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Fotka měsíce: 
Ruční práce kováře Vladimíra Hladíka na nové bráně kamenického hřbitova. 
Přečtete si o ní v článku na straně 14.
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Titulní fotka: 
V tomto vydání vám představíme projekt sportovního areálu. Plocha nedaleko 
základní školy směrem na Těptín by se mohla stát unikátním místem setkávání 
sportovců, dětí, mládeže, fanoušků i těch, kteří si chtějí jen posedět v kavárně.
Vizualizace: NEW HOW

CENÍK INZERCE

Celá strana: 4 000 Kč
(na zrcadlo sazby: 188x264 mm, na spad: 210x297 mm + 5 mm)
Polovina: 2 200 Kč
(170x120 mm)
Čtvrtina: 1 160 Kč
(90x130 mm)
Osmina: 600 Kč
(92 x63 mm)
Prolink mezi inzerátem, vyvěšeným na webových stránkách 
Kamenice a předmětem inzerce.
1/4 strany a menší:  50 Kč, 1/2 strany a větší 100 Kč

ZVÝHODNĚNÁ INZERCE

Dlouhodobá – sleva 30%
V případě nepřetržité inzerce v 5 po sobě jdoucích vydáních.
Předplacená – sleva 25%
3 inzeráty ve třech po sobě jdoucích vydáních nebo s konkrétním 
uvedením měsíce vydání. Platba předem.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Do 150 znaků: zdarma
Nad 150 znaků: 15 Kč za slovo.
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Slovo 
starosty

Vážení sousedé, doufám, že vás navnadila 
titulní stránka tohoto čísla zpravodaje, 
protože uvnitř najdete velké představení 
projektu sportovního areálu. Vznikl 
po široké debatě sportovců, zastupitelů, ale 
taky zástupců mládeže a teď nadešel čas, 
abychom s ním seznámili celou kamenickou 
veřejnost. Cesta k realizaci nebude vzhledem 
k investiční náročnosti celého projektu 
snadná, ale překážky jsou od toho, aby se 
překonávaly. Věřím, že pokud budeme mít 
širokou shodu a podporu lidí z Kamenice, 
tak s realizací uspějeme, tak jako s jinými 
náročnými projekty. Těším se na vaše 
návrhy a připomínky.

Vezměme však toto číslo zpravodaje 
pěkně popořádku. Hned zkraje se dozvíte 
užitečné informace o očkování psů, které 
je letos trochu později než obvykle. 
Stejně tak přinášíme nový termín svozu 
velkoobjemového odpadu, za ten, který 
nám vzal nouzový stav. Komunální 
odpad je zmíněný na stejné stránce, a to 
v souvislosti s čipováním posledních nádob 
v obci, které nám ještě chybí. Blíží se totiž 
den, kdy popelářské auto bude pro posádku 
uzamčeno tak, že nepůjdou vysypat nádoby, 
které nemají čip. Povinnost mít na nádobě 
čip je daná naší vyhláškou.

Ze zápisů ze zastupitelstev je vidět 
počínající trend v územním plánování. 
Zastupitelé v souladu s novelizovaným 
stavebním zákonem nyní projednávají 
návrhy na jednotlivé změny v územním 
plánu tak, jak je žadatelé předkládají, 
a nikoli jednou za čtyři roky, jako tomu 
bylo v minulosti. Umím si proto představit, 
že už letos překonáme první desítku. 
Ne každá změna je ale schválena k dalšímu 
projednání. Přesto i neúspěšné změny musí 
mít své číslo.

Dále spolu nahlédneme do činnosti 
Technických služeb Kamenice, které 
za půl roku fungování jakožto příspěvková 
organizace odvedly skvělou práci a já 
celému týmu, který se stará o naše chodníky, 
trávníky, ale třeba i vypomáhá s opravami 
na základní škole, velmi děkuji. Jsem si jistý, 
že tato organizace má před sebou období 
růstu, a my to poznáme tak, že miliardový 
majetek obce bude profesionálně spravován.

Osobností tohoto čísla je umělecký 
kovář Vladimír Hladík, který vlastnoručně 
vykoval nejen logo naší základní školy 
pro kruhové okno ve štítu staré budovy. 
Zde ho představujeme jako umělce, který 
vytvořil monumentální bránu na hřbitov 
na Těptíně, a tak čtěte a prohlížejte.

Michal Škultéty, který pracuje 
v kamenickém Strojmetalu a bydlí 
v nedalekém Týnci nad Sázavou, se stal 
jedním ze symbolů našich dobrovolníků. 
Od počátku korona krize na své 3D tiskárně 
vyráběl, nejen pro naši obec, ochranné 
štíty a další pomůcky pro šití roušek. 
Dělal to ve volném čase zcela bez nároku 
na jakoukoli odměnu. I takové příběhy 
přineslo uplynulé období, a proto se o ně 
chceme podělit.

Užijte si vrchol letošního jara a začínající 
slunečné období.

Pavel Čermák
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Krátce z Rad a Zastupitelstva obce Kamenice 

Kompletní zápisy najdete  
na www.kamenice.cz nebo osobně 
u tajemníka OÚ Kamenice.

Z Rad obce Kamenice
29. 4. 2020

Rada obce schválila: 
• Technickým službám Kamenice 

nákup nakladače Loader 270 v ceně 
363.000 Kč vč. DPH

• pronájem části pozemku parc. 
č. 628/1 o výměře cca 3 m2 předem 
určenému zájemci společnosti ALZA CZ 
a.s. za účelem umístění ALZA BOXU 
k výdeji objednaného zboží

• uzavření nájemní smlouvy na byt 
č. 2, v ul. Truhlářská č. p. 855

• prodej hasičského vozu LIAZ obci 
Sázava, Losenice za cenu 750.000 Kč

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 0072/2020 na Tlakovou 
kanalizaci Korunní uzavřené se společností 
Mrakulastav s.r.o.

 
13. 5. 2020

Rada obce schválila:
• uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene ul. Heřmánková ve prospěch ČEZ 
Distribuce a.s.

• snížení ceny nájmu po dobu 
vyhlášení nouzového stavu vládou ČR pro 
nájemce nebytových prostor provozovny 
oční optiky.

Ze Zastupitelstva obce 
Kamenice
06. 05. 2020

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 2, schválené 

Radou obce Kamenice dne 15. 4. 2020
• Výroční zprávy o činnosti 

a hospodaření osadních výborů.

Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3: Příjmy: 

+7 798 331 Kč, výdaje: -6 684 460 Kč, 
financování +14 482 791 Kč

• účetní závěrku obce Kamenice 
za rok 2019

• celoroční hospodaření obce 
a závěrečný účet obce Kamenice za rok 
2019 včetně zprávy o výsledku hospodaření 
obce za rok 2019 „bez výhrad“.

