce.

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Poslední prázdninový měsíc, stejně jako v předešlých letech, bylo obnoveno popřípadě doplněno vodorovné dopravní značení v naší
obci. Jedná se především o přechody pro chodce, značení upozorňující řidiče na zvýšený pohyb dětí, značení na kruhovém objezdu,
vyznačení ploch, kde je zakázáno stání, apod…

ČIŠTĚNÍ A OBNOVA PŘÍKOPŮ
Na území naší obce podél hlavních komunikací byly vyčištěny a obnoveny příkopy a propustky, aby mohly lépe plnit svoji funkci odvádět dešťovou vodu z komunikací.
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INFORMACE Z OBCE KAMENICE. . .

Starosta informuje občany o tom, co se u nás děje, buduje a připravuje.

POSTAVÍME MODERNÍ ČISTIČKU
Současná čistírna odpadních vod je na hranici své kapacity, a proto začala veliká rekonstrukce a dostavba tohoto potřebného zařízení.
Většina nadzemních nádrží bude nahrazena novými podzemními válci. Na sousedním pozemku vnikne zcela nová aktivační nádrž.
Stáčecí místo pro fekální vozy bude uzavřeno tak, aby okolí neobtěžoval zápach. Technologie čištění bude zásadním způsobem
modernizována a doplněna o třetí stupeň – tzv. mikrosíto, které by mělo zabránit únikům jakýchkoli škodlivin do potoka. Stavba je
plánována na dva roky, ale věříme, že bude dokončena do 18 měsíců. Vítězem veřejné zakázky se stalo konsorcium firem. Technologii
bude dodávat firma ENVIPUR a stavební práce firma Metrostav.

Stávající čistička

Zde bude stát nová čistička

O STROJMETALU JEDNÁME TAKÉ PŘÍMO S JEHO MAJORITNÍM VLASTNÍKEM
V září se na úřadě konala první schůzka z iniciativy vedení společnosti MTX Group, která je majoritním vlastníkem skupiny firem
okolo Strojmetalu, včetně Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., sídlící
v Kamenici. Se dvěma šéfy společnosti MTX Group, pány Záhorcem
a Bečvářem, jsme otevřeli jednání v oblasti dalšího snižování hluku.
Rovněž jsme probrali historii soužití obce se Strojmetalem a její problémy. Obě strany se shodly na potřebnosti pokračování vstřícné komunikace a spolupráce s obcí a občany. Jen plná informovanost o dění
v továrně a obci může zakotvit do vzájemného vztahu tolik potřebnou
důvěru. Slíbili jsme si, že tato setkávání budou pravidelná, a tak kromě
probíhající komunikace s panem generálním ředitelem Jelínkem obdržíme i další informace od majoritního vlastníka. Výměna informací je
pro naše zastupitele klíčová, především pro jejích strategická rozhodnutí.

Strojmetal

OSLAĎTE SI ŽIVOT V NOVÉ KAMENICKÉ CUKRÁRNĚ
Místem pro podzimní rozjímání u dobré kávy s blízkými nebo sladkou odměnou pro děti po hrátkách se stane nově otevřená
cukrárna v areálu dětského hřiště u Billy. Rozhodli jsme se malý domek, ke kterému později přibude i zimní zahrada, pronajmout
nadšeným provozovatelům kavárny a lahůdek, které vám zpestří čas v centru Kamenice. „Pracovali jsme na rekonstrukci celé prázdniny, teď už jen dořešit formality a nejpozději v říjnu přivítáme první hosty.“ říká Hana Hrdličková, která se těší na provoz cukrárny.

Cukrárna před...

Cukrárna po...

Cukrárna interiér.
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INFORMACE Z OBCE KAMENICE. . .
NOVÁ HOSPODA BUDE MÍT SVÉ NÁMĚSTÍ A PARKOVIŠTĚ
Kamenice není jen Ringhofferovo
náměstí. Každá osada má své lokální centrum a právě těmto místům se i nadále budeme věnovat.
Projektovaný chodník v ulici Pražská a projektovaná rekonstrukce
ulice Návršní se protínají v místě,
kde stojí Nová hospoda, železářství a čerpací stanice pohonných hmot. Tato křižovatka je rovněž
součástí připravované rekonstrukce „staré benešovské“, tedy silnice II/603. Novým variantním návrhem úpravy tohoto prostoru
si přejeme zlepšit bezpečnost chodců, kteří musejí překonat frekventovanou silnici a zároveň zvelebit tento prostor tak, aby se stal
příjemným pro čekání na autobus nebo vyřizovaní nákupů. Z celé
studie se snažíme zafixovat v tuto chvíli dopravní řešení prostoru
a ostatní části později dopracovat v souladu s názory jak vlastníky
soukromých pozemků, tak místních obyvatel.
Pište nám na FB a e-mail jak se vám studie líbí, nebo čím byste ji zlepšili…

Detail náměstí.

STŘEDOVĚKÉ KAMENICKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI SE VYDAŘILY
V sobotu 21. září proběhly již tradiční Podzimní slavnosti na Ringhofferově náměstí. Prostor ovládl středověk. Dospělí i děti mohli
obdivovat rytíře a jejich výzbroj, v aréně si zabojovat, sáhnout si na koně, ale hlavně se pěkně pobavit, setkat se se sousedy, ochutnat
širokou paletu dobrot u rozličných stánků, ale hlavně užít si při hudbě a zpěvu krásné slunečné odpoledne.

Středověké slavnosti

Kamenické podzimní slavnosti

KAMENICKÁ DRAKIÁDA V PŘÍRODNÍM PARKU NA LÁDVÍ-KUKLÍKU  
Přijďte v sobotu 9. listopadu ve 14.00 s dětmi
pouštět draka a dlabat dýně do přírodního
parku, který vzniká na obecních pozemcích
na konci Ládví-Kuklíku a dozvíte se víc
i o místních plánech. My si naopak rádi
vyslechneme vaše nápady na další rozvoj
tohoto území.
Během října budeme plochu dále kultivovat
a začneme sázet první novou zeleň, malé
jezírko už pěkně zrcadlí budovu Bellevue
s bohatou historií. Zajistíme spolu s ládevským osadním výborem aktivity pro děti,
drobné občerstvení i něco na zahřátí a užijeme si odpoledne v krásné paletě barev podzimní přírody.
Předpokládaný závěr akce 17.30 hodin.
Těšíme se na vás. 						

Drakiáda na Kuklíku

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz
Fotografie na dvoustraně: Barbora Boháčová, archiv obce Kamenice

KULTURNÍ AKCE

„do ruky“

KONTAKT:
Kulturní centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434
251 68 Kamenice

OBECNÍ ÚŘAD
KONTAKT: 323 673 105
web: www.kamenice.cz
e-mail: podatelna@kamenice.cz
ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ KAMENICE
Pondělí a středa:
7.30–12.00 hodin
13.00–17.00 hodin

ROZPIS ODVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU
sobota 5. 10. 2019
PODZIMNÍ SVOZ BIOODPADU
2. 11. a 9. 11. 2019 od 8.00-13.00

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Neděle 6.10. 2019 od 8.00-12.00
sběrný dvůr v Kamenici,
firma OBR služby s.r.o.
OZNÁMENÍ O TERMÍNU ČIPOVÁNÍ POPELNIC
VE DNECH 15.10., 16.10. A 17.10. 2019
V ČASE 6.00-16.00
BUDE PROBÍHAT DALŠÍ ČIPOVÁNÍ NÁDOB
NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Ponechte prosím nádobu na místě svozu po celou
dobu uvedeného času.

