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Slovo
starosty

Pavel Čermák

Milí sousedé, nejdřív chci pogratulovat
Jakubovi Zvěřinovi z Judo Club Kyklop,
který vybojoval skvělé 3. místo na Danish
Open. Dokázal uspět mezi 700 závodníky
z 28 zemí a na svém tažení za medailí vymetl
tatami s Dánem, Švédem a Islanďanem.
Skvěle tak ve svých 15 letech reprezentoval
nejen Kamenici, ale celou naši zemi.
Hned na další stránce se vám představí náš
nový šéfredaktor Jakub Ryška, vítěz našeho
výběrového řízení, člověk, který zakotvil
se svou mladou rodinou ve Struhařově.
Líbí se mi, že se nazval bardem, který jde
krajinou a píše o životě, který kolem sebe
vidí. Na prvním novém čísle je vidět, že se
dívá na náš svět jinak, než jsme byli dosud
zvyklý. Vidím v něm člověka, spisovatele,
žurnalistu, který posouvá laťku našeho
zpravodaje zase výš.
Máme za sebou orkán a vy si budete
moct přečíst reportáž našich dobrovolných hasičů z Těptína, kteří dva dny v kuse
zasahovali a patří jim obrovská poklona
za práci a pomoc, kterou nám v těch
nejtěžších hodinách poskytli. A jak z jejich
reportu uvidíte, ještě to zvládli s humorem.
Bez smíchu to dopadlo v zámeckém parku
ve Štiříně. Padlo přes 80 vzácných stromů.
Doktor Větvička vidí v této tragédii naději
na nový začátek a již myslí na kompletní
obnovu parku.
Velmi zajímavý rozhovor našemu
Zpravodaji poskytla ředitelka naší základní
školy, paní Pavlína Tolarová o tom, jaké

jsou dnešní děti, jaký vliv na ně mají
moderní technologie a jestli je vůbec možné
bojovat s kyberšikanou.
Nebojte si říct o dotaci. Každý rok
obec přiděluje dotace spolkům a různým
organizátorům. Letos se mění pravidla
a my chceme připomenout, že myslíme
nejen na tradiční organizátory, ale i na vás,
kteří chcete něco udělat pro své sousedy.
Máte nápad, ale nechcete v tom být sami?
Přihlaste se, podpoříme vás.
O plánech píšu nerad, jsou to sny
a nejsou zatím vidět. V tomto čísle ale uvidíte, že Kamenice plánuje a podle plánů
skutečně postupuje. Jedno plánovací období
končí příští rok, a proto je potřeba myslet
dále než do nejbližších voleb. Plánujeme
na dlouhé období, snažíme se být chytří
a o tom je Smart Kamenice. Více uvnitř
čísla.
Obec koupila pozemek na Těptíně.
Kamenice má opět místostarostu na plný
úvazek. Vracíme se k modelu, který byl
přerušen v roce 2014. I toto se dočtete
v zápisech ze zastupitelstva a obecních rad.
Finanční úřad z Říčan přijede 19.3.
odpoledne do Kamenice, aby zájemcům
tradičně pomohl s podáním přiznání daně
z příjmu. Aktualizujeme i novinky na webu
kamenice.cz.
Tradiční obecní ples je první jarní
den 21.3. a devět dní před tím koncert
Monkey Business. Těším se, že se potkáme
v kulturním domě.
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Asi jste si už všimli
Zpravodaj z Kamenice vypadá jinak.
Vinu za to nesu já, Jakub Ryška, váš nový
soused a šéfredaktor. Snad se na mě nebudete
zlobit, když budu místo „zpravodaj”
používat slovo časopis. Chtěl jsem vytvořit
něco, co bude na vašem stole vypadat
lákavě. Něco, co si člověk rád otevře,
aby se začetl do příběhů, nikoli úsečných
reportů. O nový vzhled se postaral Matouš
Marťák, Art Director pražské reklamní
agentury VMLY&R. S jeho prací jste se
možná už setkali. Podílel se třeba na vizuální
identitě Czech Republic: The Country For
the Future, pracoval pro spoustu českých
i světových společností a jsem rád, že si
na nás udělal čas.
Taky doufám, že nový vzhled bude
motivovat i vás, potenciální přispěvatele
a autory. Věřím, že v momentu, kdy svůj
text nebo fotku na stránkách našeho nového
časopisu uvidíte, pocítíte jiskřičku hrdosti.
Je nás tu 4,5 tisíce a to dohromady vydá
na miliony příběhů. Budu moc rád, když
mi pošlete svůj text nebo třeba jen návrh
tématu na mail redakce@kamenice.cz.
Velmi rád vám budu asistovat při autorském

porodu. Protože se vždy cítím být spíš
porodní bábou než skutečným autorem
článků, které budete na stránkách našeho
časopisu nacházet, podepisuji se schválně
jako “red” neboli redakce. A když jsme

u tématu rození, omluvte prosím dětské
nemoci, které se vážou na první vydání
časopisu v tomto novém kabátě. Snad jich
bude co nejméně a postupně je budeme
odstraňovat.

Výzva pro žadatele o příspěvek
na podporu kulturní, sportovní
a zájmové činnosti na rok 2020

Lhůty a kontakty
Podání žádosti do: 25.3. 2020
Projednání žádostí do: 20.4. 2020
Zveřejnění výsledků do: 30.4. 2020
E-mail: podatelna@kamenice.cz
Web: www.kamenice.cz/volny-cas/
kosak/dokumenty-KOSAK
Tématu dotací věnujeme
článek na straně 8
Další informace poskytuje
Eva Kršňáková:
evakrsnakova@seznam.cz

Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo
dne 5. února 2020 výzvu k podání žádosti
o neinvestiční dotaci na podporu činnosti
nestátních neziskových organizací pro
sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu.
Uchazeči o příspěvek na podporu své činnosti a na akce zařazované do ročního plánu
akcí mohou své žádosti vyplněné v souladu
s platnou směrnicí zaslat emailem na adresu:
podatelna@kamenice.cz, případně předat
osobně na podatelnu OÚ Kamenice.
Na co všechno je možné dotaci žádat?
Na jakoukoli akci, ať už jednorázovou nebo
pravidelnou, která zlepší společenský život
na naší obci.
Dokumenty k žádosti a další informace:
www.kamenice.cz/volny-cas/kosak/
dokumenty-KOSAK

Harmonogram dotačního řízení
•
•
•
•

Dotační období: 1.1. – 31.12. 2020
Lhůta pro podání žádostí o dotace:
25.3. 2020 (výzva je jednokolová)
Projednání dotačních žádostí do:
20.4. 2020
Zveřejnění výsledků dotačního řízení na úřední desce obce a webových
stránkách obce Kamenice nejpozději
do: 30. dubna 2020

Pokud vás zajímá něco, co jste se
nedočetli v tomto oznámení nebo v článku
na straně 8, můžete požádat o informace
Evu Kršňákovou, předsedkyni Komise pro
sport a kulturu: evakrsnakova@seznam.cz
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Takový byl Masopust

foto: Bára Boháčová
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Naši hasiči statečně
bojovali se Sabinou.
Report
Sbor dobrovolných hasičů z Těptína pomáhal lidem
během orkánu. Přečtěte si jejich hlášení.
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V pátek 7. února začali meteorologové
vydávat zprávy, že se na naši republiku
žene silný vítr. V neděli byla tato
varování už hodně konkrétní, a tak bylo
rozhodnuto, že se sejdeme odpoledne
v hasičárně.

Z

kontrolovali jsme pily, kanystry
s pohonnými látkami, svítilny,
papíry a tužky a v neposlední
řadě zásoby pitné vody a energetických tyčinek ve výjezdových autech.
Než jsme se rozešli domů, dostali jsme
zprávu od operačního střediska hasičského
záchranného sboru, abychom se připravili na možnost většího množství zásahů,
způsobených očekávaným silným větrem.
Dohodli jsme se, kolik z nás bude moci,
a kdy, v příštích dnech být v pohotovosti.
Kdo mohl, domluvil se v zaměstnání. Díky,
že nám většina zaměstnavatelů vychází
vstříc. Poté jsme se rozešli do svých domovů,
připravit se na další dny a poslechnout si
zprávy. Média byla plná zpráv, co orkán
pojmenovaný Sabina přinese.
V pondělí ráno sice prudce sprchlo
a foukal nárazový vítr, ale u nás byl stále
klid. Naše jednotka vyrazila poprvé chvilku
po obědě na Ládví. Zde jsme rozřezali
a zprůjezdnili starou benešovskou silnici.
Ještě než jsem stihli odjet z místa události,
už jsme měli od operačního střediska
nahlášen další padlý strom. Tak jsme se
ocitli na Pohoří. Cestou nám operační
volal další událost. Tu jsme si zapsali, a aby
toho nebylo málo, připsali jsme na seznam
i stromy přes cesty, okolo kterých jsme jeli.
Na Pohoří jsme přijeli k místu, kde na
nás čekal pár starších manželů. Spadl jim
na domek od sousedů strom. Nešťastně se
omlouvali, že nás volali, ale sami si netroufnou strom odstranit. Je to v pořádku, jsme
tu proto, abychom vám pomohli. Uklidnili
jsme je a strom odstranili. Domek zůstal
nepoškozen a oba manželé si mohli jít vypít
teplý čaj.
My jsme si čaj nalili z termosky cestou
k dalšímu stromu. Řidičům, které jsme
museli na chvíli zastavit na silnici, abychom
ji mohli bezpečně zprůjezdnit, se zdržení
moc nelíbilo. Nicméně byli jsme rychlí,
takže to nebylo tak hrozné.
A tak jsme začali jezdit Kamenice, Ládví,
Olešovice, Těptín, znovu Ládví, zpět na
Novou Hospodu, do Těptína. Vítr fičel
pořád a večer se kvapem blížil. Všechny
stromy, které jsme měli zapsané, už jsme

pořezali a operační pro nás nic neměl. Tak
vzhůru na základnu.
Zde na nás čekalo překvapení. Dobrá
duše, naše týlová záloha, nám přivezla jídlo!
Řízky, ještě teplé, a úžasně vonící buchtu.
Kdo zrovna nečistil pily nebo nestartoval
elektrocentrálu, abychom si mohli dobít svítilny, vrhl se na jídlo. Protože už od oběda
nešla elektřina, byl řízek, chleba a okurka při
svíčkách – učiněná romantika. Ta netrvala
dlouho. Do auta k dalšímu výjezdu jsme
nastupovali ještě s plnými ústy.
Vrátili jsme se asi za hodinu. Uklidit
a připravit se na další událost. Snad už bude klid. Nebyl. Ve 21:41 se opět rozezněl

poplach. Domů jsme se dostali až po půlnoci.
Sabina nás v podobném duchu trápila
i další den. A to hned od rána. Přidala
i občasné velmi husté sněžení.
Kolik stromů jsme pořezali, množství
odtahaných větví, ani na kolikátém místě
jsme, už dávno nikdo nevěděl. Popsané
papíry a naše únava mluvily za vše. My
si jdeme odpočinout a náš velitel zasedne
s poznámkami k počítači a bude muset
o každém stromu napsat podrobnou zprávu.

autor článku: Barbora Prošková
fotografie: JSDHO Těptín

Statistika výjezdů
10. - 13. února

1.

Kamenice – Olešovice

spadlý strom přes silnici

2.

Pohoří

spadlý strom na chatě

3.

Kamenice – Těptín

spadlý strom přes silnici

4.

Kamenice – Těptín

spadlé stromy přes silnici

5.

Kamenice – Nová Hospoda

spadlé stromy na cestě

6.

Kamenice – Ládví

spadlé stromy na chatě

7.

Kamenice – Těptín

spadlý strom přes silnici

8.

Kamenice – Těptín

spadlý strom na oplocení

9.

Kamenice – Těptín

spadlý strom přes cestu

10.

Kamenice

spadlý strom na rodinný dům

11.

Kamenice

spadlý strom na osobní automobily

12.

Kamenice – Těptín

spadlý strom na chatě

13.

Kamenice

odstranění objektu ze střechy

14.

Kamenice

spadlý strom na oplocení

15.

Kamenice – Těptín

spadlý strom na chatě

16.

Kamenice – Ládví

spadlý strom na garáži

17.

Kamenice

spadlý strom na oplocení

18.