• uzavření dohody o vytvoření 
společného školského obvodu s obcí 
Kostelec u Křížků

• Výzvu č. 2/2020 k podání žádosti 
o neinvestiční dotaci na podporu činnosti 
nestátních neziskových organizací (v případě 
dotačního programu ROZJEZDY jsou 
přípustné i fyzické osoby) působících 
na území obce Kamenice, které zajišťují 
sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu.

• uzavření Darovací smlouvy 
o bezúplatném převodu pozemku 
parc. č. 493/101 - orná půda, o výměře 
pozemku 87 m2 do vlastnictví obce 
Kamenice.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
• uzavření dohody o vytvoření 

společného školského obvodu s obcí 
Radějovice.

Komunální odpad
Od července nebude možné vysypat popelnici na komunální odpad bez čipu.
Už za měsíc bude na svozových 
vozidlech uzamčena možnost 
výsypu jakýchkoli nádob, které, 
nejsou opatřeny čipem. Proto 
nyní proběhne zdarma poslední 
kolo čipování v těchto termínech:

Zda máte očipovanou nádobu, poznáte 
podle štítku tohoto vzhledu. 
Pokud vám čip chybí, vyndejte svoji nádobu v předvečer 
uvedeného dne před svoji nemovitost nebo na svozové 
místo, s jasným označením nádoby číslem popisným nebo 
číslem evidenčním svého domu. Ukliďte ji až následující 
večer, poté, co na ní uvidíte nalepený nový štítek. 
Platí hlavně pro jednorázové známky.  
Poškozené nebo k čipování nevhodné nádoby vám 
na místě vyměníme (nádoba 120 l plast s kolečky 
– za 500 Kč).

V případě nejistoty volejte na úřad 313 034 672  
nebo nás navštivte osobně v úřední dny.
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Očkování psů proběhne 23. června
Každý chovatel je povinen, podle 
§ 4 odst. 1 písm.f) zákona 166/1999 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zajistit, aby byli psi ve stáří 
od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti 
vzteklině. V současné době je interval 
mezi očkováním stanoven dobou 
účinnosti předchozí vakcíny. Chovatel 
je povinen uchovávat doklad o očkování 
po dobu platnosti použité očkovací 
látky. K hromadnému očkování je nutno 
psa předvést osobou, která je schopna 
zvíře zvládnout. Pes musí být opatřen 
náhubkem a vodítkem.

Aktualizace svozu velkoobjemového odpadu
Vzhledem k opatřením spojeným s pandemií Covid-19 aktualizujeme  
kalendář svozu velkoobjemového odpadu.

Organizuje  
MVDr. Petra Menclová

Telefon: 607 631 554

Poplatek za očkování 
za jednoho psa je 
120 korun

Očkovací průkaz 
s sebou
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Technické služby 
skládají občanům účty 

Na začátku tohoto roku jsme přinesli rozhovor s Alexem Dvorakem, novým 
ředitelem Technických služeb Kamenice. Sedli jsme si spolu opět po čtvrt roce 
a taky společně vyjeli do terénu, aby předvedl, jak se této nové příspěvkové 
organizaci daří a hlavně co všechno dělá pro lidi. Kdo jste četli únorový zpravodaj, 

víte, že ředitel Alex Dvorak 
přišel z prostředí americké 
armády a skutečně řídí 

zaměstnance Technických služeb jako 
malou akční jednotku. V pracovně má na tři 
týdny dopředu zakreslené úkoly, požadavky 

Parta kolem ředitele Alexe Dvoraka (uprostřed) neustále maká na kultivaci veřejných prostranství u nás v Kamenici. Vlevo Miroslav Kučera, vpravo v plné výstroji 
Radomír Kabeláč.
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od občanů i vedení radnice a postupně si 
je odškrtává. Každý den vyjíždí do terénu, 
kontroluje práce na obecním majetku 
a reportuje vedení radnice. Kontroluje 
taky, jak kvalitně odvádí svou práci radnicí 
nasmlouvaní dodavatelé zvenčí. Vylepšení 
komunikace a lepší informovanost mezi 
obcí a technickými službami byl taky jeden 
z Alexových cílů, s kterými na post ředitele 
přišel. „Denně jsem v kontaktu se šéfkami 
správy majetku a zeleně a díky tomu umíme 
efektivně zasahovat, kde je potřeba,“ říká 
Dvorak.

Čištění chodníků, sekání trávy 
a ořezávání keřů jsou ty nejčastější úkony, 
u kterých pracovníky technických služeb 
uvidíte. Ředitel Dvorak ale upozorňuje, 
že třeba právě sekání trávy je častokrát 
na domluvě s občany. „Stává se nám i to, 
že vyběhne člověk před dům a žádá nás, 
abychom trávu nesekali, protože si ji poseče 
sám pro králíky. Většinou to respektujeme,“ 
usmívá se Dvorak, který sekání vyjíždí 
kontrolovat se správkyní zeleně.

Za těch několik málo měsíců, co je 
Alex ve funkci, rozjel slíbenou inventuru 
techniky a rozhodl mimo jiné, že dva stroje 
to už mají definitivně za sebou. Sekačka 
a malotraktor byly ekologicky zlikvidovány, 
protože náklady na opravy by už byly 
neúměrné. „Třeba oprava traktoru by stála 
tolik jako nákup nového,“ vysvětluje Alex, 
který si vždy vyžádá od servisních techniků 
písemné potvrzení kvůli transparentnosti.

Velký přírůstek je nakladač, díky 
kterému konečně nebudou muset 
pracovníci zdlouhavě naskladňovat sůl 
nebo štěrk a tím ztrácet cenné hodiny, 
které mohli odpracovat v terénu. Ze čtyř 
nabídek si technické služby vybraly tu 
nejlevnější. Nový nakladač bude fungovat 
i jako vysokozdvižný vozík.

Další důležitý úkol ředitele Dvoraka 
bylo personální zajištění služeb. Od dubna 
se tým rozšířil o nového člena, kterému 
nedělají problémy jakékoli zednické práce 
a jeho zkušenosti se uplatnily při drobných 
opravách na základní škole během uzavírky 
kvůli koronaviru. V oblasti HR ale Dvorak 
zmiňuje i neúspěch, to když se jeden 
perspektivní uchazeč po absolvování 
školení nakonec rozhodl pro práci jinde. 
„Bojujeme o lidi na otevřeném pracovním 
trhu, ne každý je spokojený s tabulkovým 
platem a fyzicky namáhavou prací,“ říká 
Dvorak, ale dodává, že o zájemce nemá 
nouzi. Plat sice prý není vysoký, ale je jistý, 
stejně tak stravenky a pevná pracovní doba 
od 6 do 14:30. O víkendech se pracuje jen 
v případě kalamity.