Telefon:
323 672 643
Mobil:
731 045 466
Email:
kckamenice@kamenice.cz
Web:
www.kckamenice.cz
OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí – čtvrtek: 8.00–12.00 13.00–16.00

ŘÍJEN 2019
3. října od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Trabantem napříč kontinenty: Velká cesta domů
Přednáška o cestování – předprodej přes smsticket
Vstupné 190 Kč
5. října – Zámek Štiřín
Den Hanuše Ringhoffera, Celodenní akce pro rodiny s dětmi
Vstupné 150 Kč / děti do 10 let zdarma
15. října od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Zdeněk Izer: Na plný coole, zábavný pořad
Vstupné 290 Kč / 250 Kč
18.-19. října – Kulturní dům Kamenice
Bazar Klub Žen
19. října od 8.00 – Ringhofferovo náměstí
Ringhofferovy trhy, Ringhofferovo náměstí Kamenice
22. října od 9.30 – Kulturní dům Kamenice
Pohádka pro děti: Jak bylo, když nebylo
Divadlo Semtamfor
Vstupné 60 Kč
22. října od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Promítej i ty: Nemusíš s láskou, stačí s citem, dokument
Vstup zdarma
24. října od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Stand up show Tigran Hovakimyan
Vstupné 290/230 Kč
31. října od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Tančírna Blanky Vášové
Vstupné 120 Kč

KULTURNÍ AKCE
LISTOPAD 2019
2. listopadu od 17.00 – Klub žen Kamenice
Halloween klubu žen
Start v 17.00 hod. u CO v Kamenici

KULTURNÍ AKCE

BAZAR-SWAP
ZVEME VÁS NA 2.VÝMĚNNÝ

DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY TĚPTÍN

8. - 9. listopadu od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Ochotnické divadlení I.
Festival ochotnických divadelních představení
Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč
11. listopadu od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Pohádka pro děti: O Kačence a raráškovi
Divadlo Láry Fáry
Vstupné 60 Kč
14. listopadu od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Mňága a Žďorp
Koncert
Vstupné 290 Kč v předprodeji / 350 Kč na místě
15. listopadu od 19.30 – Zámek Štiřín
Petr Kocman and band
Koncert
Vstupné 300 Kč
15. listopadu od 19.30. – Kulturní dům Kamenice
Ochotnické divadlení II.
Ochotnický spolek Tyl: Dveře
Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč

PÁTEK
SOBOTA

4. 10. 2019 9:00–17:00
5. 10. 2019 9:00–12:00

Věci na výměnu můžete nosit od 30. 9. do 3. 10. 2019
od 7:30 do 9:00 hod. nebo v průběhu bazaru.

Jak to funguje?

Na bazar prijímáme:

Neprijímáme:

Můžete něco přinést a cokoliv si odnést. Zbytek nerozebraných věcí poputuje do
charitativních sbírek.

oblečení (nejlépe podzimní a zimní),
obuv, sportovní potřeby, hračky,
deskové hry, knihy, masky, učební
pomůcky

poškozené věci,
roztrhané
a špinavé oblečení

Těšíme se na setkání!

Kontakt a bližší informace: Kateřina Kubová, tel.: 603 299 980, e-mail: kacakubova@seznam.cz
Jovanka Fričová, tel.: 606 440 119, Marcela Spívalová, tel.: 774 701 333
Adresa: Základní škola Těptín, Jílovská 884, Těptín, www.skolateptin.cz

16. listopadu od 8.00 – Ringhofferovo náměstí
Ringhofferovy trhy s degustací Svatomartinského vína
Ringhofferovo náměstí Kamenice
19. listopadu od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Promítej i ty: BohuŽel
Dokument festivalu Jeden svět
Vstup zdarma
23. listopadu od 17.00 – Kulturní dům Kamenice
Hafla Show, Studio Jesenice
Vstupné bude upřesněno
24. listopadu od 14.00 – Kulturní dům Kamenice
Mikulášská Klubu žen Kamenice
Vstup 40 Kč
25. listopadu od 14.00 – Kulturní dům Kamenice
Divadlo pro děti: Faust Dell Arte
Vstupné 60 Kč
26. listopadu od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Cavewoman
Divadelní představení
Vstupné 400/350 Kč
28. října od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Tančírna Blanky Vášové
Vstupné 120 Kč

BOHOSLUŽBY . . .
• Kostel sv. Martina v Kostelci u Křížků: neděle 10.15 hodin
• Kostel sv. Františka z Assisi v Kamenici:
sobota (s nedělní platností) 16.00 hodin
• Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích: neděle 8.30 hodin
• Kostel narození Panny Marie v Oleškách:
1. sobotu v měsíci 14.30 hodin

KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE . . .

PETR FIALA: LÁSKA JE PROSTĚ NEJVÍC

Je to jistý, že Mňága a Ždorp vydává po dvou letech další desku a třecí plochy s nimi budeme hledat
v listopadu v kamenickém kulturáku
V pořadí čtrnácté studiové album Mňága
a Žďorp vydává 7. 10. Obsahuje 12 písní a otvírákem je předělávka písničky „Je to nejistý“
od skupiny J.A.R. Některé písničky se vyklubaly ze starších demáčů, jiné vznikly letos.
„Třecí plochy“ kapela nahrála v květnu ve studiu Sono na Unhošti. „Ve spojení s producentem Milanem Cimfem je to pro mě osobně
splněný sen, že si můžu svý hudební bábovičky plácat na stejným pískovišti jako David
Bowie nebo Living Colour a s chlapíkem, kterej je stejnej blázen jako já. Furt si ještě pamatuju, jak jsem v osmičce devítce sem tam nešel
do školy a poslouchal doma v garáži na plný
kule natavený celý alba od Queen, Deep Purple nebo Kiss a nic jinýho jsem nedělal, jenom
seděl na nepohodlný židli, poslouchal tu krásu a nechápal, jak je možný, že je to tak krásný.
:-) A nemůžu ani říct, že bych snil o tom, že
bych mohl něco podobnýho dělat taky, protože taková drzost by mě tehdy nenapadla ani
náhodou! Jen se mi to šíleně líbilo,“ vysvětluje
frontman skupiny Petr Fiala.
Jak už název desky napovídá, ústředním tématem jsou vztahy. „Lásko, lásko“ je ne úplně
vlídná rozchodová písnička, „Atakdál“ je zase
trošku skuhrací, ale řekl jsem si, že mám nárok na trochu přiblblé melancholie bez řešení
na konci. A první singl „Kanárci v klecích“ je
o té vteřině, kdy někoho potkáte a všechno ve
vaší osobní galaxii se změní a nedá se s tím
vůbec nic dělat. Naštěstí. Láska je prostě nejvíc,“ přibližuje Petr Fiala. Kromě dvou coverů

od 19.30
290/350 Kč
Předprodej / informace / rezervace:
přes webticket.cz / v KC / Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice / 323 672 643 / 731 045 466.
www.kckamenice.cz

a závěrečného punkjazzového „Svítáníčka“
má na triku všechny texty.
Stejně jako u posledních dvou studiovek
„Made in China“ a „Třínohý pes“ se Mňáze
povedlo vybrat peníze na natáčení desky pomocí crowdfundingu. Fanoušci jí poslali 630
tisíc Kč.
Naživo Mňága a Žďorp novou desku představí na podzimním turné, s kterým skupina
zavítá také do Kamenice.