Kamenice – Ládví

spadlý strom na garáži

Výjezdů se účastnilo celkem 9 členů výjezdové jednotky
JSDHO Kamenice-Těptín
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Nebojte si říct
o dotaci

Chystáte akci pro děti, celé rodiny, svoje sousedy?
Sport, kultura, přátelské posezení, to všechno
přispívá k bohatému životu v naší Kamenici, a
proto radnice nabízí, že na takovou akci přispěje.
Samozřejmě podle pravidel, která musí platit pro
každou dotaci, včetně té obecní. Možnost mají
nejen zavedené kluby a organizace, ale každý,
kdo chce udělat něco pro svoje okolí, a nejlépe,
pokračovat v tom i v budoucnosti. Ale pospěšte si,
uzávěrka pro přihlášky je do konce března.

Z

ačalo to asi před 9 lety. Peníze, které obci
odváděli provozovatelé automatů ve dvou
hospodách a jednom baru, začala radnice
přerozdělovat na sport, kulturu a zájmovou
činnost. Poté, co automaty k úlevě většiny lidí zmizely,
rozhodli zastupitelé, že prospěšné aktivity klubů, organizací a jednotlivců budou financované dál a vytvoří
pro ně pevné místo v obecním rozpočtu. Dokonce se
celková částka postupně navyšovala a dnes tvoří už přes
půl milionu korun.
Je zažitý stereotyp, že dotace dostávají jen zavedené
sportovní kluby. Radnice se už dlouho snaží, aby k nim
postupně přibývaly další aktivity. A tak svůj dotační
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program rozdělila na tři kategorie, aby si
v nich našel svoje místo každý, kdo má vůli
něco podniknout.

Provoz a akce
Kdo má v Kamenici svoji zavedenou
organizaci, a je jedno, zda sportovní,
taneční nebo divadelní, žádá o dotaci na
provoz. U nás v obci jsou to třeba judisté,
fotbalisté, florbalisté, gymnasté, mažoretky,
orientační běžci, včelaři. Svůj rozpočet často
skládají z různých zdrojů včetně krajských
a státních dotací. Právě teď se rýsuje i nová
spolupráce s dívčími ragbistkami z Velkých
Popovic, kde sportují i dívky z Kamenice.
Druhá kategorie, která je otevřená pro
kohokoli, jsou Akce. Slouží těm, kteří už
mají se svou jednodenní nebo víkendovou
akcí nějaký zářez v historii Kamenice. To
je příklad cyklistického závodu Van Gillern
Cup, ve kterém soutěžil i šéf hlavního sponzora, podle nějž byla akce pojmenovaná.
Hlavní kritérium pro získání dotace je,
aby sloužila veřejnosti z Kamenice. Kolik,
kdo dostane se odvíjí od toho, pro kolik
lidí, a zvláště dětí je akce určená. Žadatel
má také větší šanci na úspěch, pokud akce
přispěje k propagaci obce. Jako třeba Kros
Štiřín, jehož heslo „Čím horší počasí, tím
lepší kros“ je legendární. Naše obec se jako
jeden z partnerů díky ní dostává i do celostátních zpráv a tisku. Vyzdvihnout musíme
i orientační běžce, protože se jim vždy
podaří dostat na start spoustu dospělých i
dětí, a tím přivádí k pohybu v přírodě celé
rodiny. Radnice je proto podporuje, i když
to není záležitost určená pro masy diváků.

Rozjezdy
Pokud přemýšlíte, že byste s něčím
začali, pak je toto kategorie pro vás. Radnice
nevyžaduje, na rozdíl od předchozích
typů dotací, žádnou historii a je ochotná
poskytnout peníze i na jednorázové akce.
Samozřejmě ten, u koho je zjevná ambice
zavést do své činnosti tradici, má velkou
výhodu.
Příkladem je streetparty, na které radnice
nejen přispěje, ale pomůže i s povolením
dopravní uzávěry po dobu akce. Stále ovšem
platí, že podporovat se má aktivní trávení
času. „Pivo ani limo nedotujeme, předpokládáme, že to si lidé dokážou zajistit
sami. My se snažíme lidi motivovat, aby
sportovali, hráli divadlo, prostě tvořili,
mluvili spolu a zlepšovali kulturu na obci,“
vysvětluje starosta Pavel Čermák.

Nahoře: Na vaše projekty se těší Eva Kršňáková, předsedkyně Komise pro sport a kulturu.
Vlevo: Velmi úspěšnou akcí podporovanou dotací je orientační běh.

Právě od Rozjezdů si starosta slibuje,
že budou motivovat lidi k větší aktivitě.
V současnosti se ze 4,5 tisíc lidí v naší obci
věnuje organizaci společenského života
odhadem 100 jedinců. Radnice chce jejich
řady rozšířit. Je jasné, že většina lidí je
zaneprázdněná svou prací, starostmi okolo
rodiny a domu. Starosta ale věří, že se
najdou další lidé, kteří se příležitosti s dotací
chopí: „I kdyby to měla být malá akce,
třeba koloběžkový závod pro děti z jedné
osady, budeme za ni rádi a podpoříme ji.
Třeba tím, že díky naší dotaci si budou
moct rodiče nechat pro svoje děti vyrobit
krásné medaile, aniž by za ně utratily jedinou korunu.“
Dlužno dodat, že společenský život si
organizují i jednotlivé osady, které mají
právo rozhodovat o části obecních peněz.
Velmi aktivní jsou třeba na Ládví, kde
organizují vítání i konec léta, čarodějnice,
výlet na rozhlednu, malování na obličej.
Přátelská posezení a akce pro děti probíhají
i ve Struhařově okolo nedávno postavené
klubovny. „Myslím, že osadní život funguje, ale můj sen je, aby se potkávali i lidé z
různých osad na společenských akcích a víc
spolu komunikovali,“ říká Pavel Čermák.
Dokáže si představit třeba fotografickou
soutěž nebo přehlídku nejlepších štrúdlů,
prostě akce, které by dostaly lidi z jednotlivých osad do ulic a hlavně na náměstí.
Všichni žadatelé o obecní peníze jsou
srdečně zváni. Dotační proces je přísně

nastavený tak, aby nikoho nediskriminoval
a byl transparentní. To zároveň znamená, že
transparentní musí být i žádost. Komise se
bude soustředit na to, jak jasně je přihláška
vyplněná, tedy kdy akce začíná a končí, jak
bude probíhat a jaký benefit z ní pro občany
Kamenice plyne. „Mělo by být vidět, že
organizátor ví, co dělá, a že by to nejspíš
dělal i bez dotace“ zdůrazňuje starosta.
Peníze se posílají dopředu, ale zároveň
je striktně vyžadováno, aby příjemce přesně doložil, že byly použité na jím
odprezentovaný účel, například paragony
za výrobu medailí nebo nákup malířských
potřeb. Není to jen z vůle obce, ale obecně
jsou v naší zemi pravidla pro zacházení
s veřejnými penězi přísnější než před
několika lety. Za nepředložení vyúčtování
do určitého termínu musí být obcí uplatněná sankce.
Ovšem radnice zavádí oproti minulosti
taky velké vylepšení. Dosud bylo běžné,
že člověk zažádal o dotaci a v případě
úspěchu „něco“ dostal. To častokrát vedlo
k tomu, že žadatelé svoje požadavky uměle
nafukovali. Na webu jsou zveřejněna jasná
kritéria a finanční limity, takže bude už
dopředu jasné, kolik v případě kladného
posouzení dostanete.
Lhůta do konce března platí. Pokud ji
nestihnete, můžete ještě čekat na možnou
druhou doplňkovou výzvu, která bude nejspíš určená víc na rozjezdy a akce než na
provoz.
Red
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Děti mají dnes
víc možností
k dobrému i zlému
S ředitelkou Pavlínou Tolarovou
o svobodě i kyberšikaně

Učí už skoro 30 let, z toho 11 let je Pavlína Tolarová
ředitelkou největší základní školy v okolí. 550 žáků
ve 25 třídách. Může sledovat, jak se každý z nich
mění od malého dítěte seznamujícího se se světem
až po téměř hotového člověka žijícího vlastním
životem, do kterého častokrát ani jeho rodiče
nevidí, nebo cítí, že mu nerozumí. Střet generací,
proměna mentality dětí a dospívajících pod tlakem
doby a nových technologií, to je velké téma, hlavně
pro rodiče. A tak jsme si s paní ředitelkou sedli
a popovídali.
Paní ředitelko, jsou děti jiné, než byly
před 30 lety?
Neřekla bych, že jsou v jádru jiné. Od těch raných
90. let, když jsem začala učit, jsou ale rozhodně
sebevědomější. Nejenže dokážou oponovat, ale taky
to často a rády dělají. Tím nemyslím, že jsou na učitele neslušné a hádají se s nimi, i když to se taky stává,
ale prostě jsou zvyklé říkat svůj názor a ozvat se, když
se jim něco nelíbí.
Takže profese kantora je složitější než
kdysi?
Já myslím, že to mají složitější i děti. Dřív byl jeden
zdroj informací a jedna autorita. Dneska je na všechno
strýček Google a k tomu sociální sítě, které přináší
milion protichůdných informací. Takže se nedá
říct, že by toho děti uměly méně, ale jsou vystavené
obrovskému množství podnětům zvenčí. Znamená to
víc možností, ale taky to strašně rozptyluje pozornost.
Vždycky platilo, že když se člověk
nesoustředí, tak nemůže jít do hloubky.
Přesně tak, většina věcí, které najdete na internetu,
nebo spíš, které si najdou vás, je hrozně povrchních.
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Takže myslíte, že nové technologie zas až tak k rozvoji
myšlení nepřispěly? Že se dřív
děti biflovaly, dneska googlují,
ale přemýšlet nad tím bolí pořád
stejně?
Přemýšlet bude bolet vždy. Bez ohledu
na technologie. U nás na škole se snažíme,
aby se děti míň biflovaly a víc nad vším
přemýšlely, ale kolegové mi potvrdí,
že častokrát je reakce žáků: „Řekněte
mi přesně, co se mám naučit a dejte mi
pokoj.“ Tím neříkám, že jsou líní, ale
prostě každý člověk a dítě obzvlášť touží
po nějaké elementární jistotě. K tomu si
vemte, jak unavné musí být pro dnešní
děti to kvantum podnětů valící se z okolí.
Před několika lety všichni vzývali tablety, jakou přinesou revoluci do škol. Byla to bublina, která
splaskla? Jak to máte u vás
s telefony a tablety?
Nikdo nesmí koukat do mobilu během
výuky, jen na pokyn učitele, třeba během
matematiky kvůli kalkulačce. Máme
i tablety. Když jsme zaváděli první interaktivní tabule, bylo to velké hurá. Dneska
to dětem přijde jako samozřejmost,
pracovní nástroj, ne zdroj nějaké radosti.

Docela to funguje. Spousta dětí má na
stole knihu. Taky jsme udělali koutky,
kde si můžou děti zahrát třeba piškvorky,
twister, skákacího panáka a další drobnosti. Postupně se to snažíme rozšiřovat.
Je rozdíl v koukání do mobilu
mezi prvňáčky a deváťáky?
Spousta rodičů prvňáčků je rozumných
a nepořizuje jim chytré telefony. Navíc
ještě mezi nimi nejsou tak populární
sociální sítě.
Připadá vám, že kvůli sociálním
sítím, jako je Instagram, k sobě
dokážou být děti krutější?
Myslím, že ano a máme s tím docela
problém. Třeba někdo něco večer napíše
o spolužákovi, dá nějakou hloupou fotku,
ten žák přijde nic netušící ráno do školy
a ostatní se mu smějí. Velký problém
podle mě je, že rodiče vůbec netuší, co
jejich děti na sítích dělají.
Máte proti kyberšikaně nějaké
opatření na škole?