Pro lepší představu, čím se 
Technické služby Kamenice 
zabývají, jsme nakoukli 
do realizačního plánu ředitele 
Dvoraka. Mezi splněné úkoly 
během pár týdnů patří například 
tyto:

• Čištění plochy na Kuklíku
• Složení tribuny pro kulturní 

centrum
• Odvoz dveří a skel z kamenické 

školy
• Zasypání/vyplňování děr kamením 

v ulici Na spojce
• Namontování cedule v ulici 

Hiacintová – Skuheř
• Zasypání děr v ulici na Ládevsi
• Čištění propustí do kanálů
• Nákup: rukavice, řetěz na 

motorové pily, olej na řetěz, 
reflexní vesty

• Čištění místních komunikací 
ohledně spouště po větru

• Opravené okno u zubařky
• Umístění betonového 

odpadkového koše v centru 
Všedobrovic

• Odvoz strojů do servisu
• Úprava povrchu v ulici Toulovská
• Úklid plochy v areálu IMOS 

(nyní schopnost složit až 40 tun 
recyklátu)

• Vypracování smlouvy pro 
výběrové řízení na sečení 
veřejného prostranství

• Analýza smlouvy na úklidové 
služby obce Kamenice

• Odlehlá ulice – navezení štěrku
• Borová ulice – čištění zeleně
• Sběr dřevin – park Štiřín
• Koordinace výdeje dezinfekce 

pro sousední obce
• Plnění lahví dezinfekcí a převoz 

do kulturního centra – 1300 litrů
• Řezání a čištění stráně (údolí) 

nad Hamerským rybníkem
• Zavlažování nově zasázené 

zeleně u obecního úřadu 2x
• Asfaltování záplat – Těptín, Nová 

Hospoda

Na čem všem 
technické  
služby pracují?

Technické služby taky začaly 
investovat do vybavení a oblečení pro 
svoje zaměstnance. Díky světle zeleným 
mundůrům je občané můžou jasně rozeznat 
od ostatních pracovníků pohybujících se 
po obci. V nových botách, rukavicích, 
profesionálním a jednotném oblečení 
můžou pracovníci cítit nejen větší pohodu, 
ale i sounáležitost s organizací. 

Zlepšuje se i hospodaření technických 
služeb. Jak už jsme psali v únorovém čísle, 
díky statusu příspěvkové organizace mohou 
nejen servisovat obecní majetek, ale taky 
si přivydělávat na komerčních zakázkách. 
Šanon s fakturami v Dvorakově pracovně 
se pomalu ale jistě rozrůstá. Lidé i firmy 
si objednávají sečení, úpravy cest, nejvíc 
takových poptávek přišlo po větrné 
kalamitě.

Mnohem větší kalamitu samozřejmě 
znamenal koronavirus, během nějž 
pracovníci technických služeb naplnili tisíce 
lahví dezinfekcí, kterou pak dobrovolníci 
roznášeli po obci. „Strašně si našich lidí 
vážím za jejich nasazení,“ vzpomíná 
Dvorak.

Na otázku, co ho v jeho nové práci 
nejvíc překvapilo, odpovídá ředitel obratem: 
černé skládky. Když nastupoval, nepočítal 
s tím, že je to tak rozšířený nešvar. Jedná 
se hlavně o vyhozený stavební odpad 
z chat, ale zaznamenaný byl i případ, kdy 
někdo v samém centru Kamenice nahrnul 
na ulici odpad po rekonstrukci bytu. Jinde 
zase lidé hážou přes plot posekanou trávu 
nebo ořezané větve a neuvědomují si, 
že i bioodpad je černá skládka. 

Naopak příjemné překvapení pro 
Dvoraka byla podpora radních i zastupitelů. 
„Je vidět, že tuto novou organizaci skutečně 
chtěli a naslouchají našim potřebám,“ kvituje 
ředitel, který kromě dokončení inventury 
majetku chystá i investiční plán na pět let 
dopředu. Největší projekt je nová budova 
technických služeb na obecním pozemku 
namísto placení nájmu soukromníkovi, 
ale ředitel Dvorak ví, že to je ještě běh 
na dlouhou trať.

Co by každopádně lidi mohlo zajímat 
už teď, je plán spustit samostatnou 
sekci o technických službách na webu 
Kamenice. K mobilní aplikaci KAMENICE 
V MOBILU, kde lze už od loňských Vánoc 
jednoduše hlásit nedostatky či poruchy, 
tak přibude ještě webová stránka, kam 
můžete zadávat i požadavky a informovat 
se o tom, s čím vším vám technické služby 
mohou pomoct. Jakmile bude tato sekce 
k dispozici, budeme vás určitě ve zpravodaji 
i na Facebooku informovat.               Red
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Areál navrhla kancelář NEW HOW architektů Davida Zámečníka a Filipa Havliše. Není to jejich první projekt v Kamenici, právě teď se podle jejich návrhu staví 
nedaleko centra dva viladomy. V Říčanech projektují novou školu. 

Tohle je nový sportovní 
areál. Jak se vám líbí?
Radnice představuje projekt, který přináší  
desítky nových aktivit pro všechny věkové skupiny. 
Získá podporu široké veřejnosti?

Každého to tady praští do očí. Na vesnické poměry obrovský prostor 
naproti jezdeckým stájím u kruhového objezdu na Těptín a Týnec 
nad Sázavou, hned vedle Hamerského rybníku, na dohled od základní 
školy i nového parku. Pár minut pěšky od centra a v docházkové 
vzdálenosti pro většinu Kameničáků. Něco by tady šlo udělat.  
Něco velkého.