Legendy z Valmezu začaly experimentovat s
crowdfundingovými kampaněmi už v roce
2014, kdy chtěly nahrát desku v Číně. „Neberu to už jako škemrání o peníze,“ vypráví
frontman Petr Fiala o počáteční nejistotě.
„Je to vyjádření důvěry od fanoušků, kteří si
vlastně koupí desku v předprodeji.“ S nadsázkou dodává, že jediný, kdo z kampaně nemá
radost, je paní na poště v Rožnově, odkud pak
kapela desky rozesílá.
Mňága a Žďorp je česká rocková hudební
skupina, pocházející z Valašského Meziříčí
(přesněji odtud pochází zakládající jádro skupiny). Formovala se již od roku 1983. Často
se měnilo složení kapely. Zpočátku vystupovala pod názvem Slepé střevo, členové Mňágy
současně působili i v jiných kapelách (Velký
plytkoš, Happyend). Tyto kapely však zanikají
a od roku 1987 se již hovoří jen o skupině
Mňága a Žďorp.
Do povědomí se dostala především hitem
„Hodinový hotel“, který je první skladbou na
debutovém albu skupiny, nazvaném příhodně
„Made in Valmez“ (1991). Frontman skupiny
Petr Fiala navíc vytvořil samostatná alba Nečum a tleskej! (1994) a Je čas (2005).
Zvláštně znějící slova tvořící název skupiny
pocházejí ze slezského dialektu. Mňága a
Žďorp patří mezi nejvýraznější hudební kapely české porevoluční éry.
Kateřina Čadrová a Jiří Valášek,
KC Kamenice

KOMIUNITNÍ CENTRUM PŘI ZŠ . . .

KAŽDOROČNÍ SETKÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ.

Toto setkání proběhlo v posledním týdnu prázdnin. Jeho cílem bylo seznámit děti s budoucími spolužáky, s prostředím školy a Komunitním centrem.

V letošním roce se Týdne her pro nastávající prvňáčky zúčastnilo celkem 21 dětí.
Lektorky Markéta Bártová a Adéla Zagainovová si pro děti připravily pestrý program
v podobě seznamovacích her, cvičení v tělocvičně a v přírodě,
vyrábění maličkostí pro radost a pro rodiče. Děti vyzkoušely
nové hry, poznaly nové kamarády, zúčastnily se sportovní olympiády, prošly pohádkovým lesem a vyráběly z keramiky.
Věříme, že se dětem ve škole bude líbit a přejeme jim mnoho
úspěchů.
Daniela Kratochvílová, Komunitní centrum
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MATEŘSKÉ ŠKOLKY V KAMENICI. . .

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Prázdniny utekly jako voda
a už jsme opět ve školce.
Letos jsme přivítali 25 nových
dětí a tři nové paní učitelky.
Nově příchozí děti se měly možnost
seznámit se svou třídou, s novými
hračkami i paní učitelkami při dnu
otevřených dveří, který se konal koncem měsíce srpna. Tuto
možnost využila asi polovina nově příchozích dětí.
Adaptace dětí probíhala bez problémů, děti se postupně začleňovaly do kolektivu, seznamovaly se s prostředím, novými kamarády a s novým třídním klimatem.
Nejvíce využíváme školní zahradu, která dětem poskytuje všestranné využití pro sportování i hraní.
Na malé zahradě nám byl přes prázdniny nainstalován nový herní prvek, který si děti velmi rychle oblíbily.
Od poloviny září s dětmi chodíme i na procházky obcí Kamenice, při kterých si připomínáme pravidla silničního provozu
a pozorujeme měnící se přírodu.
17. 9. proběhly třídní schůzky
23. 9. proběhlo fotografování dětí s podzimní tématikou
V následujících týdnech nás čeká mnoho dalších akcí: různá
divadélka, výlet a zajímavé naučné pořady v MŠ.
Na vše se moc těšíme.
Za všechny učitelky Linda Vejmelková
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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Dne 2. 9. 2019, první školní den, se v ZŠ Kamenice sešlo 59 nových prvňáčků.

Kvůli deštivému počasí se naše první setkání nemohlo uskutečnit na prostranství před školou, ale
v nové přístavbě. Pevně věříme, že nám pršelo štěstí.
Po přivítání všech žáků a jejich rodičů ředitelkou Mgr. Pavlínou Tolarovou, popřál hodně štěstí
novým studentům starosta obce Kamenice Ing. Pavel Čermák.
Naši prvňáčci si pak premiéru v roli školáků zažili v kmenových třídách a seznámili se s novými
vyučujícími.
Své mladší kamarády přišli hned druhý den navštívit deváťáci a provedli je celou školou.
Novým žákům přejeme v učení mnoho úspěchů a pevnou chuť učit se stále něčemu novému.
Za první třídy paní učitelky Lenka Kremlová 1.A, Lenka Turková 1.B a Lenka Matoušková 1.C

NA INKLUZI KREATIVNĚ S PROGRAMEM
ERASMUS+
Díky dovednosti naší kolegyně Lenky Hradecké napsat úspěšnou žádost o účast v projektu
Erasmus+ a podpoře vedení školy pro tyto vzdělávací aktivity učitelů se v červenci a srpnu
tohoto roku zúčastnilo 5 učitelek ZŠ Kamenice, jmenovitě Lenka Hradecká, Lenka Pikorová, Helena Procházková, Kamila Šilerová a Květa Šímová, dvoutýdenních kurzů ve Velké
Británii, kterými jsme naplnily téma naší žádosti „Na inkluzi kreativně“.
Lenka Hradecká a Kamila Šilerová absolvovaly kurzy na jazykových školách v Cambridge a v Canterbury zaměřené
na kreativitu v hodinách výuky cizích jazyků. Lenka Pikorová
a Helena Procházková ve svých kurzech získaly teoretické informace i praktické zkušenosti, jak pracovat v hodinách, aby byla
poskytnuta podpora při učení žákům dle jejich individuálních
potřeb. Květa Šímová přivezla z Cambridge návod na to, jak vyučovat výslovnost anglických slov, která se od té české v mnoha
jevech liší, a jak při výuce kreativně využít vyprávění příběhů.
Absolvované kurzy splnily naše očekávání co do obsahu a jsou
pro nás zdrojem motivace a energie neustrnout jen na osvědčených způsobech práce, ale mít odvahu zkoušet s žáky nové
aktivity tak, aby se učili co nejefektivněji.
Po návratu jsme v přípravném týdnu stihly sdílet některé nové
metody a postupy při výuce s kolegy a kolegyněmi vyučujícími

i jiné předměty a mnohé z nově naučených nebo přizpůsobených
aktivit již v našich hodinách našly uplatnění.
Účast v projektu Erasmus+ nepředstavuje jen zisk znalostí a nové
motivace k dalšímu zlepšování metod práce pro jednotlivé učitelky, které se kurzů mohly osobně zúčastnit, ale pro všechny
zájemce z řad pedagogů naší školy.
Helena Procházková, učitelka ZŠ
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor.
Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
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O VÍKENDU JSME OPĚT TMELILI TŘÍDU
Naše třída 8.A byla od pátku 6. do neděle 8. září stanovat. Někteří sice nemohli nebo nechtěli, ale i tak to bylo super.
Ne super, bylo to dokonce skvělé!
Sraz jako posledně – v Týnci na nádraží, odtud k fotbalovému
hřišti, postavit stany, zabydlet se, karty Prší, fotbal, noční vracečka a … znáte to.
Sobota byla ještě lepší. Sice poměrně zima, ale my šli přesto
po snídani k řece na hodinu výuky jak ovládat ve dvoj kánoi. Já
byla samozřejmě s Klárkou, zjistila jsem, že jsem lepší háček než
zadák. V závodech byl nejlepší háček Tomáš a zadák Jáchym. Pak
oběd v hospodě, procházka na Zbořený Kostelec, táborák, noční
fotbal a vracečka.
Neděle byla ještě a ještě lepší. Kluci nám povídali „pohádku“
na dobrou noc, já při ní dokonce v tom babím létě usnula. Pak
jsme šli do lanového parku, všem se dařilo, i když Niky spadla
a museli jsme ji vytahovat zpět na plošinu, ale vše se obešlo bez
zranění. Pak nás čekal už jen oběd, balení a cesta domů. Vždyť
zítra začíná druhý týden školy.
Takže závěrem: všichni byli hodní, dokázali jsme se skvěle zabavit, a dokonce bez úrazů.
Už se těším na další společné víkendy nebo na Londýn a vodu
v devítce. 		
Valérie Hajnovičová, 8.A třída