S dětmi si o tom povídáme, ale úplně
nejvíc se nám osvědčili přednášející
zvenku. Nás prostě děti berou jako „ty
svoje“ učitelky, které jim pořád něco
Daly by se mobily úplně zakázat kážou, ale člověk, kterého nikdy neviděna půdě školy?
li, který přichází odjinud a uspořádá pro
ně přednášku, takový vzbudí pozornost.
Školní inspekce nám nedoporučuje,
Letos jsme třeba měli policistu, který se
abychom dětem zakazovali mobily během právě na kyberšikanu specializuje.
přestávek. Ale třeba někteří rodiče nás
prosí, jestli bychom dohlíželi na děti, aby Dá se to vůbec v tomhle věku
se o přestávkách nekoukaly do mobilů.
vysvětlit? Není to jako neustále
Mě osobně trápí, když jdu po chodbě
opakovat „děcka, nebijte se?“
a vidím čtveřici spolužáků, kteří jsou fixovaní každý na svůj mobil a ani mezi sebou Určitě se nad tím spousta dětí zamyslí,
neprohodí slovo.
i když se pokaždé zase nový případ objeví.
My jim vysvětlujeme, kam až šikanování
Co se proti tomu dá dělat?
na internetu může zajít. Vzít něčí fotku,
urážlivě ji přetvořit a dát to na zeď, to už
Shodli jsme se, že místo represe musíme
je prostě za hranou. Nejúčinnější, jak děti
dětem nabídnout aktivity, které je od
donutit nad tím přemýšlet, je zeptat se
těch mobilů aspoň na chvilku odvedou.
jich, jak by se jim líbilo, kdyby to někdo
Na každém patře máme čtenářské koutky udělal jim.
s knihovičkami, ze kterých si žáci můžou
volně brát a zase vracet knížky.
Na stránkách píšete, že máte
etickou výchovu.
Kniha dokáže konkurovat
mobilu?
Už před lety jsem naši školu přihlásila do
programu Etická výchova do škol. Dvě
naše učitelky absolvovaly 250 hodinové

školení. Bylo náročné a trvalo dva roky.
Díky tomu se staly koordinátorkami
etické výchovy a etiku jsme zavedli i do
našeho Školního vzdělávacího programu.
V 6. třídě už to je povinný předmět.
Etická výchova. Školením prošla i celá
sborovna.
V čem vlastně Etická výchova
spočívá?
Soustředí se hlavně na principy chování,
na hierarchii hodnot, na to, co chce
člověk v životě dosáhnout a jak. Kde
začíná svoboda jiného, končí svoboda
moje, je základní princip. Takže učíme,
jak se chovat k ostatním lidem, jak si jich
vážit, ale taky jak si vážit sebe sama.
Čili takové základní demokratické zručnosti.
Ano, je to osobnostní a zároveň sociální
záležitost. Hodně se přitom zaměřujeme
na vztahy ve třídě. Kromě toho, že
etická výchova je samostatný předmět
pro 6. ročník, máme i třídnické hodiny,
do kterých se etické vzdělávání prolíná.
Někteří čtenáři možná budou
potřebovat připomenout, co to
je třídnická hodina.
U nás to je vždy první hodina v pondělí.
Začínáme tak každý týden. Děti si sednou
s třídním a povídají si. Trochu se to liší
podle věku. Na 1. stupni si povídají,
co dělaly o víkendu, kde byly, co viděly,
co je trápí ve škole nebo v rodině.
Na druhém stupni je to podobné, jen je to
přizpůsobené věku.
To zní jako poměrně náročný
úkol pro kantora. V tu chvíli
není učitel, ale mentor.
Ano, role třídního učitele je klíčová.
Každý k tomu přistupuje trochu jinak
a dává do toho svoji osobnost. Někdo je
matikář, někdo češtinář, ale pořád je to
v první řadě člověk.
Jsou teeageři schopní a ochotní
řešit svoje problémy otevřeně?
Nebo si spíš dělají srandu
a pózují?
Ne, já bych řekla, že k tomu přistupují
otevřeně. Není tam žádné hodnocení,
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mají možnost si povykládat, probrat, když
se někdo necítí dobře. Často se hrají hry
osobnostní a sociální výchovy. Učitel na
ně má čas a můžou si všechno vyříkat.
Problémy ve škole se můžou řešit i na
úrovni žákovského parlamentu, ale ten
se zaměřuje spíš na akce a problémy celé
školy, ne na jednotlivce.
Mluvili jsme o tom, že jsou
dnešní děti daleko
sebevědomější, ještě
nějaký posun jste za
svou učitelskou kariéru
vysledovala?

Sprosté vyjadřování. To souvisí s tím
sebevědomím. Vulgarita byla vždy,
ale nepamatuju si, že by si to někdo
dovolil před učitelem či dospělou osobou.
Prostě tehdy měly děti zábrany. Stejné
je to s kouřením. Před 30 lety se děti
schovávaly, když chtěly experimentovat
s cigaretami. Dneska si zapálí
na veřejnosti a nepřijde jim to divné.
Děti se už nebojí autorit jako
dřív. Přineslo to i něco dobrého?
Nebojí říct svůj názor. Hodně dětí umí
slušně argumentovat a nejdou do konfliktu, když se jim něco nelíbí nebo chtějí

něco změnit. Já když si vzpomenu na
svoje žákovská léta, bylo to výrazně jiné.
Takže svět se neřítí do záhuby
a mladá generace není nenapravitelně zkažená?
Víte, rodiče mají někdy pocit, že jejich
děti vyvádí strašné věci. Já ale myslím, že
slušná výchova se vždycky projeví. Když
ji do člověka vložíte v těch nejranějších
letech, tak už tam zůstane. V pubertě
začne každý vyvádět, někdo víc, někdo
míň, ale jakmile z toho vyroste, tak se
vrátí k dobrému základu, který z rodiny
má.
Red

Zveme všechny budoucí prvňáčky
na Den otevřených dveří

Zveme vás jménem všech zaměstnanců Základní školy Kamenice na Den otevřených dveří, který se koná dne 12. března 2020 od 8 do 13 hodin.
Můžete si prohlédnout prostředí školy, nahlédnout do výuky, zeptat se na to, co vás zajímá. Ve stejný den pořádáme od 16 hodin Hru pro budoucí prvňáčky.
Těšíme se na vás.
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Takhle tady cvičíme

Vítejte ve spodní tělocvičně Základní
školy Kamenice. To, co na fotce
nevidíte, je dlouhá řada rodičů
posedávajících na lavičkách. Je jich
tolik, co dětí, a právě si užívají chvilku
klidu, kdy za ně ratolesti převezme
někdo jiný. Ten někdo je Tomáš Marcin,
cvičitel gymnastiky předškolních dětí.
Tomáš, sám příležitostný hráč a zanícený
fanoušek hokeje, si vybral tvrdý chlebíček.
Jak udržet pozornost takhle malých dětí
a přimět je, aby opakovaly cviky a neodbíhaly k rodičům? Kupodivu se mu to daří,
má svoje osvědčené metody, které se naučil
od bývalé kolegyně Ivy Kamererové, se
kterou cvičil děti 8 let, taky od manželky Marie, během školení a spoustu z nich
i sám vymyslel. Nikdy na děti nekřičí, ví,
že v tomhle věku je nejdůležitější je zabavit.
Co rodič i dítě opravdu ocení, že žádná
hodina není stejná. Při rozcvičce hraje
muzika, kterou mixují Tomášovy dcery Eliška, Štěpánka a Johanka a spolu
s kamarádkami taky pomáhají s nářadím,
vzduchem lítají míčky, kroužky, hraje se
pantomima, a protože malé děti pořád
objevují svět, dokáže je Tomáš zabavit
i obyčejným ručníkem, s kterým se dá točit
a taky na něm jezdit. Děti se tak většinou
protahují a posilují, aniž by o tom věděly.

Nakonec vytáhne obrovský padák, za jehož
okraj se dá chytit a běhat dokola nebo pod
něj na povel schovat.
Tomáš je vlastně takový moderátor
chaosu. Nejde proti přílivové vlně energie
mrňousů, ale využívá ji a snaží se ji usměrnit do smysluplného pohybu. „Ve chvíli,
kdy cítím, že to děti nebaví, tak to nikdy
neberu jako jejich chybu, ale prostě musím
vymyslet něco jiného, rozklíčovat tu jejich
momentální situaci,” říká Tomáš.
Když už jsou děti zahřáté a protažené,
končí rodičům slastná chvíle u mobilů a jde
se na hlavní program. Z výklenků po boku
tělocvičny tahají společnými silami žíněnky, kozy, trampolíny, nakloněné roviny,
lavičky, hrazdu a všichni dohromady z toho
pak staví pod vedením hlavního architekta
Tomáše obří opičí dráhu kolem tělocvičny, ve které nechybí ani kruhy spuštěné ze
stropu, lano a ribstoly.
Tělocvična, která baví děti sama o sobě
svými obřími rozměry, se najednou stává
hobití cestou, na které je potřeba překonat
plno překážek, díky nimž děti posilují, trénují obratnost a rovnováhu. Po celou trasu
jistí svoje děti rodiče, dokud nepřiběhnou
k Tomášovi, který s nimi udělá kotoul, sud
nebo svíčku a běží se dál. U hrazdy pak hlídkuje pan Jan Kolouch, kterému taky patří za
jeho práci velký dík. Na otázku, jak vlastně
tu opičí dráhu vymýšlí, aby nebyla ani jed-

nou stejná, Tomáš odpovídá s úsměvem:
„Dopředu si třeba něco promyslím, ale pak
mě na poslední chvíli napadne něco lepšího.
Myslím, že ty nejlepší nápady přijdou až
na místě.”
Předškolní gymnastika je první místo,
kde děti přichází do kontaktu s tělocvičnou
a taky svým vlastním tělem a jeho možnostmi. Sledovat vlastní dítě, jak snaživě
ručkuje po ribstolu s výrazem obrovského
dobrodružství v očích, je odměna sama
o sobě.
Tomáš s dětmi cvičí už 13. rokem,
od chvíle, kdy začal pomáhat manželce trenérce sportovní gymnastiky. Za tu dobu
se pořádně oťukal, udělal si cvičitelský kurz
a dneska už jen s úsměvem vzpomíná:
„Když mě žena nechala poprvé se všemi
těmi dětmi v tělocvičně samotnýho, tak
to byla slušná tréma.” Dneska už ji nemá.
Soustředí se na to, aby pomohl dát dětem
do života kapitál, s kterým budou moct
operovat už pořád.
„Děti mě vrací do mých vlastních
dětských let. V jejich věku jsem byl takový tichošlápek. Ale myslím, že kdybych
měl takové možnosti, jako mají ony, byl
bych mnohem akčnější,” říká Tomáš, který
učí další generace lásce k pohybu, vědomí
a sebevědomí, že to má smysl.
Tomášovi můžete napsat na mail
tomas.marcin@atlas.cz.
Red
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Smart Kamenice
Musíme myslet 50 let dopředu a plánovat chytře,
říká starosta Pavel Čermák

Jsme skvělé místo k životu, máme nádhernou přírodu, žijeme
20 minut od hlavního města. Každý z nás vidí, jak po obci
rostou nové domy, další se rekonstruují a okolní louky a pole
pokrývají další a další novostavby. Že se okolí Prahy rozroste
na 1,5 milionu lidí, kteří z celého Česka i světa přijíždějí
za prací a dobrým životem, je dnes už jistota. Nevíme jen,
jak rychle k tomu dojde. Zalidnění a místy i přelidnění v okolí
velkých měst řeší spousta obcí a vlád po celé planetě. Zajistit
stále většímu množství lidí plnohodnotný, spokojený život,
a přitom nezdevastovat životní prostředí je výzva, která si
žádá chytrá řešení. Smart City. Tento koncept, který vznikl
původně pro světová velkoměsta, přináší spoustu nápadů,
jak se s výzvami 21. století vyrovnat i u nás v Kamenici.

K

dyž bychom se snažili spočítat, kolik už vzniklo
strategií, které sepsala různá ministerstva a think
tanky, kudy se má Česká republika ubírat, došli
bychom minimálně ke třem stovkám. Dokumenty
leží v šuplících nebo na webu, ale nikdo je až na pár výjimek
nedokázal zpropagovat, aby skutečně něčím pohnuly.
O Smart City se ale mluví. Svaz měst a obcí udělal analýzu,
jaké problémy musíme v Česku řešit a co se osvědčilo ve
světě, a přišel s osmdesátistránkovým dokumentem Smart
Česko, ke kterému pořádá semináře. A tak se po Evropských
městech, jako je Amsterdam, Stockholm, Vídeň, Barcelona,
snaží být smart i Praha, Ostrava, Pardubice, Zlín… A taky
spousta menších obcí, kterých je u nás přes 6000, a proto na to
musíme jít jinak než většina Evropy.