Odnepaměti se tu kopalo do balónu. 
V 70. letech u fotbalového hřiště vyrostla 
tribuna, z které fandilo až 300 diváků. 
Když po půl století dosloužila, nahradila 
ji skromná montovaná konstrukce. Pod 
hřištěm byla kdysi i ledová plocha, pak 
škvára, pak víceúčelová plocha, která 
ale nikdy nebyla pořádně využívaná. 
Velké oživení sem přinesl skatepark, ale jen 
na spodním konci. Mezi ním a fotbalovým 
hřištěm zeje neurčitý prostor. A i když 
celá oblast mezi Hamerským rybníkem 
a kruhovým objezdem působí upraveně, 
má z ní člověk pocit prázdnoty. O to větší, 
když uváží, jaký potenciál se tu nabízí.
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Je to už pár let, co vedení obce oslovilo 
několik architektonických kanceláří, 
aby předložily studie, jak by mohl prostor 
vypadat. Prosadili se architekti z pražského 
ateliéru NEW HOW, jejichž spolumajitel 
a spoluautor vybraného projektu David 
Zámečník bydlí v nedalekém Kostelci 
u Křížků. „Od začátku jsme věděli, 
že chceme regulérní sportoviště, ale taky, 
aby ten sport byl pro všechny, hlavně děti 
a mládež. Prostě takový pohybový startup, 
kde si každý bude moct vyzkoušet většinu 
populárních sportů,“ říká starosta Pavel 
Čermák a dodává: „Náš cíl je vytvořit kolem 
každého sportu dobrou partu, která na sebe 
bude nabalovat další lidi.“

Od prvních skic se k projektu 
vyjadřuje kamenická sportovní veřejnost 
od fotbalistů, běžců, florbalistů, volejbalistů 
až po mažoretky, a tak architekti projekt 
přizpůsobili sportům a zájmům, které už 
v Kamenici existují a mají tradici. Nejde 
tedy o střelbu do vzduchu „co by se asi lidem 

mohlo líbit,“ ale zároveň nabízí věci, které 
dosud v naší obci nebyly, včetně kompletní 
malé atletiky. „Kouzlo projektu je i v tom, 
že děti, které třeba přijdou k nám na fotbal, 
si budou moct vyzkoušet i tenis, volejbal, 
běh, florbal, prostě dostanou šanci zjistit, 
co je baví nejvíc. Bude to tím pádem takový 
tavicí kotel pohybových aktivit,“ vysvětluje 
zastupitel a fotbalista Vladimír Hladík.

Fotbal je základ každé vesnice. I u nás 
v Kamenici má dlouhou tradici, jezdí si 
k nám zahrát nadšenci až z Prahy. Skvělá 
zpráva je, že v poslední době roste zájem 
hlavně u dětí. Do Kamenice se ve velkém 
stěhují mladé rodiny a rozkoukávají se, 
co jim nové prostředí nabízí. Moderní, 
atraktivní sportoviště může přitáhnout i tuto 
skupinu a pomoci jim snadněji navázat 
vztahy a zapustit kořeny, stát se skutečnou 
součástí obce.

Vedle fotbalového hřiště projekt 
počítá s hřištěm na módní beach volejbal, 
ale i volejbal klasický a univerzálnější 

plochou využitelnou na líný tenis nebo 
fotbálek.

Při pohledu na vizualizaci každého 
na první pohled zaujme úzká dlouhá 
budova, která využívá výškový rozdíl mezi 
terasou s fotbalovým hřištěm a dalšími 
míčovými sporty a budoucí víceúčelovou 
plochou a atletickým oválem. „Snažili jsme 
se, aby budova nepůsobila jako přehrada 
nebo nepatřičná dominanta, proto skrz ní 
vedou průchody a průhledy, které dodávají 
vzdušnost a vizuálně propojují obě části 
areálu,“ vysvětluje David Zámečník.

Budova v sobě ukrývá dvě tělocvičny 
o rozměrech zhruba 19 na 8 metrů vhodné 
na fitness, jógu, tanec nebo třeba posilovnu. 
Pro sporty náročnější na prostor už existují 
hned dvě velké tělocvičny v nedaleké 
základní škole, takže architekti mohli zůstat 
u relativně úzké „nudle“, díky čemuž zbylo 
i víc prostoru na sportoviště. Uprostřed 
budovy se počítá s šatnami pro fotbalisty, 
rozhodčí, návštěvníky atletické části areálu 

Kromě tradičního fotbalu počítá projekt i s volejbalem a beach volejbalem, tenisem, nohejbalem, malým fotbalem, sprintem, během, skokem do dálky a do výšky, 
vrhem, florbalem a hokejem pod širým nebem případně s využitím nafukovací haly. Uvnitř centrální budovy bude prostor na fitness, bojové sporty, ale i wellness 
a kavárnu. 
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i luxusnější šatny určené pro zákazníky 
platící si za služby, jako je už zmíněná 
jóga, případně i wellness. „Je na budoucím 
nájemci, čím si tyto prostory vybaví, 
můžou tam být posilovací stroje, ale třeba 
taky výřivky nebo sauny,“ říká Zámečník. 
Směrem k hřišti pod střechou centrální 

budovy jsou tribuny pro 200 lidí. Střecha 
je kapitola sama pro sebe. Zelený porost 
v létě pomůže udržet snesitelnou teplotu 
uvnitř lépe než drahá klimatizace. Střechu 
lze také osadit fotovoltaickými články. 

Na kraji budovy směrem k silnici je 
kavárna. „Sem se chodí na rande,“ ukazuje 

s usměvem na plány architekt Zámečník, 
prostor taky určitě ocení rodiče, kteří 
dovedli svoje ratolesti na sportovní kroužek 
i kdokoli, kdo si chce před, po nebo místo 
sportování posedět. Na opačné straně 
směrem k parkovišti a továrně Strojmetalu 
se zase počítá s bytem pro správce, protože 
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areál bude potřebovat neustálou péči 
a dohled.

Obrovský skok pro kamenický sport 
by byla atletická dráha. Ve čtyřech 
drahách se nabízí 200 metrů dlouhý ovál 
a v 6 drahách 60 metrů sprinterská rovinka. 
„Bojovali jsme o každý metr, víc se tam 

opravdu nevešlo,“ komentuje Zámečník. 
Od začátku je sportovní areál plánovaný 
tak, aby se maximálně doplňoval s tím, 
co už nabízí nedaleká základní škola a co 
na ní naopak chybí. „Děcka ze základky 
by konečně získaly venkovní sportoviště,“ 
zdůrazňuje 1. místostarosta Petr Valášek 

a zároveň vedoucí oddílu orientačního běhu 
v Kamenici. Díky dvoustovce bychom mohli 
pořádat v Kamenici mládežnické běžecké 
závody. „Sportovní areál by znamenal, 
že obec bude mít ucelenou malou atletiku,“ 
říká Valášek. Velká debata probíhala ohledně 
parkování. Nakonec zvítězila varianta 



plochy u Strojmetalu. Při příjezdu k areálu 
jako první člověka upoutá budova Masny. 
A z tohoto důvodu jí architekti věnovali 
náležitou pozornost. „Chtěli jsme, aby 
vizuálně byla Masna protiváhou jezdeckého 
statku na druhé straně silnice a pocitově ho 
vyvažovala,“ rozebírá Zámečník. Původní 
stará budova by se rozšířila na dvě patra, 
z nichž obě by nabídly otevřený variabilní 
prostor s terasami a zajímavými průhledy 
do krajiny. Spojení mezi nimi by zajišťovala 
kontejnerová konstrukce se schodištěm 
a záchody.  