PODAŘILO SE!
Přístavba Základní školy Těptín je ve finále.
V uplynulých 3 měsících vyrostlo na škole
téměř celé patro s novými učebnami, včetně
astronomické observatoře s pochozí terasou
na střeše. Jak jsme již avizovali před prázdninami, žáci budou mít kromě zmíněné
hvězdárny k dispozici velkou přírodovědnou
laboratoř. Rovněž bude možné pro výuku
využívat dvě nové jazykové učebny vybavené výpočetní technikou, v nichž budou od druhého pololetí probíhat také odpolední a večerní jazykové kurzy. Na školní zahradě vyrůstá hřiště
na sportovní aktivity. Bude tu také skleník o velikosti několika
zeleninových záhonů a místo pro společná venkovní setkávání –
posezení s ohništěm. Z keřů, které si děti předloni samy vysadily,
už sklízejí maliny, arónie mišpule a další plody.
V Základní škole Těptín je v současné době zapsáno bezmála
100 (!) dětí, z toho polovina v režimu individuálního vzdělávání.
Těší nás, že počet našich školáků stále přibývá. Na každý měsíc
máme připraveno množství školních i mimoškolních aktivit.
V nejbližší době například čeká žáky 1. stupně týdenní pobyt
ve středisku ekologické výchovy v Oucmanicích, kde je pro ně
připravený program. Součástí výuky na 2. stupni je jeden projektový týden každý měsíc, teď v říjnu jej stráví na českých horách.
Těptínská škola zahájila letos v září již 4. rok svého působení.
V průběhu těch několika málo let se podařilo vytvořit skvělý
tým pedagogů i ostatních pracovníků, kteří dovedou skutečně
jako tým spolupracovat. To je také jedna z dovedností, kterou
chceme dětem předat vlastním příkladem. Zároveň poskytujeme
dětem prostor k tomu, aby poznávaly samy sebe a svoji hodnotu a osvojily si sociální dovednosti. Vedeme je k samostatnosti,
k tomu, aby dovedly říct svůj názor a aktivně rozvíjely své znalosti a schopnosti. Přijďte se sami přesvědčit – den otevřených
dveří máme každý den.
Lucie Moučková
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KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . .
Pamatuj si, že ticho v sobě skrývá tajemství. Proto nejoblíbenější zvuk je zvuk ticha. Ticho je píseň duše.“
N. D. Walsch

PRAVIDELNÉ AKCE!
Ping - pong: sál KD Kamenice, pondělí a úterý dopoledne po domluvě

s vedením KC.
Petank: hřiště za Billou, kdykoli. Klíče k vyzvednutí v KC Kamenice dle
provozní doby KC a dětského hřiště.
Kontakty na KC Kamenice: 323 672 643, 731 045 466.

POZVÁNKY NA ŘÍJEN A LISTOPAD:
9. 10. – Poprázdninové setkání u ohně s překvapením.

Sraz v nivě pod školou v 16.00 hod.
Přihlášky do 8. 10. 2019.
Vstupné 50 Kč/os (víno, pivo), platba na místě.
S sebou: podložky na sezení, vlastní občerstvení dle vašeho výběru
a chuti, různé hudební nástroje a dobrou náladu.

16. 10. - Cyklus „Tajemné toulky Prahou“ - Židovské město.
S naší osvědčenou průvodkyní Ivanou Tatkovou společně navštívíme

všechny momentálně otevřené památky Židovského města: Staronovou
synagogu, Židovské muzeum, rozmístěné v několika budovách, Starý
židovský hřbitov a Pinkasovu synagogu. Celá prohlídka bude trvat
3,5 – 4 hod.
Sraz u KD Kamenice v 8.15 hod., odjezd busem v 8.30 hod. Návrat
do Kamenice individuálně.
Platby: 14. 10. od 18.00 - 19.00 hod., salonek rest. Na Rynku.
Cena: 500 Kč/ kameničtí senioři, 550 Kč/ostatní (v ceně vstupy
do všech prostor).
Kapacita je již naplněna. Pokud se uvolní místa, náhradníky budeme
kontaktovat.

30. 10. - Výlet - Národní hřebčín Kladruby nad Labem.

Hřebčín v Kladrubech je nejstarším velkým hřebčínem na světě a zároveň domovem nejstaršího původního českého plemene koní – koně
starokladrubského. Navštívíme stáje, kočárovnu, poté bude následovat
přestávka na oběd. Ve druhé polovině si projdeme zámek se zahradou,
vše komentované prohlídky; dle časových možností a náročnosti individuálně lesovnu a rozhlednu.
Sraz u KD Kamenice v 7.45 hod., odjezd v 8.00 hod. Návrat do Kamenice do 18 .00 hod.

Zpívání s kytarou: 3. a 17. 31, 10. a 14., 28. 11. od 16.00 hod. v restauraci U Partyzána. Kontakt: Lenka Medřická, tel. 732 169 421.
Cyklostředy + páteční túry - připravuje Jiří Vinkler,
tel. 606 192 391.
Všechny aktuální informace najdete na: www.kamenice55.eu

Přihlášky do 13. 10. 2019.
Platby: 14. 10. 2019 od 18.00 - 19.00 hod., salonek rest. Na Rynku.
Dodatečné přihlášky do 28. 10. 2019, platby na místě.
Cena: 400 Kč/kameničtí 60+, 500 Kč/ostatní (v ceně všechny vstupy,
oběd).

17. 11. – Taneční zábava v country stylu s hudebním doprovodem
pana Bárty. Doporučený oděv: muži – džíny nebo manšestrové kalhoty,
kostkovaná nebo jednobarevná košile či vesta s třásněmi, šátek kolem
krku, klobouk; ženy – široká sukně, kozačky, kostkovaná nebo jednobarevná košile, vesta s třásněmi, klobouk. Že takový kovbojský šatník nevlastníte? Nevadí! Přijďte ve vlastním country stylu a s dobrou náladou!
Sraz: salonek restaurace Na Rynku v 15.00 hod.
Přihlášky do 10. 11. 2019.
Platby: 11. 11. 2019 od 18.00 – 19.00 hod., salonek rest. Na Rynku.
Cena: 100 Kč/os. (v ceně občerstvení, hudba).
29. 11. – Koncert písničkáře Vojty „Kiďáka“ Tomáška.
Blíží se Vánoce a my jsme přemýšlely, co by vám mohlo udělat radost!
Rádi zpíváte písničky k ohni, proto vám nabízíme první předvánoční
dárek v podobě úspěšného písničkáře, obyčejného kluka, který za námi
přijede z malého městečka nad Ohří. Skládá písničky o lidech, lásce
a přátelství, o tom, co prožil, co vidí kolem sebe. Jsou napsané srdcem
pro ty, kteří dovedou srdcem poslouchat. Přijďte do pěkného prostředí
osvěžit své srdce i duši, zaposlouchat se, rozjímat a posedět s přáteli.
Drobné občerstvení zajištěno.
Sraz: hasičárna ve Všedobrovicích v 16.45 hod.
Doporučené spojení z Kamenice busem č. 461 v 16.34 hod. do zast.
Kamenice – Všedobrovice.
Rozvoz po koncertě bude zajištěn!
Přihlášky pro všechny zájemce do 28. 11. 2019.
Cena: zdarma pro kamenické seniory, 100 Kč/ostatní. Platba na místě.