Člověk na prvním místě
„Konečně někdo pojal tuhle strategii z lidského hlediska,
netechnologicky. Smart totiž neznamená mít všude lavičky
s USB a wifinou, ale chytře naplánovat všechny oblasti života
tak, aby se člověku v čím dál rychlejším a propojenějším svě-
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tě žilo dobře,“ říká starosta Pavel Čermák,
který se školení Smart Česko zúčastnil.
Lidé na prvním místě, tak zní úvodní
zásada této strategie. To znamená,
že všechny technologie, které máme, slouží
člověku jako „hlavní postavě“, ne naopak.
Nežijeme proto, abychom vyráběli věci,
trávili čas v autě cestou do práce, byli jen
„lidským zdrojem,” jak píšou autoři Smart
Česka. Spousta z nás se musí naučit znovu
žít a vážit si sebe jako toho, kvůli kterému
technologie a výrobky vůbec vznikají.
Vezměme si jako příklad naši obec. Je
chytřejší budovat nová parkoviště a rozšiřovat silnice, aby každý mohl jezdit autem,
nebo investovat do toho, aby všechny
osady v Kamenici byly propojené chodníky a stezkami? Odpověď asi všichni známe.
Stále hustší doprava v naší obci souvisí
i s rozvojem Prahy. Spousta našich občanů
v Kamenici přespává a tráví víkendy,
zatímco každé všední ráno a večer sedá do
auta, aby se zařadili do kolon dovnitř a ven
z metropole. Jde na tohle vymyslet nějaké
chytré řešení? Vždyť počet lidí a s nimi i aut
bude neustále růst. „S protrženou přehradou
si neporadíme tak, že se jí budeme snažit
narychlo postavit hráz, ale že ten příval
zregulujeme do menších toků, aby nejen
nepáchaly škody, ale ještě přinesly obci
užitek,“ říká starosta.
Nejde jen o to, budovat další silnice
a obchvaty, což si žádá spolupráci všech
obcí, kraje a státu, a kvalitnější hromadnou
dopravu, ale umožnit lidem, aby nemuseli
zbytečně migrovat. Počet lidí, kteří pracují
z domu, roste a většina z nich k tomu potřebuje spolehlivý a rychlý internet. Radnice
proto zařídila, aby v projektech chodníků
byly automaticky i chráničky na optické kabely. Ať už tedy v budoucnu zvítězí
5G sítě nebo optické kabely, naše obec bude
na vysokorychlostní internet pro všechny
občany připravená.
Větší množství obyvatel je zároveň
příležitost pro řemeslníky, obchodníky,
kavárníky. Kamenice bude získávat stále víc
charakter města a s tím přichází i poptávka
po městských službách. Otevřít si přímo
tady krámek, salón nebo dílnu bude dávat

daleko větší smysl, než kvůli tomu jezdit
do Prahy. A tím pádem do Prahy nebudou
muset za těmito službami odjíždět ani naši
obyvatelé. Máme konečně první kavárnu,
která se nedávno otevřela na dětském hřišti
za Billou, a určitě u nás budou další podniky
vznikat.
Už teď ale u nás najdeme prvky, které
nemají ani daleko větší obce. Třeba základní
školu se dvěma velkými, moderními
tělocvičnami, kam jezdí trénovat lidé ze
širokého okolí, nebo skatepark, na kterém
se vyřádí děti a teenageři nejen na skejtu,
ale i koloběžkách a kolečkových bruslích.
Čím víc takových projektů vznikne, tím
méně budou naše děti potřebovat mamataxi někam do Prahy, ale stačí je vypustit
z domu. Naplňuje se tak další heslo strategie
Smart City: „Město krátkých vzdáleností.“

Strategie spokojenosti
Každá obec musí mít dlouhodobý plán,
jak se chce rozvíjet. Dnes se můžeme
ušklíbat nad komunistickými pětiletkami za
totality, ale nedá se říct, že by raná 90. léta,
která na mnoha obcích přinesla divoké
období bez jakéhokoli plánování, znamenala nějakou výhodu. Národní výbory
padly a nové samosprávy se musely naučit
plánovat. V případě Kamenice bylo jasné,
že jako první je potřeba zajistit kanalizaci,
vodovod a taky vybudovat novou základní a mateřskou školu. Celé desetiletí tyto
základní potřeby polykaly veškeré obecní
peníze.
„Musím poděkovat mým předchůdcům, že vybudovali ten základ, zároveň
to ale znamenalo, že desítky jiných věcí
byly upozaďovaných,“ vzpomíná starosta
Čermák na začátek 21. století v Kamenici.
Vedení radnice se ujal z vědomím, že obec
potřebuje svou vlastní a mnohem detailnější
strategii. A tak stejně jako v případě Smart
Česka nechala radnice vypracovat analýzu,
co obec potřebuje. K ní si přizvala Vysokou
školou ekonomickou z Prahy a po roční
práci vznikla strategie na roky 2016-2021.
V ní najdeme 3 hlavní oblasti, z nichž každá
se ještě skládá z desítek jednotlivých cílů:

Kvalita života v obci, Dopravní a technická
infrastruktura, Krajina, životní prostředí
a cestovní ruch.
Obec by totiž měla svým lidem nabízet
mnohem víc než pitnou vodu a osvětlení. Měla by zajistit i bohatý společenský
život. A tak začala podporovat Masopust,
Podzimní kamenické slavnosti, Vánoční
trhy, obecní ples, běh čarodějnic, setkávání
seniorů a desítky dalších kulturních akcí
podporovaných radnicí. Zmodernizovala
a rozšířila se základní škola, přibyla do ní
velká tělocvična, nové kabinety, kotelna.
Zrekonstruovaly se obecní byty na Těptíně, postavila se nová tribuna v Kulturním
domě, a v něm došlo i na rekonstrukci
balkónu, kde se budou dát pořádat svatby,
semináře, projekce, máme nový skatepark,
vykoupila se Masna, která bude klíčová
pro připravovaný teenage park. V běhu je
projekt nových sportovišť včetně atletického oválu a beach volejbalu, o kterém jsme
vám psali minule. A k tomu přibyla spousta
drobností, o kterých si můžete přečíst na
webu obce, třeba dobudování dětského
hřiště ve Struhařově.

Chytrá radnice
Každý přespolní, který jede okolo
radnice, si okamžitě všimne proskleného rohu budovy, kde je podatelna. I to je
podle starosty příklad chytrého přístupu.
Z celé radnice dostala ten nejpříjemnější a nejmodernější háv právě podatelna,
na kterou lidi chodí platit za popelnice,
pejsky, vyřizovat úřední věci, ale i získávat
všeobecné informace.
Zbytek úřadu schovaný za ní, včetně
starosty a šéfů jednotlivých odborů, funguje
v daleko stísněnějších podmínkách zděděných z dob komunismu. „Když už jsme se
rozhodli, že budovu vezmeme na milost
a nebudeme ji bořit, tak bylo smart jako
první zmodernizovat to, s čím lidi přijdou
bezprostředně do kontaktu, čili podatelnu.
Zbytek budovy jsme akorát zateplili, aby
měla menší náklady a trochu jsme srovnali nepřehledné chodby, aby u nás nikdo
nebloudil,“ popisuje starosta.
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Co už vidět není, ale je stejně důležité,
aby byla Kamenice smart, jsou IT technologie úřadu. Běžný člověk se o nich nikdy
nedozví, ale projevují se třeba kratšími
odbavovacími dobami, možností platit
kartou a taky díky nim už dneska můžeme
spoustu věcí vyřídit z domu po internetu.
Radnice má nový informační systém, je
propojená on-line s centrálními registry
a pracovníci vám na počkání vyjedou, co
potřebujete z Czech Pointu. Na podatelně si tak klidně zařídíte datovou schránku.
Součástí technologií, které žádný občan
nevidí, je i zabezpečení před kybernetickými útoky a zálohování, aby lidé nepřišli
o svoje data, ani je nikdo nezneužil. „Ty
technologie se musí nejen zařídit, ale taky
se je musí lidi u nás pořádně naučit, chce to
velké nasazení. Není to jako před 20 lety,
kdy jeden člověk programoval, opravoval PCčko a natahoval kabely. Dnes jsme
v rukách specialistů,“ říká starosta.
Digitalizace je i důležitá část strategie
radnice do roku 2026, která se začíná rodit
tento rok. Například popelnice, které jsou
už teď očipované, lze platit převodem na
účet. V budoucnu ale nebude ani potřeba chodit pro nálepku, ale popelnici si na
základě platby identifikuje sama popelářská
firma.

Náměstí dělá město
Už teď má Kamenice takový počet
obyvatel, že by mohla být malým městem.
Ale charakterem jsme pořád vesnice. Jsme
rozesetí po deseti osadách a chybí nám
skutečné centrum, kde by se soustředily
obchod, služby, společenský život, festivaly. Připravuje se ale zadání architektonické
studie, jak z prostoru mezi Ringhofferovou
silnicí, Billou, radnicí a Kulturním centrem
udělat skutečné náměstí. „Pro mě je to ten
nejhezčí příklad Smart City. Neřešíme teď,
jestli tam dáme ztmívací lampy a na parkoviště čidla obsazenosti, ale jak má náměstí vypadat celkově, aby to bylo příjemné
prostředí vyřešené tak, že bude vyhovovat
potřebám našich obyvatel, i když my už
tady dávno nebudeme,“ zamýšlí se starosta.
Mezi hlavními myšlenkami Smart City
najdeme, že jedno opatření má vyřešit hned
několik problémů najednou. V případě
náměstí to znamená lepší obslužnost, bohatší

komunitní život, pevnější identitu. Celé
prostranství známe teď spíš jako místo, které
chceme co nejrychleji opustit, prokličkovat
mezi auty s nákupem a domů. V minulosti
tu zkrachovalo kadeřnictví, květinářství
a několikrát i hospoda, která má konečně
schopného provozovatele. „Schválně jsme se
ptali lidí, kam berou svoje návštěvy, když za
nimi přijedou do Kamenice. Nikdy nikdo
neřekl, že na náměstí,” říká starosta, který
moc dobře ví, že ve většině obcí je právě
náměstí to místo, kam člověk rád zajde na
oběd, zmrzlinu, nákup nebo ke kadeřníkovi.
Cílem architektonické studie je tohle
všechno vyřešit, ale zároveň zachovat lidem
možnost nastoupit na autobus v centru
obce. Je to obrovská příležitost, jak to,
co vypadá jako nevýhoda, tedy že tu lidé
mířící do Prahy musí přestupovat, změnit ve
výhodu. Stanou se součástí života na náměstí
a dostanou příležitost se občerstvit a vyřídit
pochůzky. Zároveň provoz autobusů nesmí
narušovat život na náměstí. Prostě, chce to
chytré řešení. Snad se na náměstí konečně
přestěhuje i pošta, která je v současnosti
„zašitá“ na kopečku u Nové hospody.
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navázat na potok, který teče z Kostelce.
Vzniklý prstenec by sloužil jako pobytová
zóna upravená k vycházkám, odpočinku,
venkovnímu cvičení, čtení. První dílky této
skládačky můžeme vidět už teď. Pod školou
kolem Kosteleckého potoka vzniká ohniště, cestičky a bude se dál upravovat okolní
příroda a do ní doplňovat nápadité prvky
zpříjemňující trávení volného času.
Když se člověk začte do dokumentu
Smart Česko, najde tam i kapitolu „Soudržné Česko, odolná společnost, dobrý
soused.“ Je jasné, že tady se nebavíme
o technologiích a betonu, ale o vztazích.
Nejen mezi lidmi, ale celými obcemi. Podle
Pavla Čermáka se nedá naplánovat dobrá
budoucnost bez toho, aniž bychom mysleli
i na naše sousedy z Kostelce, Radějovic,
Velkých Popovic a dalších obcí. Společně
se navštěvujeme na nejrůznějších kulturních
akcích, velké lákadlo pro obyvatele z okolí
je naše Kulturní centrum s kapacitou 500
lidí a starosta se bude podle svých slov snažit
i v dalších letech tyhle výměny a setkání posilovat. „Být dobrý soused je skvělá
myšlenka. A to i ekonomicky, protože víc
vesnic má dohromady větší vyjednávací
sílu, když spolu něco prosazují v rámci kraje
a státu, a taky mohou společně dosáhnout
velkých úspor,” vysvětluje starosta.
Další hodnota, kterou se současná
i vznikající strategie snaží pěstovat, je Soudržnost. Sportovní akce, plesy, street party,
ohniště, to jsou všechno příležitosti, kde
se sousedé, ale i lidé z různých osad naší
obce, můžou setkávat, poznávat a častokrát
i vyříkávat svoje názory. Proto je obec bude
i nadále podporovat.
„Soudržná Kamenice znamená, že se lidi
zbytečně nerozeštvávají. Není přece moudré, aby si sousedi nepodali 20 let ruku,
protože jeden chtěl chodník vpravo a druhý
vlevo. Musíme hledat co nejvíc příležitostí, aby se lidi potkávali a mluvili spolu,“
říká Pavel Čermák a dodává, že soudržnost
a identita jsou spojená témata. Všichni jsme
občané Kamenice, ne anonymní městské
čtvrti.
Vědět a shodnout se na tom, co chceme.
To je podle starosty základ každého chytrého
plánu: “Cíli se dostaneš, i když krok za krokem, ale jen tehdy, pokud víš, kde ten cíl je.”