Tento alternativní prostor, který 
v širokém okolí nemá obdobu, počítá 
s hudební zkušebnou a bistrem v přízemí, 
které by přímo navazovalo na skatepark, 
streetbal a venkovní posilování. Horní 
patro by mohlo být laděné víc do umění.  
„Třeba pro kurzy animování filmů, 3D 
tisku, prostě takové doupě pro mladistvé 
tvůrce,“ říká k tomu starosta Čermák. Díky 
své otevřenosti nabízí budova nekonečnou 
variabilitu včetně amatérských koncertů. 
S velikostí 15 krát 15 metrů by dokázala 
pojmout až 150 zábavychtivých lidí.

Masna by náctiletým partičkám 
migrujícím po obci s hudbou na plné pecky 
z mobilů nabídl bezpečný, srozumitelný 
prostor, který je tak trochu světem samým 
pro sebe, ale zároveň není izolovaný 
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„Naším cílem je rozpohybovat všechny věkové skupiny v Kamenici,“ říká starosta Pavel Čermák. Z budovy 
Masny za jeho zády by se mohla stát klubovna pro kamenickou mládež s bistrem, streetbalem a venkovními 
posilovacími stroji. 



od sportovních aktivit v areálu. „Projekt 
skateparku jasně ukázal, že mládež nechce 
akorát dělat neplechu, ale prostě chce něco 
dělat, akorát u toho nechce být nikým 
instruovaná a být pod dohledem učitele 
nebo trenéra,“ vysvětluje místostarosta 
Valášek plánovaného ducha Masny 
a starosta Čermák k tomu dodává: „Rodiče 
křičí na děcka, ať jdou ven, ale už jim 
neřeknou kam. Masna je přesně ten prostor, 
který v Kamenici potřebujeme. Vyzkoušeli 
jsme si už z doby letního kina, že mládež 
se nepotřebuje scházet v centru, ale tam, 
kde jí to dává smysl.“ 

Každého při pohledu na elegantní 
vizualizace napadne, „kolik to tak může 
stát.“ Architekt Zámečník mluví o „horních 
desítkách milionů“, zároveň ale zdůrazňuje, 
že není možné seriózně mluvit o ceně, 
dokud není hotový projekt do poslední 
kliky a s ním i jasně vyčíslené náklady. 

Vedení obce se také kloní k tomu, aby vznikl 
nejprve projekt. Investovat do něj se 
vyplatí i proto, že zakládá mnohem větší 
šanci na získání evropské či státní dotace. 
O peníze je možné žádat i u nově vzniklé 
Národní sportovní agentury. „V regionu 
žádný takový sportovní areál není, což 
by naše šance mohlo posílit,“ zamýšlí se 
Valášek.

Je jasné, že peníze budou muset jít 
i z obecního rozpočtu, a proto hledá 
vedení obce podporu i u široké kamenické 
veřejnosti, nejen sportovní komunity. 
Ta bude jistě klást otázku, jestli si takový 
projekt vůbec naše obec může dovolit, když 
už má úvěr na kanalizaci a vodovod, školu 
a čistírnu odpadních vod. „Dle ekonomů je 
zadlužení naší obce naprosto zdravé, pořád 
se pohybujeme na výši ročního rozpočtu,“ 
uvažuje Valášek jakožto místostarosta 
pro ekonomiku. Starosta Čermák k tomu 
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dodává: „Často od lidí slyším argument, 
že dokud nejsou postavené všechny 
chodníky a opravené silnice, tak se nemáme 
zabývat zelení, kulturou a sportováním. 
Samozřejmě, že potřeby obce mají nějakou 
posloupnost a musíme nejdřív uspokojit ty 
základní, ale na druhou stranu super silnice 
lepší lidi neudělá. Od toho tu jsou právě ty 
vznešenější aktivity, jako je sport a kultura, 
aby pomohly vytvořit skvělou partu 4500 
lidí.“

Sportovní areál je opravdu velký plán. 
Doteď to byl jen sen sportovců z celé 
Kamenice. Možná, že po přečtení tohoto 
článku se tímto snem nakazí i další lidé. 
Jak to vidíte vy, čtenáři našeho zpravodaje? 
Nebojte se vyjádřit svůj názor, dejte 
vedení obce vědět, co si myslíte. Vaše 
reakce rádi otiskneme. Napsat můžete 
na redakce@kamenice.cz, budeme se těšit.  
         Red

Design je moderní. Světlé dřevo, elegantní úzké ocelové sloupy a betonové stěny procházející napříč centrální budovou.
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Tento 400 kilo vážící, 3 metry 
široký a 2,7 metrů vysoký počin 
vznikal už od února minulého 
roku, tehdy ještě v hlavě 

a na skicách. Celá konstrukce i jednotlivé 
detaily jsou autorským dílem Hladíka. 
„Každý kovář má jiný postup, já jsem si 
nejdřív bránu rozkreslil v měřítku 1:1, 
bylo potřeba vymyslet nejen symboliku, 
ale i technologii,“ líčí Hladík, se kterým 
stojíme u brány, a je znát, že je obzvášť 
pyšný na spony, které propojují podélné 
a svislé linie brány. Na pohled i dotek je 
vidět ruční práce. Mříže, listy symbolizující 
Kamenici, i oba kříže na sloupech na sobě 
nesou otisky kovářského kladiva a dodávají 
celému dílu zvláštní punc.

Kromě umělecké stránky bylo potřeba 
vyřešit i několik praktických problémů. 
Skoro půltunovou bránu nesou naspodu 
mohutné čepy, jeden ze sloupů, do nichž 
je brána ukotvená, se musel nově armovat. 
Třídílná konstrukce dovoluje vjezd 
nákladního auta, středová branka je zase 
navržená, aby neměli problém vozíčkáři.