Kontakty na organizátorky akcí: Majka H.-773 222 369, Marie G.-721 865 938.

POPRÁZDNINOVÁ LAŤKA NASAZENÁ PRÝ ZASE PĚKNĚ VYSOKO!
První celodenní výlet po prázdninách jsme my organizátorky naplánovaly na 11.9.2019 a to do Koněpruských jeskyní a zámku Hořovice. Avizovaná teplota v jeskyních 10,5 st. C nabádá k přibalení něčeho teplého
na sebe. Protože ale během prohlídky absolvujeme celkem na 500 schodů, tělo se poměrně zahřívá, během cesty postupně odkládáme svršky
a všichni celou trasu zvládáme na výbornou! Ne nadarmo máme přece
ve svém logu „55+ aktivní“! S Českým krasem se loučíme na prosluněné
třistašedesátistupňové vyhlídce nad jeskyněmi. Následující zastávkou
v Hořovicích je domluvený oběd v hotelu Zelený strom. Výběr ze tří
jídel, vše skvělé. Dokonce prý tento oběd patří mezi nejlepší, které jsme
kdy na výletech měli. Poděkování tedy směřuje do kuchyně hotelu.
Ve 14 hod. vstupujeme do reprezentačních prostor zámku, představujících historii 18. a 19. století pánů z Vrbna a Bruntálu, na které navazují
knížecí apartmány havanských. Rozhodně se nepokládáme za pasivní
návštěvníky, jak je zřejmé z mnoha zvídavých dotazů naší skupiny.
Návštěvu zámku zakončujeme, někdo procházkou v přilehlém parku,
někdo kávou se zákuskem v zámecké kavárně. To k výletu přece patří!

Do Kamenice se vracíme obohaceni novými zážitky, v přátelské sousedské náladě a s bezpečnou přepravou pod vedením pana řidiče Jana
Kupra. Nás organizátorky hřeje pocit spokojenosti a radosti na tvářích
všech, kdo jste se dnešního výletu zúčastnili a za to vám děkujeme.
Marie Grafnetter
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PODZIM A ZIMA U VČELEK
Už to bude rok, co jsme poprvé využili možnost seznámit čtenáře Zpravodaje s činností naší Základní organizace včelařů. Za přenechaný
prostor v časopise v uplynulých 12 měsících bychom chtěli poděkovat nejen redakci Zpravodaje, ale i jeho zřizovateli, tj.  obci Kamenice.
Možná to bude znít jako klišé, ale jak mlýnek, tak i naše základní činnost, se kterou jsme se Vás snažili seznámit, se točí v závislosti na roční
době stále dokola. I když je práce nás včelařů se včelkami velice rozmanitá, zejména v dnešní době výrazných klimatických změn, považujeme
za správné přenechat prostor k prezentaci i jiným spolkům a organizacím v Kamenici.

Našim cílem bylo dostat náš včelařský spolek do širšího povědomí
našich spoluobčanů a doufáme, že se nám to podařilo. Během celého
včelařského roku jsme vás seznamovali nejen s organizací a administrativou spolku ale i se zajímavostmi z chovu a života včeliček. Pokud to
některé z vás zaujalo a jen jeden ze čtenářů by na základě našich článků
rozšířil řady včelařů, tak články splnily svůj účel.
A co jsme tedy dělali na konci léta? Opět, jako každý rok, se začíná hlásit
administrativa. Ze zákona každý včelař odesílá hlášení o počtu včelstev
k datu 1. 9. 2019, letos poprvé je možnost podávat toto hlášení elektronicky. S ohledem na to, v jakém stavu je naše celorepublikové vedení, je
to úspěch. Dále se sbírají a předávají podklady pro statistická hlášení, je
zejména o produkci medu, vosku, vychovaných matkách a další. Sběr
těchto dat bude ukončen až po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje. Proto
ještě nemůžeme těm, které by to zajímalo, poskytnout informace, jak
se dařilo našim členům. Součástí těchto hlášení jsou i žádosti o dotace
na zazimování včelstev. Jde o drobné částky na včelstvo, které slouží
k úhradě části výdajů spojených především s nákupem cukru pro zimní
krmení. Podle síly včelstva se provádí zakrmení každého úlu v množství
12 – 16 kg/úl.
Bohužel od příštího roku na všechny včelaře v celé republice dopadne
kladivo neschopnosti (nebo účelovosti?) bývalého celorepublikového
vedení svazu. Možná jste zaslechli z veřejných sdělovacích prostředků
nějaké informace o problémech, které svaz má. Na neschopnost v hospodaření svazu v konečném důsledku doplatí každý, v horším případě
opět ve zvýšené ceně medu. Jako včelaři budeme platit vyšší členské
příspěvky a sníží se výrazně příspěvek na léčení, které se musí provádět
za zákona. V naší organizaci by díky příspěvkům obcí, na jejichž území
působíme, tento dopad naši členové nemuseli pocítit v takové výši. V letošním roce jsme dostali od nových vedení obcí Kamenice a Sulice vyšší
příspěvky než v letech minulých, za což jim velice děkujeme. Bohužel
proti minulým rokům se nám nepodařilo ke dni uzávěrky získat příspěvek od vedení obce Radějovice. Ostatní obce z katastru naší ZO nám
přispěly stejně jako dříve, a za to jim též děkujeme. Příspěvky používáme zejména na úhrady léčiv pro včelky našich členů a jako příspěvky
pro nákupy potřeb spojených s chovem včeliček. A již dost o byrokracii
a ekonomice, přesuňme se opět k zajímavostem od včelek.
Správné přezimování včeliček je základním předpokladem pro kvalitní med v příštím roce. I proto včelařský rok začíná již obdobím, kdy
končí žně. Včelky se začínají chystat na zimu, matky zakládají generaci
„dlouhověkých“ včel, tj. včeliček, které přežijí zimu a budou prvními
létavkami v příštím roce. My včelaři musíme zkontrolovat u úlech zimní
zásoby a případně včelstva dokrmit. V září včelky nosí do úlu poslední

zbytky pylu, který najdou na podzimních květech, a zbavují se trubců.
Přibližně do poloviny října by mělo být vše hotovo a mimo povinné
léčení by včelky měly začít odpočívat. Alespoň pokud nebude extrémní
počasí jako bylo v loňském roce, kdy včelky byly aktivní téměř do poloviny listopadu. Koncem léta a začátkem podzimu se provádí podzimní ošetření proti roztoči Varroa. Přípravky se pro omezení rezistence
roztočů obměňují. Léčení musí být provedeno u všech včelstev na stanovišti a pokud možno i v celé ZO současně. Po podzimním léčení
se včelstva, pokud to není nutné, již neotevírají. Zimní léčení probíhá
v prosinci takzvanou fumigací přes vletový otvor do úlu a v lednu se
provádí sběr včelího odpadu pro veterinární vyšetření, jak jsme psali
v jednom z minulých článků.
Včelky tráví zimu v chumáči, kde si udržují stálou teplotu. Královna
v tomto období neklade vajíčka. Každé vyrušení znamená zvýšený výdej energie a při dlouhé zimě a častých vyrušeních se roj může oslabit
natolik, že nedokáže zimu přežít. Ve druhé polovině zimy začne královna pozvolna zakládat další generaci včelek tak, aby se včelstvo dostalo
do síly s příchodem hlavní květové sezony. Tím je koloběh včelího
a včelařského života uzavřen.
Závěr našeho výletu do světa včelek a včelařů může vyznít jako fráze,
ale není tomu tak. Chraňme naši přírodu, bez ní nedokážeme žít my ani
včely, jejich přínos spočívá více než z 80 % ve službě opylování. Teprve
z produkce opylovaných rostlin máme hlavní užitek. Jen z méně než
20 % můžeme odhadovat přínos ve spotřebě přímých produktů od včel
jako je med, včelí vosk, propolis nebo mateří kašička..
Text i foto: Jan Procházka a Vladimír Uher

vosk

skládání medu
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SPOLKY KAMENICE . . .