Období, kdy se obec řídí strategií
naplánovanou v roce 2016, se pomalu chýlí
ke konci. Letos začínáme nejen bilancovat,
ale hlavně je potřeba si ujasnit, jakým směrem se má naše obec ubírat dalších několik
let. „Zadal jsem si úkol připravit veškeré
podklady, na základě kterých strategii od
roku 2021 do roku 2026 začneme připravovat,“ říká starosta. Je přitom důležité, aby
svou strukturou i terminologií odpovídala
tomu, jak je sestavená strategie Smart Česko. „Máme zkušenosti z minula, kdy třeba
mnoho posuzovatelů žádostí o dotace v nich
hledají ty svoje slovíčka,“ vysvětluje Pavel
Čermák. Nejde podle něj ale zdaleka jen
o přístup ke státním a evropským penězům
pro naši obec, oceňuje, že Smart Česko je
sestavená kvalitním týmem odborníků, kteří
stavěli na ověřené praxi ze světa i od nás.
Kamenickou specialitou je nádherná
příroda, pro kterou bude v nové strategii
speciální kapitola. Cílem je vytvořit půlkruh kolem obce, který spojuje koryto
Kamenického potoka od Štiřínského zámku
ke Kamenickému zámku, a v těchto místech Red
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Obecní úřad
Kontakt
Telefon 323 673 105
web: www.kamenice.cz
e-mail: podatelna@kamenice.cz

19. března 15.30 - 18:00
V prostorách Obecního úřadu Kamenice budou
pracovnice Finančního úřadu přijímat daňová
přiznání a poskytovat informace s tím spojené.

Úřední hodiny
Pondělí a středa: 7:30–12:00 a 13:00–17:00

Kulturní dům
Kontakt
Kulturní centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434
251 68 Kamenice
Telefon: 323 672 643
Mobil: 731 045 466
kckamenice@kamenice.cz
www.kckamenice.cz
Otevírací doba
Pondělí – čtvrtek:
8:00–12:00 a 13:00–16:00

15. března 14.00
Karneval Klubu žen
Vstupné 40 Kč

17. března 19.30
Kamenické improshow
Obnovený ochotnický spolek Tyl
Vstupné dobrovolné

21. března 20.00
Kamenický ples
Vstupné 250 Kč

1. března 15.00

27. března 17.00

Pohádková show Venasis
Zábavné představení pro děti
Vstupné 150 Kč dospělí / 100 Kč děti

Noc s Andersenem
20. ročník pohádkového nocování
Místní veřejná knihovna Kamenice

9. března 9.30

30. března 9.30

Divadlo Láry Fáry: Pohádka o třech námořnících
Divadelní představení pro děti
Vstupné 60 Kč

Divadýlko Mrak: Vodnická pohádka
Divadelní představení pro děti
Vstupné 60 Kč

12. března 9.30

7. dubna 19.30

Dvacet dobrý ale voko bere
Koncert Monkey Business
Vstupné 390 / 440 Kč

Divadelní představení Dveře
Obnovený ochotnický spolek Tyl
Vstupné 100 Kč

Klub seniorů při KC Kamenice
Kontakt
Telefony na organizátorky akcí
Majka H: 773 222 369
Marie G: 721 865 938
Všechny aktuální informace a termíny
www.kamenice55.eu

Pravidelné akce
Ping–pong
sál KC Kamenice
pondělí a úterý dopoledne po domluvě
s vedením KC, tel: 323 672 643, 731 045 466

Zpívání s kytarou
každý první čtvrtek v měsíci:
5. 3., 2. 4., 7. 5., 4. 6.
v restauraci U Partyzána od 16 hodin.
Ostatní čtvrtky dle dohody.
Kontakt: Lenka Medřická, tel: 732 169 421

Středeční a páteční túry
připravuje Jiří Vinkler
Tel: 606 192 391

Nové pozvánky
4. března
Hledání rodinných kořenů
aneb Rodokmeny trochu jinak
Paní Zdena Doubravová nám prozradí, jak sama
začínala skládat úlomky rodinných větví,
kde hledat matriky a jak se v nich orientovat.
Trvání besedy cca 2 hod. Občerstvení zajištěno.
Sraz: v 10.00 hod. v přísálí
nebo na balkoně KD Kamenice.
Cena: zdarma senioři z Kamenice,
ostatní 50 Kč. Platba na místě.

11. března
Cestovatelská beseda - Expedice
Altiplano
Manželé Monika a Jiří Vackovi jsou cykloturisté,
poznávající svět ze sedla bicyklů. Na svoji první
velkou zahraniční expedici se vydali v roce 2009

do Jižní Ameriky. Cesta jim trvala 254 dní. Projeli
devět zemí v nadmořské výšce 3800–5000 metrů. Právě o této expedici bude jejich promítání.
Trvání besedy cca 2 hod. Občerstvení zajištěno.
Sraz: v 10.00 hod. v přísálí nebo na balkoně
KC Kamenice.
Cena: 50 Kč /senioři z Kamenice, ostatní 100,Kč. Platba na místě.

18. března
Interaktivní beseda se záchranářem
II. část – praktické ukázky
Na první besedě s panem Janem Bradnou jsme
se dozvěděli spoustu teoretických a důležitých
informací, které se nám v souvislosti s první pomocí mohou hodit. Pro velkou účast a zájem seniorů si tentokrát prakticky vyzkoušíme základní
postupy první pomoci. Doba trvání cca 3 hodiny.
Přihlášky do 17. 3. 2020.
Sraz: v 10.00 hod. na balkoně KD Kamenice.
Cena: zdarma pro kamenické seniory, ostatní
50 Kč. Platby na místě.

25. března
Exkurze do Čistírny odpadních vod
v Praze – Bubenči
Nabízíme zajímavou prohlídku staré čistírny odpadních vod, která je významným dokumentem
historie architektury, techniky a vodohospodářství. K prohlídce nabízíme plavbu na převozníkově prámu v podzemní usazovací nádrži. Před
prohlídkou stihneme malé občerstvení v Café
TOVÁRNA a poté v 11.00 hod. prohlídku prostor
čistírny. Na exkurzi je nutné vzít s sebou teplé
oblečení a obuv!
Přihlášky do 20. 3. 2020.
Platby: 23. 3. 2020, 18–19 hod., salonek
restaurace Na Rynku.
Sraz: v 8.15 hod. u KD Kamenice, odjezd
busem v 8.30 hod. Předpokládaný společný
návrat busem do Kamenice do 15 hod.
Cena: 150 Kč/senioři 65+ z Kamenice, ostatní
200 Kč.

28. března
Jarní brigáda se Spolkem Kamenicko
pokračování prací za Štiřínským rybníkem,
propojování cest napříč osadami a obcemi.
Důležité informace ohledně brigády najdete
v tomto čísle Zpravodaje na straně 27.

1. března
„Tajemné toulky Prahou“
Pražský hrad.
KAPACITA JIŽ NAPLNĚNA
Společně se sejdeme na Hradčanském nám.,
procházkou přes 1. a 2. Hradní nádvoří ke
katedrále sv. Víta, kterou si prohlédneme. Dále
procházkou kolem Starého královského paláce
přes nám. U Svätého Jiří k paláci Lobkowiczů.
Uvnitř projdeme expozice se vzácnými sbírkami
uměleckých předmětů, obrazů, rukopisů a hudebních nástrojů. Bude-li nám přát počasí, udělá
nám dobře procházka vinicemi sv. Václava na
Klárov. Délka prohlídky cca 4,5 hod.
Platby: 23. 3. 2020, 18 – 19 hod., salonek
restaurace Na Rynku.
Sraz: v 8.15 hod. u KD Kamenice, odjezd
autobusem v 8.30 hod.
Cena: 350 Kč / senioři 65+ z Kamenice,
ostatní 400 Kč.

Středočeský kraj

77628111
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Zámek Štiřín. Bouře se
neprohnala jen parkem
Historický park ve Štiříně je zapsaný
společně se zámkem na seznam
nemovitých kulturních památek ČR.
Vichřice tady vyvrátila nebo polomila
přes 80 stromů, mnohé starší 150 let.
Padl i nejkrásnější solitérní smrk blízko
Všedobrovic. Podle ceníku Agentury
ochrany přírody a krajiny byla na
stromech způsobená škoda přesahující
8 milionů korun. Odklízení si vyžádá
další nejméně 1 milion. Zámek zažádal
svého zřizovatele o mimořádnou státní
dotaci na sanační práce.
Známý botanik působící na Štiříně a člen
Společnosti Regio Štiřín Václav Větvička
vysoce ocenil, jak se někteří naši obyvatelé
k této události postavili: „Děkují velice za
iniciativu občanů Kamenice, kteří nabízejí
svou pomoc při úklidu i obnově parku, i za
aktivní přístup starosty obce v této záležitosti. Připravujeme plán asanace a jakmile
bude pohyb v areálu bezpečný, stanovíme
formu spolupráce.“
Na zámku už probíhá úklid. Vedle
pracovníků parku a povolaných arboristů se patronátem nad likvidací škod a nad
obnovou a novou výsadbou ujala Společnost
Regio Štiřín z.s. Jejími členy jsou i odborní
botanici parku. Společnost, jak zdůrazňuje
pan Větvička, aktivně přispívá k rozvoji
zámku Štiřín už od roku 1992. Zakládal
ji, tehdy ještě pod názvem Nadace Štiřín,
Václav Hrubý s Mistrem Josefem Sukem.
Náš starosta Pavel Čermák ke katastrofě,
která se v zámeckém parku odehrála, říká:
„V této těžké chvíli podporuji úsilí Regia,
vážím si osobního nasazení všech, kteří se
nyní parku věnují. Těžké okamžiky odhalují charaktery, a proto smekám před všemi
našimi obyvateli, kteří ukázali, že jim není
osud parku a zámku lhostejný. Ihned po
první bouři a zjištění následků katastrofy se
mi začali ozývat lidé s nabídkou pomoci při
odklízení stromů a zajištění obnovy parku.
Nejčastěji to byli lidé z blízkého Struhařova, ale park není lhostejný ani lidem v naší
nejvzdálenější Ládevsi.“
Starosta Čermák jednal se zástupci Regia,
Václavem Větvičkou, Václavem Hrubým,
Ivanem Staňou a Liborem Štichou a tlumočil jim nabídku pomoci od našich obyvatel.