Také stylizované kříže s měděnými 
deskami na sloupech jsou Hladíkovou prací. 
„Záleželo mi na tom, aby tam nebyly nějaké 
plastové rámečky, ale něco, co bude ladit,“ 
vysvětluje. Soudě podle reakcí návštěvníků 
i kolegů kovářů, se brána opravdu povedla. 
Na dotaz, jak dlouho odhaduje, že bude 
jeho dílo obci sloužit, s úsměvem odpovídá: 
„Snad mnoho set let.“                         Red

Nová brána na Druhou stranu 

Majestátní stromy, kamenná zeď, kaple. 
Kamenický hřbitov je důstojné místo 
posledního odpočinku. Až donedávna 
se sem ale vstupovalo obyčejnými 
drátěnnými vraty. Kdo jste tady 
posledního půl roku nebyli, udiví vás, 
jaké umělecké dílo je nahradilo. Novou 
bránu ručně vykoval Vladimír Hladík.
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Mohli jste ho vidět v televizi, novinách 
i na Facebooku Kamenice. Michal je 
přitom skromný, tichý chlap, který žije 
s rodinou v domku na okraji Týnce nad 
Sázavou, chodí do práce v kamenickém 
Strojmetalu a jediné, čím na pohled 
trochu vybočuje, jsou dva bulteriéři, 
kteří se mu prohání po zahradě. Co je 
ale nejvíc zajímavé a kvůli čemu se 
dostal i do celostátních médií, jsou 
3D tiskárny, které mu vrní v suterénu. 
Během koronavirové krize jely nonstop 
a Michal na nich na svoje náklady 
vyráběl a dodával hlavně čelenky 
pro ochranné štíty, ale i pomůcky 
pro rychlejší šití roušek pro švadleny. 
Ty posloužily nejen v Kamenici, 
ale i ve školách a nemocnicích. 
S Michalem naše Kamenice i nadále 
úzce spolupracuje. Od letošního září 
naše základní škola zahajuje pro 
zájemce kroužek 3D tisku vedeného 
právě Michalem.

Byly o něm dvě reportáže na Nově, 
článek v Extra, Benešovském 
deníku a v Blaníku, ale nezdá 
se, že by to na Michalovi 

zanechalo nějakou stopu. Mluví klidně 
a největší záblesk zájmu je na něm patrný, 
když se začneme bavit o konkrétních 
technologiích a vlastnostech jednotlivých 
materiálů, ze kterých vyrábí věci pro svoje 
okolí. Od hraček pro dítě, dárků pro ženu, 
součástek pro tchána až po čelenky štítů, 
které ho dostaly do médií. 

Od malička ho bavily počítače a o 3D tisk 
se začal zajímat ještě v době, kdy to bylo 
v našich končinách nedostupné sci-fi. 
Jakmile se technologie rozšířila a klesly 
ceny, koupil si postupně dvě tiskárny 
a vlastnoručně je přestavěl pro svoje 
potřeby. Během koronavirové krize k nim 
přibyla ještě třetí, kterou si pořídil speciálně 
kvůli výrobě ochranných štítů. 

Do akce se zapojila komunita 
3D nadšenců spojených po Facebooku 
a vytvořili dárcovskou kampaň na Donio.cz. 
Díky ní vysbírali peníze, aby si všichni 
zájemci mohli pořídit vlastní tiskárnu 
i materiál a zapojit se do produkce 
ochranných pomůcek. Dlužno dodat, 
že sám Michal kromě této kampaně 
investoval několik tisíc ze svého a zdarma 
dodal 800 čelenek. Starosta Pavel Čermák 

propojil Michala s firmou Mifer, která 
k čelenkám dodala plexiskla. „Jak se to 
objevilo v televizi, začali lidi volat jak 
vzteklí,“ usmívá se Michal, pro kterého 
byla priorita dodávat do Integrovaného 
záchranného systému, hlavně nemocnic.

Na otázku, jestli si Michal 3D tiskem 
hodlá vydělávat, kroutí hlavou: „Udělal 
jsem si na to sice živnosťák, ale to spíš pro 
pořádek, nemůžu samozřejmě konkurovat 
velkým firmám.“ Michal se živí jako 
kovář na ručním lisu v kamenickém 
Strojmetalu, kde vyrábí podvozkové díly 
pro luxusní auta. Když byl tisk ochranných 
štítů na vrcholu, chodil spát ve dvě ráno 
a do práce vstával v šest. Poté se dohodl 
se zaměstnavatelem, že může zůstat doma 
za 60 procent mzdy a plně se věnovat 
výrobě ochranných pomůcek. „Byl jsem 
ale připravený i na variantu, že mi nic 
neproplatí, ale naštěstí to dopadlo takhle,“ 
vzpomíná Škultéty. 

Dnes už je opět 3D tisk pro Michala spíš 
koníček, kterým si přiležitostně přivydělává. 
Na policích po domě má nejrůznější hračky 
a artefakty, které vznikají právě na jeho 
tiskárnách v suterénu. Michal taky vymýšlí 
osnovu pro kurz 3D tisku na základní škole 
Divišov a v Kamenici. Budeme se těšit.               
          
         Red

Michal Škultéty: 3D tiskař v boji s virem
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Mateřská škola Kamenice. 
Ohlédnutí za 2. pololetím

Při ohlédnutí za letošním 2. pololetí 
ve školce, i když jsme tu nemohli být 
celou dobu, jsme zažili opět spoustu 
zajímavých akcí. Hned v lednu nás 
ve školce navštívilo Mobilní planetárium 
se zábavně - vzdělávacím programem 
„Jak šel Měsíc na návštěvu ke Slunci“.  
Děti se tak srozumitelnou formou 
(prostřednictvím pohádky) seznámily se 
základními jevy astronomie. 

V únoru jsme navštívili místní knihovnu, 
kde si děti mohly prohlédnout mnoho 
zajímavých knížek, seznámit se s prostředím 
knihovny a dozvědět se spoustu zajímavostí 
o známé spisovatelce Boženě Němcové. 
Paní učitelka dětem nakonec přečetla 
pohádku, kterou Božena Němcová napsala. 
Dětem se návštěva knihovny moc líbila a byl 

to pro ně velký kulturní zážitek. Navštívil 
nás „Cirkus Adonis“ se svým jedinečným 
vystoupením plným kouzel a čarování. 
Děti se na chvíli staly pomocníky mistra 
Kouzelníka. Vystoupení bylo úžasné a děti 
ho přímo zbožňují. 

Stihli jsme také navštívit divadelní 
představení v Kulturním domě Kamenice. 
Divadlo Krapet nám zahrálo pohádku z knihy 
Maxipes Fík. Na konci měsíce se některé 
děti zúčastnily projektu „Hravé lyžování“.  
Formou her, cvičení a netradičních soutěží 
dle doporučených metodických postupů 
si děti osvojily lyžařské dovednosti. Celý 
týden byl zakončen závodem dětí na lyžích 
a vyhlášením vítězů. 

V tomto pololetí jsme se také zúčastnili 
několika výtvarných soutěží. Při Základní 
Umělecké Škole Velké Popovice jsme 

soutěžili na téma „Mýtické postavy“. Další 
výtvarná soutěž, konaná na Chvalském 
zámku na téma „Večerníček“, byla 
pro nás velmi úspěšná. Nina Krejzová 
a Adéla Navrátilová ze 4. třídy Berušky se 
umístily na krásném druhém místě. Moc 
gratulujeme. Jejich práce jsou k vidění 
na Chvalském zámku až do 16. června 2020.