ZAČÁTEK LISTOPADU SE SPOLKEM KAMENICKO
Spolek Kamenicko se ve spolupráci s místními občany letos
chystá vysadit další stromořadí. Zastáváme názor, že ovocné
aleje do otevřené krajiny patří – krášlí ji, poskytují ovoce člověku, potravu zvěři a vrhají spásný stín na polní cesty v parném
létě. Naštěstí si toto začínáme v Čechách a na Moravě opět uvědomovat (Marie Terezie by měla radost!).
V roce 2017 jsme společně vysadili 18 jabloní podél cesty kolem
Štiřínského rybníka (všechny jsou ve výborné kondici). Loňský
rok se vyznačoval extrémním suchem, proto jsme od výsadeb
stromů upustili. Letošní počasí je příznivější, a tak zveme všechny, kteří chodí po cestách kolem Kamenice, mají chuť zkrášlovat
a myslí i na příští generace, aby nám přišli pomoci sázet hrušně
na konec Karmínové ulice směrem ke Kostelci u Křížků (viz
foto) v sobotu 9. listopadu 2019 v 9.00 hodin.
Všechny další informace budeme včas publikovat na webu
www kamenicko.cz. Sledujte rovněž náš Facebook. Dozvíte se
tam, jaké bude téma další ze série tradičních cestovatelských
přednášek, jež proběhne v předvečer sázení, tedy v pátek
8. listopadu 2019. Těšíme se na setkání s vámi v teple u kamen

ve všedobrovické hasičárně, ale i v terénu s lopatami a krumpáči
v rukou! Občerstvení, jak už víte, je samozřejmostí!
Text a foto
Michaela Valentová a Jana Kohlová, spolek Kamenicko

ROZŠÍŘENÍ STROJMETALU A LEGALIZOVÁNÍ „ČERNÝCH STAVEB“
Letošní podzim je pro naši Kamenici významný. Ani padající listí totiž nezakryje „černé stavby“, které má zlegalizovat změna č. 6
Územního plánu obce Kamenice. A nejen to. Zároveň je navrženo další rozšíření Strojmetalu na úkor zbytků zámeckého parku.
Již 16. 10. 2019 od 19.00 hod. na jednání Zastupitelstva obce Kamenice bude tato změna schválena nebo zamítnuta.
Nebuďte lhostejní a zajímejte se o to, jak budou vámi zvolení zastupitelé hlasovat! 		
Jana Kohlová, zastupitelka

OSADNÍ VÝBORY. . .

STRUHAŘOVSKÁ PILA
Osadní výbor Struhařov na svém zasedání dne 9.9. jednomyslně
podpořil záměr revitalizace Ringhofferovy pily ve Struhařově.
Členové výboru se shodli na tom, že z dlouhodobé perspektivy by byla koupě pozemku a historické nemovitosti pily velice
důležitá. Nejde jen o to, že možným průmyslovým využitím
v budoucnu by bylo nenávratně narušeno jedno z posledních
míst s historickou vazbou na rod Ringhofferů. Stavba možného
průmyslového objektu by zasáhla krásnou a hojně využívanou
rekreační oblast Kamenicka a rezidenční zónu starého Struhařova.
Jde o místo, které by mohlo poskytnout občanům Struhařova
a celé Kamenice prostor k mnoha aktivitám. Přestože se zdá
být investice příliš vysoká, za pár let by mohla být strategická
(vzpomeňme si na růst cen pozemků a nemovitostí za poslední
období). Obec nemá příliš mnoho možností stát se majitelem
pozemku s tak širokou možností využití: od koupacího bioto-

pu, které stát podporuje pro šetrné zadržování vody v krajině,
přes sportoviště pro starší děti a dospělé, zázemí pro cyklisty,
orientační běžce apod., prostor pro expozici o historii regionu,
divadla a aktivit pro děti, vystoupení pěveckého sboru, besed
a přenášek.
Jsme rádi, že se našli spoluobčané, kteří byli ochotni věnovat
svůj čas k přípravě a podání dotačního projektu na revitalizaci.
Přejeme si, aby projekt vyšel a doufáme, že budeme v budoucnosti rádi, že jsme nenechali pozemek s pilou přeměnit na místo
průmyslovou výrobou.
Doufáme, že se v Kamenici vždy najdou lidé, kteří budou umět
investovat svůj čas a schopnosti ve prospěch místa, kde žijeme,
a že se postupně podaří velkou část záměru přivést do života
kamenických občanů.
Jan Štrach, Jan Neškudla, Ivan Martinča, Jan Jedlička
a Hana Vosátková, členové Osadního výboru Struhařov

LADŮV KRAJ. . .
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AKCE NA ZÁMKU ŠTIŘÍN. . .

DEN HANUŠE RINGHOFFERA 5. ŘÍJNA NA ZÁMKU ŠTIŘÍN

„Překrásné interiéry i exteriéry štiřínského areálu určitě stojí za prohlídku. Pro návštěvníky jsme přichystali bohatý program v podobě například
výstavy exponátů ze sbírek Národního technického muzea spjatých s rodinou Ringhofferů, prodejní výstavy řemeslných výrobků a květin, pro děti
i dospělé třeba divadelní představení anebo ukázku dravců a sov. Nenechte si ujít i unikátní výstavu fotografií k 25. výročí cyklu koncertů Sukův
hudební Štiřín,“ srdečně zve generální ředitel Zámku Štiřín Václav Hrubý.
Přijďte si užít romantickou přírodní paletu barev na prohlídce zámeckého parku se známým dendrologem Václavem Větvičkou: „Naše komentovaná
prohlídka v duchu podzimního loučení s přírodou začíná v 9.15 hodin. Hanuše Ringhoffera si pravidelně připomínáme v sobotu nejbližší 6. říjnu,
který je svátkem všech Hanušů. Zajímavostí je, že toto není jeho pravé jméno. Pokřtěn byl jako Jan Křtitel, Johann Baptista, příjmením Ringhoffer.
Hanuši mu říkali v rodině a jako Hanuš se podepisoval i na úřední dokumenty.“
Hanuš Ringhoffer řídil koncern Ringhoffer-Tatra i pivovar ve Velkých Popovicích, který tato slavná rodina průmyslníků založila. Více o historii
rodiny Ringhofferů a štiřínském areálu se dozvíte v knize Jakou cenu má rozkvetlý Štiřín, autogramiáda autorů Václava Větvičky a Václava Hrubého
je na odpoledním programu.
Těšíme se na Vás v sobotu 5. října od 8.00 do 16.00 hodin. Více informací k programu najdete na www.stirin.cz a na štiřínském Facebooku.
Veronika Forejtová, PR manager Zámku Štiřín

PLACENÁ INZERCE. . .

Hudební večery a společenské akce na zámku

22. 11. 2019, pátek • Petr Kocman & band
13. 12. 2019, pátek • Ondřej Havelka a jeho
MELODY MAKERS
7. 2. 2020, pátek • Petr Vondráček
se skupinou LOKOMOTIVA
14. 3. 2020, sobota • Zámecký květinový ples
17. 4. 2020, pátek • Ondřej Havelka a jeho
MELODY MAKERS uvádějí
Nejkrasší kusy z repertoiru
23. 5. 2020, sobota • Rozkvetlý Štiřín
19. 6. 2020, pátek • Jiří Korn a 4TET verze V
Více info na www.stirin.cz

Předprodej vstupenek: v zámecké recepci, tel.: 255 736 111
a v síti TICKETSTREAM
Foto: Jiří Koten
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MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA KAMENICE . . .