Štiřín a jeho park jsou chloubou Kamenice
a všem nám záleží na jeho prosperitě. K tomu říká náš starosta: „Výjimečné
komplexní práce odvedené za posledních
40 let panem Václavem Hrubým si velice
cením, spolupráce s obcí byla za jeho vedení
nadstandartní, proto mne velmi znepokojuje situace spojená s jeho neodůvodněným
a překotným odvoláním v předvánočním
čase a následná zákulisní diskuze o privatizaci celé kulturní památky. Pan Hrubý,
ve funkci ředitele, byl pro mne pevnou
hrází, která se v minulosti několikrát
osvědčila, když zámku hrozil ‚nestandardní‘
převod do soukromých rukou. Kamenici
velmi záleží na tom, aby byl zámek velmi
dobře a profesionálně spravován a aby
v maximální míře sloužil lidem z našeho
regionu. Tato významná památka by rozhodně měla zůstat ve vlastnictví státu a ten
by ji měl využívat alespoň tak dobře jako
dosud“
Co se týče parku, sčítání škod proběhlo
a teď už je v rukou odborníků a těžkých
strojů, které budou vyvážet padlé kmeny.
Teprve za několik týdnů bude v parku dost

bezpečno na to, aby do něj mohli vstoupit
i naši občané, kteří se šlechetně nabídli,
že rádi pomůžou při jeho obnově. Situaci
na zámku budeme průběžně sledovat a přineseme další informace. Už teď ale víme,
že dostat park do původní podoby bude
záležitost několika desítek let.
Bouře se ale nepřehnala jen parkem.
Po dlouhém čtvrt století předčasně končí slavný cyklus Sukův hudební
Štiřín, na kterém se vystřídaly špičky
české klasické hudby a prostor dostávali
i talentovaní začínající umělci. U zrodu
této výjimečné kulturní tradice stál kromě Václava Hrubého i samotný Mistr
Josef Suk, světoznámý houslista, kterého
na zámek přivedlo natáčení skladby
Humoreska od jeho pradědečka Antonína
Dvořáka. „Regio Štiřín, organizátor této
akce, ve shodě se svými podporovateli,
tak chtějí dát najevo zřetelný protest proti
netransparentním změnám, které se na
zámku Štiřín nyní dějí,“ stojí ve vyjádření
organizátorů. Věříme ale, že se situace vyjasní a Sukův hudební Štiřín se na zámek vrátí.
Red
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Žákovský parlament
schválil Den naruby.
Připravuje se i na
schůzku s UNICEF
Začalo 2. pololetí. Vysvědčení jsme
probrali ve škole i doma a je na čase zažít
zase nějakou legraci. Na schůzkách našeho
parlamentu jsme proto hned v únoru začali
promýšlet a plánovat nové aktivity, které, jak doufáme, pobaví nejen spolužáky.
Nejbližší akce však proběhnou po uzávěrce
Zpravodaje, takže podrobněji až v příštím
čísle časopisu.
Na co se tedy těšíme? V pátek 21. února nás čeká Den účesů. Kreativitě se meze
nekladou! Ukaž, co v tobě je! Kdo ze třídy
tě nejvíc překvapí a okouzlí? Vyfoťte se!
Zvolte nejlepší účes školy! Tak nás všechny

lákají propagační letáčky. Uvidíme.
Zároveň již připravujeme další projekt,
který od žáků nejvyššího ročníku vyžaduje
a ještě bude vyžadovat, možná pro někoho
překvapivě, velké úsilí. 27. března totiž
proběhne Den naruby, neboli první dvě
vyučovací hodiny budou vyučovat ve všech
třídách dvojice žáků z devátých tříd. A kde
budou učitelé? Možná si budou vzadu pod
lavicí hrát s mobilem. Komenský bude asi
spokojen.
Parlamenťáci také řešili vážnější záležitosti. Připravovali jsme setkání se zástupcem UNICEF, panem Svatošem, abychom

předali finanční dar získaný sběrem papíru.
Děkujeme dětem i jejich rodičům, starého
papíru jsme shromáždili opravdu hodně,
bohužel výkupní cena byla tentokrát velmi
nízká.
Také jsme na parlamentu i na třídnických hodinách přemýšleli o tom, proč nám
někdo ve škole, zvl. na chlapeckých toaletách, počmárává dveře a vybavení. Asi jsme
na to přišli a věříme, že už se to nebude
opakovat.

Za Studentský parlament:
Parlamenťáci a I. Houbová, ZŠ

Olympiáda v angličtině.
Vítězové pojedou bojovat do Čelákovic
V posledním měsíci u nás v základní
škole proběhla školní kola několika
olympiád a soutěží, například Olympiády
v zeměpise nebo v matematické soutěži
Pythagoriáda. Konalo se také školní kolo
Olympiády v jazyce anglickém.
Přihlášení žáci druhého stupně soutěžili
dvoukolově. V písemné části soutěže prokazovali své znalosti při poslechu a práci

s textem, ti nejlepší pak měli v ústní části za
úkol uvést informace o sobě, konverzovat
s vyučující na vylosované téma a s dalším
soutěžícím diskutovat nad zadaným problémem. Škoda jen, že vysoká nemocnost
nedovolila mnohým přihlášeným nakonec
účast. V kategorii IA, do které patří žáci
6. a 7. ročníku, soutěžilo celkem 7 žáků
a v kategorii IIA, tedy žáci 8. a 9. ročníku,

nemocní

Pediatrie Kamenice
mění ordinační
hodiny od 1. dubna
Vážení rodiče, milí pacienti, z provozních
důvodů dojde od 1.4. 2020 ke změně ordinačních
hodin v naší ambulanci, vymění se ordinační
hodiny v úterý a ve čtvrtek.

vyzkoušelo své schopnosti 9 žáků. Nejlepší
dva soutěžící z obou kategorií budou reprezentovat školu v okresním kole, které se
bude konat v únoru na Gymnáziu v Čelákovicích. Vítězům blahopřejeme a budeme
držet palce!

Za vyučující anglického jazyka:
Alena Stehlíková

objednaní pacienti
prevence

nemocní

objednaní pacienti
prevence

pondělí

8 - 11

11 - 14

x

x

úterý

9 - 12

12 - 15

x

x

středa

8 - 11

11 - 14

x

x

čtvrtek

x

x

12 - 15

15 - 18

pátek

8 - 11

11 - 14

x

x
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Základní škola Olešovice
vyhlašuje zápis do 1. třídy.
Přijme taky uklízečku
a svačinářku

Vážení rodiče, zápis do 1. ročníku
Základní školy Olešovice se koná
7. dubna od 13.00 do 16.00 hodin.
Adresa: Ringhofferova 436
www.skolaolesovice.cz

Škola také přijme uklízečku – svačinářku
i na částečný úvazek s nástupem
od 1. dubna 2020. Nabídky zasílejte na:
info@skolaolesovice.cz
nebo volejte 731 415 507

Heidi Janků zazpívala dětem
ze Základní školy Olešovice
Pololetní vysvědčení svědčilo o odvedené
práci, a tak u někoho byla radost větší,
u někoho zase menší. Ale po rozdání
vysvědčení čekalo překvapení na všechny
z nás. Ve školní hale čekala paní ředitelka
školy a zpěvačka Heidi Janků. Obě nám
pogratulovaly, a pak jsme všichni společně
začali zpívat, tančit a řádit. Zkrátka jsme se
dobře bavili při ukončení tohoto pololetí.

Ani během uplynulého pololetí jsme se však
nenudili. Volnočasových aktivit bylo víc
než dost. Byli jsme na farmě v Soběhrdech,
na exkurzi v Cukrářském salonu a ve výrobně domácích knedlíků v Říčanech. Byli
jsme se podívat u hasičů, absolvovali jsme
výukový program Cesty integrace Říčany,
učili jsme se první pomoc s firmou Medivac
a tkaní s Ekocentrem Říčany. Starší žáci

dostali příležitost prohlédnout si Národní
divadlo. Možná by se některé aktivity daly
ještě jmenovat, ale my se už těšíme na ty,
které nás čekají v II. pololetí. I vám přejeme
v nadcházejícím půl roce mnoho hezkých
dní.

Za Základní školu Olešovice:
Marie Nečadová
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Naši malí
fotbalisté přes
zimu nezaháleli
Mládežnické kategorie fotbalového
oddílu SK Kamenice i přes zimu pilně
trénují. Slovní spojení v podobě zimní
přestávky, naznačuje pro některé hráče
i trenéry volnější týdny a měsíce od fotbalu. Pro malé fotbalisty SK Kamenice toto
neplatí. Téměř nepřetržitě trénují od konce
podzimní části. Základní škola v Kamenici
nám poskytla pronájem tělocvičny, aby bylo
kde získat fyzické síly a herní dovednosti pro druhou část sezony. Někdy to je
pro kluky dřina, ale i při ní zažijí spoustu
legrace. V rámci příprav se obě kategorie zúčastní halových turnajů. Vedení volí
osvědčenou destinaci, Říčany.
Ti starší už mají své turnaje za sebou.
V prvním případě se ale herně ani výsledkově nezadařilo. Nutno podotknout, že
ve velmi oslabeném počtu. Zejména pak
byla znát nepřítomnost některých hráčů
základní sestavy. Našimi soupeři byli TJ
Kyje, Spartak Hrdlořezy, Běchovičtí sršni,
FK Králův Dvůr, Sokol Cholupice 2009
a Sokol Cholupice 2010. Zápas od zápasu
se naše naděje na lepší celkové umístění
propadaly níže a níže. I přes veškerou snahu
kluků, která se jim nedala odepřít, končí
tým SK Kamenice na 5.místě. Ani pověstné
štěstí tentokrát nebylo na naší straně. Velmi špatná byla produktivita útočných řad
a pokud nestřílíte branky, nemůžete vítězit.
To druhý turnaj už přinesl ovoce,
dokonce s barvou stříbra. Sestava doznala
změn a hned bylo znát, že klíčoví hráči
jsou základním kamenem úspěchu. Soupeři
nám pro tentokrát byli TJ Kyje, TJ Slavia
Louňovice, FK Říčany, Sokol Cholupice a Meteor Praha. Jako první utkání nám
los přiřadil tým TJ Kyje, kterému bylo co
vracet. Bohužel se nám nepodařilo udržet
vedení a utkání skončilo smírně 1:1. Druhý
zápas přinesl do sbírky první výhru. Říčany
s přehledem přehráváme a vítězíme jed-

noznačně 4:1. To Louňovice už tak snadným soupeřem nebyly. I díky skutečnosti,
že soupeř neproměnil z pokutového kopu
naše jediné zaváhání, pokračujeme turnajem
bez prohry. Konečný výsledek 3:1. Předposledním soupeřem jsou Cholupice. V tomto
zápase přebíráme otěže do vlastních rukou
a od samotného začátku soupeře zasypáváme kupou střel. Po siréně, která ukončuje
zápas, svítí na tabuli 4:0. A jak už to bývá,
to nejlepší nakonec. Podle průběžné tabulky
vzejde vítěz turnaje z utkání Meteor Praha
vs. SK Kamenice. Soupeř bez jediného
zaváhání, s plným počtem 12ti bodů. Matematika byla jednoduchá – naše výhra,
naše prvenství! Bohužel, přes urputný boj
prohráváme fotbalovým výsledkem 0:1.
V rámci zimních turnajů je druhé místo
pro tuto věkovou kategorii zatím tím nejlepším umístěním za poslední dva roky.
Přejeme klukům, aby na jednom z těch
dalších, dosáhli na místo nejvyšší.
Následujícími slovy ohodnotil turnaje
vedoucí mládeže Aleš Stibůrek: „Ten první byl takový návrat do minulosti. Přesně
takhle jsme dopadli v Říčanech naposledy.

Patřil k těm nejméně úspěšným za poslední
roky a nejlepší bude co nejrychleji
zapomenout. Jo, to druhý turnaj, to už byla
jiná písnička. Chybělo málo a pro některé
kluky byl jak ze snu. Nevydařil se pouze
první zápas, kdy nám poslední dobou chvíli
trvá, než se rozkoukáme. V boji o první
místo jsme na Meteor podle mého názoru
měli. Ale rozhodla jedna jediná chyba a ta,
bohužel pro nás, rozhodla o vítězi. Klukům
patří pochvala za odvedenou hru, obzvláště
pak Ben Vít si zaslouží vyzdvihnout. Dle
mého názoru jednoznačně nejlepší hráč
SK Kamenice, ne-li turnaje. Ze tří zápasů
obdržel pouze tři branky a když byl v poli,
z pozice útočníka nastřílel hned branky 4.
Mimo jiné se mu jako hráči podařilo za
stavu 2:0 proti Louňovicím chytit penaltu,
která by zápas jistě zkomplikovala. Prostě
univerzální hráč, kterého by do svých řad
bral každý tým.“
V příštím článku Vám přineseme výsledky z turnajů těch úplně nejmladších.

Autor článku:
Jan Koudela
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Floorball Academy má
za sebou už 2 turnaje.
Další 3 na kluky čekají
Turnaje jsou už nějaký ten rok nedílnou
součástí kolotoče Floorball Academy.
Právě díky možnosti střetnout se s dětmi
z jiných měst a obcí se naše akademie liší
od běžných florbalových kroužků. Turnaje
jsou pro holky a kluky také velkou motivací
a odměnou za jejich každotýdenní snahu
na trénincích. Na tom zatím posledním,
zimním, se ve sportovní hale v Dolních
Břežanech sešlo 11 týmů tvořených
celkem 98 malými florbalisty. Ty byly
rozděleny do dvou věkových kategorií.