Nyní jsme se, po dlouhé době, opět 
vrátili do naší oblíbené školky. Většinu času 
trávíme na školní zahradě a přizpůsobujeme 
tomu naše aktivity. Počasí nám přeje, a tak 
z toho máme všichni radost. 

 Našim předškolákům, kteří od září 
nastupují do školy, přejeme mnoho úspěchů 
a samé jedničky.

Krásné léto a hlavně hodně zdraví přejí
Učitelky Mateřské školy Kamenice
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Floorball Academy  
zve děti ke sportování

„Chceme, aby se nejmladší děti věnovaly 
všeobecné sportovní přípravě a v mladším 
školním věku vyzkoušely různé sportovní 
aktivity. Vybrat si sport a specializovat se 
mohou později. Podobný model funguje 
mimo jiné v severských zemích, například 
ve Švédsku. Díky tomu si děti vytváří 
celoživotní pozitivní vztah ke sportování 
a k pohybovým aktivitám,“ zdůvodňuje 
nový koncept jeden ze zakladatelů Floorball 
Academy Jakub Menhart. 

Podle Národní zprávy o pohybové 
aktivitě dětí a mládeže z roku 2019 chybí 
českým dětem přirozený pohyb, a to i těm, 
které se věnují organizovanému sportu. 
Neorganizovaným pohybovým aktivitám 
se podle zprávy věnuje více než dvě hodiny 
denně jen 27 procent dětí. Na nepříznivém 
trendu se podle odborníků podepisují 
i rodiče, kteří vozí děti do kroužků i do škol. 
Vinu na něm nesou i samotné děti, které 
dávají ve svém volnu přednost sezení 
u monitorů. „Hlavním důvodem nedostatku 
pohybu za nás je, že děti nevidíme venku, 

aktivní čas tráví venku velmi málo. A také 
sedavé chování,“ řekl novinářům hlavní 
autor zprávy Aleš Gába.

Naučit děti, jak trávit svůj čas aktivně 
venku, je jedním z cílů projektu GYM 
Academy. „Chceme našim svěřencům 
ukázat, že trávit čas venku hraním různých 
sportovních her, může být stejně zábavné, 
nebo i zábavnější než sedět doma u počítače. 
Budeme se věnovat základům různých 
sportovních a pohybových her a tréninky 
budou také vycházet z atletických 
a gymnastických základů,“ dodává manažer 
akademie Daniel Menhart. 

Pro svůj nový projekt zvolili organizátoři 
i hymnu, je jí Tři rohy penalta od písničkáře 
Jarka Nohavici. „Přijde nám, že text přesně 
vystihuje směr, kterým bychom se chtěli 
vydat. Chceme dnešním dětem ukázat, jak 
si venku hráli jejich rodiče a probudit v nich 

touhu po přirozeném pohybu,“ dodává 
Menhart.

Floorball Academy ale chystá i další 
aktivity. Vzhledem k situaci kolem 
koronaviru bylo nutné zrušit závěrečný 
halový turnaj sezony i Roadshow, na které 
měli členové jednotlivých kroužků poměřit 
své síly pod otevřeným nebem. Uskutečnit 
by se ale, za splnění vládou stanovených 
hygienických podmínek, měly oba turnusy 
příměstských kempů od 13. do 17. 7. a od 
20. do 24. 7. v hale Na Fialce v Říčanech. 
Kromě nich a otevřených tréninků GYM 
Academy, se rovněž poprvé rozjede projekt 
TRIP Academy. V rámci něj budou moci 
členové akademie se svými kamarády 
a trenéry vyrazit na výlety po Praze 
a jejím okolí. Více informací naleznete na 
www.floorballacademy.cz
        Vítek Voltr

Po odeznění epidemie se chystá mnoho novinek 
včetně tréninků zaměřených na všestranný sportovní 
rozvoj a pro děti se připravují prázdninové výlety.

Floorball Academy rozšiřuje své pole 
působnosti. Florbal nově nebude 
jediným sportem, na který se akademie 
zaměří. Od září naplno rozjíždíme 
nový projekt GYM Academy. Jeho 
cílem je rozvíjet přirozeným způsobem 
všestranné sportovní schopnosti 
a dovednosti dětí od předškolního 
věku. Od května až do konce 
prázdnin nabízíme našim členům 
a jejich přátelům na vyzkoušení 
zdarma tréninky pod hlavičkou 
GYM Academy. Přesné termíny 
tréninků jsou zveřejňovány na webu 
floorballacademy.cz. Od září se potom 
tréninky GYM Academy na některých 
místech stanou plnohodnotnou součástí 
portfolia akademie a doplní tak tréninky 
Floorball Academy, které se rozběhnou 
v běžném režimu podobně jako v tomto 
školním roce.
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Klub seniorů  
při KC Kamenice

Milí senioři z Kamenice! Postupně se 
vracíme k našim pravidelným aktivitám. 
Některé z nich již pravidelně od května 
probíhají, jiné pro vás připravujeme. 
Pojďme si je připomenout:

Sledujte www.kamenice55.eu,  
vývěsku u KD a nově také  
www.kckamenice.cz v sekci Klub 
seniorů, kam postupně přesuneme 
všechny informace a historii Klubu 
seniorů při KC Kamenice. Dozvíte se 
zde o všech novinkách a aktuálních 
změnách, na které můžeme 
reagovat častěji, než jednou měsíčně 
ve Zpravodaji z Kamenice.

Kontakty na organizátorky akcí:
Majka Hajdušková: 773 222 369 
Marie Grafnetter: 721 865 938

Prosíme všechny přihlášené 
na akce před karanténou, aby se 
přihlásili znovu a potvrdili tak 
nebo zrušili předešlé rezervace! 
Děkujeme za pochopení!

11. 6. – Zpívánky s piknikem
Pokračování oblíbených zpívánek při 

kytaře, tentokrát v 17 hod. v nivě pod 
školou. Přineste si něco na sezení (podložky, 
piknikové židle), občerstvení pro vlastní 
potřebu. Různé hudební nástroje jsou 
vítány.

12. 6. – Noc kostelů, poprvé 
v kostele sv. Františka z Assisi 
v Kamenici

 Akce ve spolupráci se spolkem 
Kamenicko. Po zahájení v 19 hodin 
se rozezní varhanní koncert a poté 
komentované prohlídky s Mgr. Janem 
Pišnou. Propagační leták k Noci kostelů 
najdete na jiném místě ve zpravodaji.