KNIHY VLOŽENÉ DO FONDU KNIHOVNY V ZÁŘÍ
Úsvit lásky – Dorothy Garlock
Spi sladce – Rachel Abottová
Pach krve – František Niedl
Oběť – James Carol
Citlivý člověk – Jáchym Topol
Syn vražedkyně -  Joy Ellisová
Oheň a hněv uvnitř Trumpova Bílého domu
– Michael Wolf
Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku
Kostka – Evžen Boček

Partitura smrti – Jan Seghers
Velká kniha českých pohádek – Pavel Šrut
Avengers. Rukavice nekonečna. Můj první komiks –
Clevinger Brian
O zvědavém štěňátku – Zdeněk Miler, Iva Hercíková
Přehršle pohádek a pověstí z Čech, Moravy a Slezska –
Markéta Čekanová, Zdeněk Zajíček
Pohoršovna – Daniela Fischerová
Bohové Olympu. Krev polobohů – Rick Riordan

V rámci služby Výměnné soubory je pro naše čtenáře nově předjednána, s Městskou knihovnou v Benešově, možnost půjčování audio knih.
Audio knihy by měly být k dispozici k zapůjčení od listopadu 2019.

JAK NA TU ČETBU
Jen jsme přišli na první hodinu literární výchovy, začaly nás paní učitelky přesvědčovat, že číst knihy je krásné, skvělé,
zábavné, napínavé, poučné…, ale i nutné. A hned jsme dostali seznam doporučené literatury a rady a úkoly a termíny.
Někteří ze třídy čtou rádi a hodně, někteří občas, některým se však do četby knih opravdu, ale opravdu nechce. Dokonce někdy
tvrdí, že nevědí, kde by knihy sehnali. I proto jsme se v pátek 13. září vydali do místní knihovny. Ujala se nás paní knihovnice, která
nás seznámila s historií knihovny, s dělením knižního fondu, s akcemi knihovny, s tím, jak můžeme získat čtenářský průkaz, jak si
můžeme knihy objednat i z domova, a dokonce i z jiných knihoven. Také jsme se podívali, jaké bajky v knihovně mají, protože ty teď
právě potřebujeme přečíst. A pak jsme už museli pospíchat do školy.
Ještě jednou děkujeme paní knihovnici za umožnění exkurze. 					
Za 6.B a 6.C Eliška Pelechová

Komunitní centrum při ZŠ Kamenice a zámek

Štiřín Vás srdečně zvou na

Lampiónový průvod na zámku

Štiřín

v pátek 15. listopadu 2019, od 17,30 hodin
Přijďte za každého počasí! Startem lze projít mezi 17,30 a 18,30 hodinou.
Za děti v průběhu akce zodpovídají rodiče. Vstupné dobrovolné.
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SPORT . . .

KROUŽKY FLOORBALL ACADEMY SE ÚSPĚŠNĚ ROZBĚHLY
Ve druhé polovině října malé florbalisty čeká první turnaj

Na začátku října se poprvé v novém školním roce sešli malí sportovci na kroužcích
Floorball Academy. Trenéři přivítali mnoho
známých tváří z loňského roku, ale i spoustu
úplných florbalových začátečníků.
Už od prvních tréninků společně začínají
pracovat na základních florbalových dovednostech, jakými jsou například správné držení hokejky nebo vedení míčku.
Starší a zkušenější florbalisté potom pilují
u i přihrávky a vzájemnou souhru. Všichni si také zkouší první tréninkové zápasy.
Mladší sportovci trénují v pondělí od 15:15
do 16:15 a v pátek od 14:00 do 15:00. Starší
florbalisté na ně navazují v pondělí od 16:15
do 17:15 a v pátek od 15:00 do 16:00. Všechny

kroužky probíhají v tělocvičně základní školy.
Přihlásit se je stále možné přes komunitní centrum školy. Podrobnější informace o projektu

najdete také na webu floorballacademy.cz.
Ale pozor, zbývají už jen poslední volná
místa.
Ve druhé polovině října se také rozběhne turnajová sezóna Floorball Academy.
Pro všechny naše florbalisty chystáme první turnaj Yonex Academy Tour. Proběhne
v sobotu 19. 10. v hale Na Fialce v Říčanech
a malí sportovci na něm budou reprezentovat svůj kroužek. V mladší i starší kategorii
se utkají například s týmy z Jílového, Psár
nebo Říčan. Na turnaj vás všechny srdečně
zveme. Věříme, že se pro všechny účastníky
bude jednat o nezapomenutelný zážitek.
Informace k přihlašování najdete na webu:
floorballacademy.cz.
Vítek Voltr

OZVĚNY Z TĚLOCVIČNY
Opět se po delší době ozýváme z tělocvičny. Letos je tělocvična již k naší
velké radosti kompletně hotová a my si jí všichni užíváme. Tělocvična
je klimatizovaná, prostorná a vybavená kompletně gymnastickým nářadím, takže může nyní výuka probíhat v obou tělocvičnách v plném rozsahu. Když už máme tak moderní tělocvičnu, rozhodli jsme se s dětmi
zmodernizovat také přístup k výuce. Dnešní děti žijí mobilními technologiemi a jedna z nejoblíbenějších her je FORTNITE. Zkuste potom děti
na tělocviku nadchnout pro obyčejné běhání a házení míčem. Nicméně
základem hry je napětí a strategie a to je základem sportu, potažmo
tedy i tělesné výchovy. A tak jsme se 7. A v čele s Davidem Baňouchem
přemýšleli a také vymysleli, jak zatraktivnit v tělocviku velmi oblíbenou
hru HRADBY.
Původně jednoduchou hru, kdy se dvě družstva hrající proti sobě snaží
protivníkovi vybít co nejvíce hráčů, přičemž nesmí vstoupit na protivníkovu stranu, ale mohou používat i hradby sestavené ze švédských
beden, laviček a žíněnek, obohatil David Baňouch o několik dalších
funkcí. Jedna z nich je např. špión. Ten může jako jediný do protivníkova pole, ale může být vybit, těžkooděnec má dva životy atd. S ostatními
dětmi ze 7.A jsme pravidla hry doladili do finální podoby (např. že těžkooděnec bude mít na sobě „rozlišovák“, který sundá, když ztratí jeden
život) a sehráli strhující utkání.
Děkuji dětem za jejich nápady a inspiraci a těším se na další hodiny
tělesné výchovy v nové tělocvičně.
Sportu zdar!		
Eva Jandová, učitelka ZŠ

INZERCE. . .
ŘÁDKOVÁ INZERCE
•

•

Koupím byt v Kamenici, v nižším patře, 1. patro
vítáno, nebo vyměním za byt v Týnci nad Sázavou 2+1 s balkónem, OV, v cihlovém domě (Nejsem RK)
Tel.: 317700923“
Nabízím hlídání psů - Těptín. Lejdarová, číslo mobil: 605 526 924

PORADENSTVÍ PRO VÁŠ ŽIVOT

Investice-hypotéky-reality, zajištění příjmu,majetku-důchodu
S otevřeností a empatií, vždy na straně klienta!

Jaroslav Kuba, telefon: 737 229 200
  e-mail: jkuba@seznam, SKALSKO

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!
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inzerce. . .