Mezi mladšími bojovalo o medaile šest
týmů. Zbylých pět potom soutěžilo mezi
staršími. Holky a kluci z Kamenice postavili
družstva v obou kategoriích. Během
zápasů si užili spoustu zábavy a ukázali,
jak se během tréninků od začátku roku
zlepšili. V mladší kategorii se kamenickým
dařilo výborně, porazili všechny soupeře
a mohli se radovat ze zaslouženého vítězství
v turnaji. Mezi staršími se museli sklonit
před hráči z Říčan, jejichž tým doplnili
i kluci z Prahy. Všichni si ale turnaj parádně

užili a kromě zážitků si odnesli pamětní
diplomy a medaile. A už teď netrpělivě
očekávají další střetnutí s ostatními malými
florbalisty z akademie. To je na programu
v sobotu 21. 3. ve sportovní hale na Fialce
v Říčanech. Všechny členy akademie i jejich
známé a kamarády na něj srdečně zveme.
Přihlašovat se děti můžou u svých trenérů.
Poslední klasický turnaj školního roku se
potom uskuteční také v Říčanech a to 16. 5.
Ani to však ještě z florbalové sezony nebude
všechno. Druhou červnovou sobotu totiž
chystáme Floorball Academy Roadshow,
která proběhne na náměstí v Průhonicích.
Její součástí bude i dětský turnaj pod
otevřeným nebem pro naše členy, na
kterém letošní sezonu definitivně uzavřeme.
Celá Roadshow ale nabídne ještě mnohem
víc v podobě doprovodného programu.
Léto potom, stejně jako v jiných halových
sportech, bude patřit přípravě. Pro naše
členy nabízíme dva turnusy příměstských
kempů zaměřených na florbal i jiné
doplňkové sporty. Uskuteční se v hale Na
Fialce v Říčanech od 13. do 17. 7. a od 20.
do 24. 7. Uvítáme na nich všechny naše
členy i ostatní florbalové nadšence od 6 do
15 let. Na úrovni nezáleží, důležitá je jen
snaha a chuť se zlepšovat. Přihlašovat se
můžete na webu floorballacademy.cz

Autor článku:
Vítek Voltr

Fotbal. Jaká nejbližší utkání nás čekají

Mladší žáci
A-tým
Mladší žáci
A-tým
Mladší žáci
A-tým
A-tým

Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota

21/03/2020
21/03/2020
28/03/2020
29/03/2020
04/04/2020
04/04/2020
11/04/2020

10:15
15:00
10:15
15:00
10:15
15:30
15:30

Kamenice - Mukařov
Kamenice - Kunice B
Kostelec u Křížků - Kamenice
Dobřejovice - Kamenice
Kamenice - Vyžlovka B
Hrusice - Kamenice
Nehvizdy - Kamenice
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Klub seniorů
při KC Kamenice
Na exkurzi v České televizi
15. ledna jsme se vydali na Kavčí hory.
Hned po vstupu do budovy České televize se nás ujali dva zaměstnanci, v krátkosti
nás seznámili s tím, co můžeme očekávat od dnešní exkurze, a vyrazili jsme
na prohlídkovou trasu. První zastavení
bylo u zmenšeném modelu celého objektu ČT. Následovalo nahrávací studio
ČT:D, kde nám promítli film o historii
České televize. Co třeba zaznělo? Česká
televize je veřejnoprávní médium, které
má zákonem zřízena tři studia v Praze,
Brně a Ostravě. Vysílá po celém území
naší republiky od 1. 1. 1992 a poskytuje
6 kanálů: ČT1, ČT2, ČT24, ČTsport,
ČT:D a ČT Art.
Další zastavení bylo v nahrávacím
studiu I., kde se pravidelně natáčí pořad
„Sama doma“. Nahrávací studia jsou
poměrně malá, ze stropu visí velké množství různých reflektorů a u stropu jsou
umístěny výkonné ventilátory na chlazení
vzduchu, protože při zapnutí většího počtu reflektorů je teplota ve studiu kolem
40 stupňů. Prošli jsme ještě dvě nahrávací
studia, v jednom se zrovna natáčelo, ve
druhém se připravovaly kulisy a rekvizity.
Po ukončení exkurze jsme si prohlédli ještě Galerii ČT, která se nachází ve
vedlejším objektu a jsou tu krásné kulisy
a kostýmy z českých filmů a pohádek.
Bylo to jako vždy prima.
s historickými zajímavostmi. Vyjeli jsme
i výtahem do opravené kupole historické
budovy, odkud jsme měli krásný výhled
na naše hlavní město. Ve spojovací chodExkurze do Národního muzea bě mezi novou a starou budovou muzea
jsme zhlédli projekci „Václavské náměstí
29. ledna jsme si prohlédli krásně
v čase“. Vstupenky, které věnovala nazrekonstruovanou budovu Národního
šemu klubu seniorů Nadace Charty 77,
muzea. Během dvou hodin nám ji ukánás opravňovaly k návštěvě všech expozic
zala paní průvodkyně a seznámila nás
v obou budovách. Někteří z nás ještě vy-

autor článku:

Marcela Nápravníková

užili příležitosti a zakoupili si vstupenku
na končící multimediální výstavu „Tutanchamon“, která nám přiblížila představy
Egypťanů o pohnutém životě tohoto
faraona.

autor článku:
Z. Klabíčková
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1010 kilometrů na kole
a dalších 766 pěšky
To jsme my, senioři z Kamenice.
A tohle všechno jsme loni zvládli

V roce 2019 jsme ušli celkem 766 kilometrů. Bylo to 61 pěších výletů do okolí
Kamenice. Na výletech poznáváme
krajinu a přírodu v každém ročním
období. Popovídáme si, pomáháme
si v těžším terénu a hlavně chůze je
krásný pohyb na čerstvém vzduchu.
Někdy s námi jdou i děti a svou
bezprostředností potěší dospělé.

N

a starých cestách v polích trháme
ovoce jako v dětství. V lesích
jsme zase nasbírali plno hub.
V listopadu jsme na kmeni
u Sázavy našli hlívu ústřičnou. Na túře při
odpočinku vzájemně ochutnáváme, co jsme
si kdo vzali k snědku. Při delších výletech
jdeme společně na oběd. Výborná atmosféra je, když můžeme sedět u jednoho
velkého stolu, např. svatební stůl u Vrtišků
v Týnci nad Sázavou nám byl nabídnut při
nedostatku jiného místa. To je hezký pocit
sounáležitosti, který při výletech vytváříme.
Často končíváme po túře na Křiváčku,
kde se sejdeme s ostatními seniory a při
kytaře a zpěvu prožíváme pěkné chvíle.
Tam nám naše kamarádka připravuje jídlo podle našeho přání. Výborně vaří např.
zvěřinu v Neveklově, dobré řízky v Poříčí
a příjemné posezení i kuchyně je v Městečku a v Nespekách. To je jen malý výčet
dobrých restaurací v okolí, kde jsme se cestou zastavili.
Od května jsme nachystali i cyklistické
výlety. První z nich byl dlouhý 25 kilometrů a moc se vydařil. Povzbuzeni jsme
pokračovali na další trasy, například jsme
obkroužili kopec za Benešovem, kdy jsme
sjeli do Mrače, kde je nejzachovalejší středověká tvrz ze 14. století na nevysokém
skalnatém ostrohu, pak do Soběhrd, kde
jsme navštívili soukromou farmu neboli
zoopark, dále do Vranova, Přestavlky a klesání ořechovou alejí do Čerčan.

Další krásný výlet byl do Voděradských
bučin, Mnichovicemi a velkým stoupáním
při cestě zpět. Zlákal nás i kraj směrem na
Říčany, kdy jsme projížděli Říčanským
lesem s různými upoutávkami a lákadly,
např. naučná a bosonohá stezka, kaplička či
japonská zahrada. Trasa se ohýbala u rybníka Jureček s malebnou prvorepublikovou
restaurací s koupadlem, která je v provozu
od roku 1934 a kam se rád vracel herec
Oldřich Nový.
Poznávali jsme i Posázaví. To jsme si
prohlédli na kolech od Davle do Štěchovic,
náročné stoupání na Rajchardov a pak vyhlídky na Vltavu jako je Smetanova vyhlídka
nebo Máj. Posázavskou stezku jsme zvládli
jak na kolech, tak i několikrát pěší.
Na kolech jsme najeli celkem 1010
kilometrů, nejdelší trasa byla asi 55 km. Při
kopcovitém terénu okolo Kamenice to je
srovnatelný výkon jako ujet 100 kilometrů
po rovině, což víme z vlastní zkušenosti.
Přidali jsme se také ke Klubu turistů
v Říčanech, který pořádal výlet na mni-

chovické vyhlídky. Jeho organizace byla
pečlivě připravená. Ve mlýně v Mnichovicích jsme ochutnali osvědčenou pochoutku
chléb se škvarkama. Poznali jsme jiný okruh
lidí a dostali kontakty na Klub českých turistů v Říčanech, který inzeruje své výlety
na www.ktcricany.cz . Takto je možné se
přidat a vydat se na výlety s nimi.
Co říci závěrem? Naše okolní krajina
je velmi krásná. Kolektiv kamenických
seniorů, který se schází k turistice po okolí,
je výborný. A to nás povzbuzuje k přípravě
dalších výletů jak turistických, tak i cyklistických. Chystáme si je sami a vždy máme
varianty kratší a delší pro různě zdatné turisty. Každý výlet zapisujeme do kroniky a na
cestách fotografujeme, abychom uchovali
vzpomínky pro sebe i budoucí generace.
Dokud vám to dovolí tělo a čas, přidejte se
k nám! Sportu zdar!

Vaši organizátoři a propagátoři
turistických výletů:
Salina a Jiří Vinklerovi
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Zprávy z Knihovny
Čtenářská amnestie
vyhlášená
od 17. do 31. března

Zveme malé čtenáře
na pohádkové spaní
v knihovně

Statistika knihovny za rok 2019
Knihovní fond Místní veřejné knihovny
k 31.12. 2019 čítá 8 790 knih v tomto
složení:
beletrie pro dospělé: 5 486
beletrie pro děti: 1 783
naučná literatura pro dospělé: 1 096
naučná literatura pro děti: 383
ostatní: 42
Do knihovního fondu jsme zařadili
v roce 2019 301 nových knih,
z tohoto počtu jsme 128 knih
zakoupili a 173 nám darovali
kameničtí občané.
Všem dárcům děkujeme!
Naši Čtenáři
Místní veřejná knihovna k 31. 12. 2019
registruje 658 čtenářů. Nejvíce jsou

Březen je měsícem čtenářů, proto Místní veřejná knihovna
Kamenice, jako každým rokem, vyhlašuje čtenářskou amnestii,
aby čtenáři, kteří dlouho nevrátili knihy, a kterým naběhla upomínka v jakékoliv výši, měli možnost tyto knihy vrátit, aniž by
museli upomínku uhradit. Poplatky z prodlení budou čtenářům
prominuty pouze při vrácení všech půjčených knih.
Žádáme vás, milí čtenáři, prohledejte své domácí knihovny a doneste v uvedeném termínu nevrá¬cené knihy k nám
do knihovny. Knihovna si od této akce slibuje vrácení dlouho
postrádaných knih, které se tak znovu dostanou do oběhu a budou
si je moci vypůjčit další čtenáři.
Dagmar Walachová, knihovnice

Zveme k nám všechny děti, které chtějí strávit dobrodružnou
noc a přespat v knihovně. Přijďte si co nejdříve pro přihlášky,
počet děti bude omezen. Noc s Andersenem začne v pátek 27. 3.
v 17.00 hod a rozloučíme se v sobotu 28. 3. v 8.00 hod. Podrobnější
informace přímo v knihovně.
Letošní noc věnujeme památce Hanse Christiana Andersena
a jeho „půlkulatinám“ (narodil se 2.4.1805). Čeká na vás bohatý
program plný překvapení, zábavy, čtení a také odměn!
Těšíme se na společné zážitky! Dagmar Walachová

zastoupení čtenáři ve věku
11 let (4.90 %), následují další věkové
kategorie:
18 let (2.59 %), 37 let ( 3.17 %),
68 let (2.31%), 73 let (2.02 %).
V roce 2019 jsme měli
2 714 návštěvníků.
Čtenáři provedli v minulém roce
celkem 7 371 výpůjček:
6 809 knih
461 periodik,
101 ostatních dokumentů

soubory po 120 knihách. Nabídli jsme
tedy kamenickým čtenářům celkem 240
knih.
Chceme do budoucna pořídit
do knihovny audioknihy. Proto jsme
v rámci výměnného fondu zapůjčili také
10 audioknih, abychom si ověřili, jaký
bude o audioknihy mezi našimi čtenáři
zájem.
Na přání čtenářů o konkrétní knihy, jsme
jim v rámci meziknihovní výpůjční služby, zprostředkovali zapůjčení 165 knih,
a to převážně z říčanské knihovny.