MAJORITNÍ VLASTNÍK SAF
SE PŘEDSTAVUJE
Proč skupina MTX Group navýšila svůj podíl až na 70 % ve společnosti Společný podnik Strojmetal s.r.o.,
která ovládá kamenický Strojmetal Aluminium Forging s.r.o., a stala se tak fakticky novým většinovým vlastníkem společnosti?
MTX Group a.s. je jedna z největších podnikatelských skupin v zemi. Náš roční obrat přesahuje 40 miliard korun
a zaměstnáváme více než 2 500 spolupracovníků. Obchodujeme s průmyslovými surovinami po celém světě, sami
vyrábíme koks, výrobky na bázi mědi i hliníku. Máme provozy v ČR, Polsku, Německu a Rakousku.
Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. (dále jen „SAF“) je světovou špičkou ve vývoji a výrobě výkovků pro podvozkové díly osobních automobilů z hliníkových slitin. Funguje zde vlastní aplikovaný výzkum, díky kterému je společnost schopna držet krok s absolutní světovou špičkou producentů hliníkových dílů pro automobilový průmysl.
Pro skupinu MTX Group a.s. představuje většinové vlastnictví SAF především velkou zodpovědnost a novou příležitost. Zodpovědnost za další obchodní a technologický rozvoj společnosti a využití excelentního potenciálu, který
dnes má. Na tomto místě byly položeny základy českého průmyslu a jsou zde koncentrovány dovednosti a um
generací reprezentovaných, v tomto případě, otcem a synem Jelínkovými. To nás zavazuje a zároveň nám dává
velkou příležitost rozšířit naši nabídku a posílit naše pozice na globálním trhu.
Jaká byla první rozhodnutí, která jste,  jako nový většinový vlastník,  museli udělat?
Celý provoz a fungování závodu je stabilizované. Máme dostatek zakázek, nabízíme nadprůměrné podmínky
našim zaměstnancům. Pro občany Kamenice je asi nejdůležitější naše rozhodnutí nerozšiřovat tady výrobu polotovarů pro kovárenskou výrobu. Přišli jsme do rozjetého projektu rozšiřování místního průmyslového areálu.
Rozhodli jsme se ale realizovat jen ty části, které jsou již ve vysokém stupni přípravy. Důsledkem toho mimo jiné
bude, že zámek zůstane stát a v budoucnu může být zpřístupněn veřejnosti.
Pro občany Kamenice jsou to určitě dobré zprávy. Co vás vede k rozhodnutí upustit od rozšíření zdejší výroby?
Skupina MTX Group a.s. provozuje závody na výrobu hliníku také v Břidličné v Moravskoslezském kraji. V nedalekém Bruntálu vlastníme pozemky v průmyslové zóně. Pozice většinového vlastníka nám nyní umožňuje využít
naše možnosti ve prospěch SAF a Kamenice. MTX Group a.s. poskytla pro výstavbu nového závodu své pozemky
a SAF zde za podpory Moravskoslezského kraje již staví nový závod, mimo Kamenici. Chceme v této obci trvale
podnikat. Budeme dbát na to, aby se tady s námi všem dobře žilo. Budeme zkrátka dobří sousedi.
A zámek? Je už dlouho bez využití a není přístupný veřejnosti.
Zámek, a zejména jeho věž, je symbolem Kamenice. Je škoda, že teď nemá žádné využití. Stavba není v dobré
kondici a vyžaduje okamžitou sanaci a budoucí rekonstrukci. Pak budeme ve spolupráci s obcí a občany hledat
možnosti, jak objekt zámku a jeho okolí v budoucnu revitalizovat a využívat. Rozhodně ale chceme, aby se zámek
znovu stal důstojným symbolem města a více se otevřel veřejnosti.

Ing. Miroslav Záhorec, Chief Financial and Production Officer

A co konkrétně budete dělat v Kamenici?
Předně chceme eliminovat hluk, který vnímají lidé žijící
v okolí areálu SAF. Z hygienického měření víme, že nepřekračujeme stanovené normy, přesto chceme hlučnost dále
snižovat. Necháme zpracovat další odborné posudky mapující šíření zvuku a prověříme možná technická opatření
zamezující jeho vytváření a šíření. Bereme připomínky
občanů vážně. Myslím, že v komunikaci s občany o tomto
tématu je co zlepšovat a já se k tomu otevřeně hlásím.
Vedle toho budeme podporovat život ve městě a jeho občany. Jednáme s vedením města o podpoře výstavby nové
tribuny na fotbalovém stadionu. Chystáme den otevřených dveří. Ukážeme veřejnosti naše robotizované provozy a to, že otevřenou komunikaci a budování dobrých
sousedských vztahů myslíme vážně. Rádi podpoříme i aktivní spolky a občany ve městě. Třeba úspěšné mažoretky.

Co pro vás konkrétně znamená být dobrý soused?

Pro nás to znamená, že přemýšlíme nad tím, jak působí naše provozy na okolí. Všude, kde provozujeme
továrny nebo průmyslové areály, se snažíme minimalizovat případné negativní vlivy na okolí. Masivně
investujeme do ekologizace koksovny v Ostravě, hliníkárny v Břidličné i dalších našich provozů. Všude,
kde působíme, spolupracujeme s obcemi, městy a kraji. Podporujeme komunitní dění, od výsadby zeleně po podporu místního sportu a kultury.
STRUKTURA SPOLEČNOSTI:
PETR OTAVA
100 %

100 %

100 %

33 %

Metalimex a. s.

OKK
Koksovny, a. s.

Strojmetal & KSP,
spol. s r.o.

70 %

60 %

100 %

AL INVEST
Břidličná, a.s.

MTX Aluminium
Werke GmbH

45 %

30 %

Měď Povrly a.s.

40 %

55 %

SPOLEČNÝ PODNIK
STROJMETAL s.r.o.

100 %

50 %

100 %

51 %

100 %

100 %

100 %

Amex Coal
Sp. z o. o.

CoalMill a. s.

MET-MEX
Trading GmbH

METALIMEX
Deutschland GmbH

Strojmetal Aluminium
Forging, s.r.o.

PP
STROJMETAL s.r.o.

TAPA Tábor

100 %

33,3 %

100 %

60 %

MEPO Trading
s.r.o.

KI Energo, s.r.o.

Strojmetal Aluminium
Forging GmbH

ICE Industrial
Services a.s.
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KADEŘNICTVÍ KAMENICE

NABÍZÍME PROFESIONÁLNÍ
KADEŘNICKÉ SLUŽBY
NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

NOVĚ OTEVŘENO
SVĚŘTE SE DO PÉČE NAŠEHO SALONU KADEŘNICTVÍ KAMENICE.
PRACUJEME S LUXUSNÍ VLASOVOU KOSMETIKOU.
POMŮŽEME VÁM NAJÍT SPRÁVNÝ ODSTÍN NEBO STŘIH.
ORIENTAČNÍ CENY: DÁMSKÉ STŘIHY

280 Kč - 550 Kč

PÁNSKÉ STŘIHY

130 Kč - 150 Kč

KADEŘNICTVÍ KAMENICE

SÍDLIŠTĚ II, ČÍSLO 28, IRYNA GOVZAN, TELEFON: 606 829 848
TĚŠÍME SE NA VÁS.


















23

INZERCE . .

Pracuj v pivovaru!
Kozel Olda hledá
nové parťáky
do výroby
Neváhej a staň se součástí
Velkopopovického Kozla.
Nástup možný ihned!

Za práci nedáváme jen pivo
na dovolenou a na Vánoce,
ale nabízíme taky:
• 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
• A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

Volejte na tel. 724 617 017

017_VPK inzerat_nabor do pivovaru.indd 2

20.2.2019 10:17:07
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od 19.30
290/350 Kč
Předprodej / informace / rezervace:
přes webticket.cz / v KC / Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice / 323 672 643 / 731 045 466.
www.kckamenice.cz