Meziknihovní spolupráce
Již tradičně nabízíme čtenářům naší
knihovny v rámci služby výměnného
fondu z Městské knihovny Benešov
knihy, které jsou čtenářům k dispozici na období minimálně 3 měsíců.
V průběhu roku 2019 jsme 2x vyměnili

Děkujeme všem návštěvníkům knihovny za jejich zájem a těšíme se, že nám
zůstanete věrni i v roce 2020. Zároveň
velmi uvítáme nové tváře všech věkových kategorií.
Jana Novodvorská, vedoucí knihovny
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Toto jsou nejlepší
čtenáři roku 2019
Všichni vítězové byli oceněni na slavnostním večeru, který
se konal u příležitosti 100. výročí založení knihovny dne
9. 12. 2019. Absolutním vítězem v počtu návštěv a výpůjček
se stala Zuzana Mináčová. Srdečně gratulujeme!
Jana Novodvorská a Dagmar Walachová

Vítězové v počtu výpůjček - dospělí
1.
2.
3.

ZUZANA MINÁČOVÁ
MARCELA DVOŘÁKOVÁ
MARIE BENEŠOVÁ

Vítězové v počtu výpůjček - děti
1.
2.
3.

JAKUB KOUKOL
KAROLÍNA SÁNDOROVÁ
VALERIE KRÁKOROVÁ

Vítězové v počtu návštěv - dospělí
1.
2.
3.

VÁCLAV ŠTOČEK
ANNA MATOUŠKOVÁ
EVA NEUGEBAUEROVÁ

Vítězové v počtu návštěv - děti
1.
2.
3.

MARTIN MIKLAS
MATYÁŠ SVOBODA
KLÁRA ŠTĚPÁNÍKOVÁ
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Ze zasedání
Vybrali jsme pro vás zajímavosti z Rady a Zastupitelstva obce Kamenice

Kompletní zápisy najdete na
www.kamenice.cz
nebo osobně u tajemníka OÚ Kamenice.
Rada 19.2.
Rada potvrdila zprávu výběrové komise
a schválila vítězného dodavatele veřejné
zakázky na dodavatele tlakové kanalizace
v ulici Korunní, firmu Mrakulastav, s.r.o.
s nabídkovou cenou 2 758 498,37,- Kč
bez DPH.
Rada obce schválila Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky a tím stvrdila
akt přijetí dotace na rekonstrukci ČOV
Kamenice.
Rada obce schválila zadávací dokumentaci
pro výběr zhotovitele na chodník od ZŠ
Kamenice ke kruhovému objezdu směr
Těptín.
Rada schválila převod osobního automobilu Škoda Fabia z majetku obce do
majetku své příspěvkové organizace
Technické služby Kamenice.
Rada schválila zřízení věcných břemen
pro uložení kabelů do obecních pozemků
ve prospěch ČEZ Distribuce v ulicích
Hadovitá, Spojovací a Ringhofferova.
Zastupitelstvo 5.2.
Zastupitelé na svém zasedání poprvé
použili nový elektronický hlasovací
systém a v souladu s tím upravili i svůj
jednací řád.
Kulturní centrum Kamenice dostalo
prostor pro přednesení výroční zprávy

o činnosti svého seniorského klubu 55+
aktivní. Zastupitelé ocenili práci dvou
zaměstnankyň příspěvkové organizace,
které pro klub pracují, a to Marii Hajdůškové, která zprávu přednesla a Marii
Gafnetter, a deklarovali i další podporu
této organizace.
Zastupitelé vzali na vědomí poslední
rozpočtové opatření, které udělala rada
obce na konci loňského roku a schválili
rozpočtové letošní první opatření 1/2020.
V tomto rozpočtovém opatření ve dvou
největších položkách přesunuli z rezervy peníze na výstavbu chodníku u školy
(ulice Ringhofferova) na doplnění tlakové
kanalizace v ulici Korunní.
Dalším dlouho projednávaným bodem
byla problematika možného nákupu
bývalé Ringhofferovy pily a okolních pozemků pod hrází rybníka ve Struhařově.
Zastupitelé byli informováni, že majitel
nesnížil ani po vyjednávání požadovanou prodejní cenu a ta zůstala na 18 mil.
Kč. Zároveň byli informovaní o tom, že
obec na nákup a revitalizaci brownfieldu
neobdržela od MMR ČR dotaci, o kterou
usilovala. Jednání bylo přerušeno ve
22 hodin.
Zastupitelstvo 19.2.
Zastupitelé ukončili rozpravu ohledně
pily ve Struhařově a vzali informace na
vědomí.
V dalším bodě zastupitelé odsouhlasili změnu pozice prvního místostarosty
obce, kterým je nyní Ing. Petr Valášek
a místostarosta bude nyní uvolněným
členem zastupitelstva. Tím se situace po
letech vrátila do stavu, kdy má Kamenice

opět uvolněného starostu i místostarostu,
kteří pozastavili své profesní zaměstnání a mohou se naplno věnovat jen obci.
Posledním uvolněným místostarostou byl
do roku 2014 pan Jiří Česal.
Zastupitelé odsouhlasili dar Hasičskému záchrannému sboru Středočeského
kraje, jednotce v Jílovém u Prahy na
nákup kompresoru pro plnění dýchacích přístrojů ve výši 25 tis. Kč. Celková
cena kompresoru činí okolo 450 tis. Kč.
Tímto pomohli i naší hasičské jednotce
SDH Kamenice – Těptín, která jezdí do
Jílového plnit své dýchací přístroje.
Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili nákup pozemku parc. č. 75/1 v k.ú. Těptín,
o výměře 7252 m2 za 731 Kč/m2. Pozemek je sportovní plochou a toto využití je
zde plánováno i nadále.
Zastupitelé odsouhlasili smlouvu s vlastníkem dopravní a technické infrastruktury
mezi obcí Kamenice a firmou STAKONT 2018 s.r.o., IČ 05445884 (jako
investor), stavební záměr "Štiřín - Na
Pokraji“. Jde o tzv. plánovací smlouvu,
kdy obec definuje své požadavky na infrastrukturu v této rozvojové lokalitě a pokud investor podmínky řádně splní, tak se
obec zavazuje nově vzniklou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci, komunikaci,
chodník, veřejné osvětlení atd.) převzít do
svého majetku a správy.
Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo
zařazení obce Kamenice do přípravy,
tvorby a realizace Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Říčansko pro období 2021-2027, tj. se zařazením obce do územní působnosti MAS
Říčansko o.p.s.
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Spolek Kamenicko tříletý
Již tři roky se snažíme mimo jiné
o zachování a obnovu prvků v krajině
v bezprostřední blízkosti Kamenice.
Nadále razíme heslo CESTY NÁS
SPOJUJÍ. V březnu bychom proto
rádi – snad opět s podporou obce,
kamenických občanů i sympatizantů
odjinud - pokračovali v práci započaté
loni na jaře. Pravidelným účastníkům
našich brigád je tedy jasné, že budeme
obnovovat další část staré obecní
cesty vedoucí ze Štiřína lesem nad
Štiřínskými studánkami směrem
k Petříkovu.
V minulém roce jsme zvládli vyčistit
100 metrů, stejný cíl si klademe letos. Pro
zajímavost uvádíme, že úsek cesty, který
patří ke Kamenici, měří asi 450 metrů,
zbytek spadá pod Petříkov. Letoškem tedy
rozhodně nekončíme.
Plánujeme, že již během této jarní
brigády instalujeme u obnovené cesty infor-

mační tabuli, která zvídavým kolemjdoucím
přiblíží kus novodobé historie Kamenice.
Těšíme se, že se nás sejde minimálně
tolik jako loni a užijeme si společně příjemné dopoledne. Bližší informace najdete ve zpravodaji, na www.kamenicko.cz,

Facebooku spolku Kamenicko a na Facebooku obce.

Za spolek Kamenicko:
Michaela Valentová

Vaše vzkazy
a názory
Chtěla bych se podělit o své
poznatky z projednávání
výroční zprávy Senior klubu
na veřejném zasedání rady.
Byla jsem překvapená, že v naší obci je
každý 9 občan seniorem. Ale zpět k věci.
Aktivity klubu super, dokonce rozsah akcí
překračuje hranice obce, 3 místo v republice, hodnoceno kladně…. Nejde však pouze
o aktivní, je zde spousta seniorů, kteří potřebují pomoc a nejen senioři, vždyť imobilní
mohou být i děti, mladí lidé po úrazech…a
civilizační choroby cílí mezi stále mladší
ročníky. Připadá mi příliš jednoduché, že
jediné řešení je sociální pracovnice, která
má ze zákona velice specifické funkce a jedinečné vzdělání (jak vysvětlil pan Zelený),
je jich málo, hledáme a tím by to mělo být,
jak se říká „z krku“. Pan starosta sice uvedl,

že je třeba na to pohlížet ve dvou rovinách,
ale řešení je složité. V diskusi padlo pár dobrých návrhů a nejen to, také v listopadovém
Zpravodaji o tom bylo mnoho napsáno, v
okolních obcích již mají zkušenosti, podnětů je dost.… víte, my senioři už nemáme
tolik času, takže systém co se vleče, neuteče,
pro nás není nejvhodnější. Nedala se přehlédnout skupina mladších zastupitelů, kteří
sice horlivě diskutovali mezi sebou, ale asi
to nebylo vhodné do veřejné diskuse. Milí
zastupitelé, chtěla bych Vám říci, to, co dnes
uděláte, děláte vlastně pro sebe, i vy za čas
budete na našem místě, takový už je koloběh života a věřte, uteče to zatraceně rychle.
Zároveň bych chtěla poděkovat obci,
že na akce klubu přispívá a pevně věřím, že
se najdou i finance pro organizátorky, aby
jejich čas, který tomu věnují, byl důstojně
odměněn.

A ještě jeden postřeh. Pro klub 55+, se
za 5 let trvání nenašlo místo pro setkávání,
mimo sportovních akcí, takže to řešíme
hospodami. O to víc jsem byla překvapená,
když jsem se účastnila 100 výročí knihovny
v naší obci a tam zaznělo, že ve Struhařově je pěvecký sbor, který se schází vždy v
pondělí v kulturním domě. Zpívali opravdu
krásně, ale přišlo mi líto, že pro desítky lidí
se místo našlo, ale pro seniory, kterých je
nepoměrně více, nikoliv. Abych byla objektivní, musím říci, že letošní rok, jsme obdrželi nabídku setkávat se ve Všedobrovicích v
hasičárně, ale autobusové spojení je vhodné
pouze pro osady na trase 461, bohužel do
ostatních obcí není návaznost a „po svých“
je to pro mnohé těžké. I Ti méně hybní by
si rádi popovídali a pobavili se.
M. Benešová
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Inzerce

30

Řádková inzerce

Prodám dům 4+1 104 m2, 5km od Kamenice, 2 koupelny,
terasa, zahrada. Tel. 721 172 652
Prodám byt v centru Kamenice 3+1/B, 85m2.
Tel. 721 172 652
Hledám hodináře/řku na drobné opravy a údržbu starožitných
hodin. Nástěnných a krbových. Zn: tel - 775 727 093
Prodám kuchyňský robot zn. EUROFIT MASTER (hnětač,
šlehač, mixér, odšťavňovač ...), náhradní nože. 1x použitý
(prakt. nový), cena 6,000,- Kč. Tel.: 728769820
Hledáme paní/studentku na doučování ČJ pro 2 žáky 8. třidy
ZŠ. Tel: 607 929 136

Zámek ti n si ás ovol e po v t n t

in

Zámecký květinový ples
v rytmu swingu 30. let
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Děkujeme, že respektujete společenskou etiketu. Stylový oděv té doby vítán!

www.stirin.cz
www.facebook.com
/HotelZamek Stirin

Vše se točí kolem Vás

e

ně
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