24. 6. – Jednodenní výlet 
na hrad Šternberk a Vodní dům 
Hulice                     

Navštívíme gotický hrad, jehož historie 
sahá až do 13. století, později přestavěn 
na zámek. Jeho vlastníkem je žijící potomek 
starobylého šlechtického rodu Šternberků 
- Zdeněk Sternberg. Po obědě přejedeme 
do Vodního domu, návštěvnického střediska 
v Hulicích s interaktivní expozicí evropsky 
významné lokality Želivka, a seznámíme 
se atraktivní formou s několika tvářemi 
vody, např. voda jako životní prostředí 
vodních rostlin a živočichů i jako nezbytná 
podmínka našeho života. 

Přihlášky do 21. 6.
Platby: 22. 6., 18–19 hod., 
salonek rest. Na Rynku.                                                                                             
Cena: 300,- Kč/senioři 65+ 
z Kamenice, 350,-Kč/ostatní.                                                
Sraz: v 8.15 hod. u Billy. 
Předpokládaný návrat do Kamenice 
do 18 hod.

8. 7. – „Tajemné toulky Prahou“ 
– Pražský hrad.

Průvodkyně Ivana Tatková nás provede 
přes 1. a 2. hradní nádvoří ke katedrále 
sv. Víta, kterou si prohlédneme i uvnitř. 

Přihlášky do 21. 6.                                                                                                        
Platby: 22. 6., 18–19 hod., 
salonek restaurace Na Rynku.                                                                              
Cena: 350,- Kč/senioři 65+ 
z Kamenice, 400,- Kč/ostatní.                                                        
Sraz: v 8 hod. u Billy. 
Návrat do 16.30 hodin.

10.  8.        –     Petankový    turnaj 
družstev

Vyzvali jsme na něj již seniory ze Sulic 
a Želivce. Odehraje se na petankovém 
hřišti u Billy. Smíšená družstva (4-6 členů) 
se utkají nejen o ceny, ale i o sportovní 
zážitky.

Přihlášky do 30. 7.
Zápis družstev od 8.30 hod., začátek 
utkání v 9 hod. 

26. 8. - Komentovaná procházka 
s kamenickým kronikářem Janem 
Pišnou.                     

Téma: židovská obec v našem kraji, 
s návštěvou židovského hřbitova v Kostelci 
u Křížků.

Bližší informace najdete v letním čísle 
zpravodaje.

Těšíme se na viděnou, 
Majka Hajdušková 

Marie Grafnetter
Klub seniorů při KC Kamenice

Rády bychom touto cestou 
poděkovaly ředitelce ZŠ Kamenice, 
paní Mgr. Pavlíně Tolarové, 
za zapůjčení školního dvora pro 
cvičení seniorů. Děkujeme všichni, 
kteří jsme si přišli zacvičit venku 
v přírodě v době, kdy jsme nemohli 
do tělocvičen!

Petank:
Každé úterý a neděli od 13 hodin na 

hřišti za Billou. Lze hrát kdykoli po dohodě 
hráčů a při dodržování pokynů vlády. 
Termín další hry se dohodne na místě.

Cyklovýlety: 
Každou středu, sraz v 8.30 hodin 

u „nástěnky“.

Pěší výlety:
Každý pátek, sraz v 8.30 hodin u Billy.

Kontaktní osoba pro pěší 
i cyklotúry:

Jiří Vinkler: +420 606 192 391

Dále vám nabízíme červnové 
a prázdninové akce.

Pro výlety, které jsme museli odložit, 
hledáme náhradní termíny. Někteří se 
budete vracet do kolektivu s opatrností, jiní 
naopak návrat k pravidelným setkáváním 
vítáte.

Další zastávkou bude Starý královský 
palác, prohlídka romantické baziliky 
sv. Jiří, Jiřskou ulicí přejdeme do Zlaté 
uličky a poté se procházkou vinicemi 
sv. Václava dostaneme na Klárov, kde 
na nás bude čekat autobus. V průběhu dne 
počítáme i s přestávkou na občerstvení, 
ale doporučujeme vzít si s sebou svačiny.
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Klub seniorů  
při KC Kamenice

Zprávy z Knihovny

Čtenářská amnestie: 
náhradní termín je 
8. 6. – 30. 6. 2020

Jak jsme slíbily, přinášíme našim 
čtenářům možnost vrátit knihy, které měli 
doma dlouho, a to bez sankčních poplatků.

Nebojte se přijít do knihovny s knihami, 
které se zapomněly doma, a bez obav je 
vraťte. Těšíme se na vás i vrácené knihy!

Jana Novodvorská 
Dagmar Walachová

Zkušební provoz  
„Objednávky knih  
z domova“

Naše knihovna pro vás připravila novou 
službu, kdy si z pohodlí domova můžete 
objednat knihy, o které máte zájem, 
a které nejsou právě vypůjčené. My vám 
je v knihovně připravíme k vyzvednutí. 
Služba bude trvat do konce června, pokud 
se osvědčí, budeme v ní pokračovat i nadále. 

Postup je následující:
• dostupnost i výběr knih – On-line 

katalog na www.kckamenice.cz / záložka 
Knihovna

• počet objednaných titulů – omezen 
na 5 knih

• způsob objednání: e-mail: 
knihovna.kamenice@tiscali.cz,  telefonicky 

na č. 323 671 048 - ve výpůjční době 
knihovny

• vyzvednutí objednaných knih 
- následující výpůjční den, nejpozději 
do 5 pracovních dnů

• vydání pouze po předložení 
čtenářského průkazu

Upozorňujeme, že v případě požadavku 
konkrétního titulu, můžeme připravit pouze 
knihy, které jsou v danou chvíli k dispozici. 

Naším cílem je spokojenost kamenických 
čtenářů.                                                                                  

Jana Novodvorská 
Dagmar Walachová

Knižní novinky  
v květnu

Pro dospělé
Měděný jezdec (1.) (Simonsová Paullina)
Taťána a Alexandr (2.) (Simonsová 

Paullina)
Letní zahrada (3.) (Simonsová Paullina)
Lovkyně štěstěny (Goodwinová Daisy)
Pozoruhodná dobrodružství slečny 

Alethey Darcyové  (Astonová Elizabeth)
Sonderbehandlung neboli zvláštní 

zacházení (Müller Filip)
Mraky nad Barrandovem (Motl Stanislav)
Výchova dítěte s Aspergerovým 

syndromem (Boyd Brenda)
Všichni žijem´ v blázinci (Honzák 

Radkin)

Pro děti
Futronela a jiné pohádky (Pavlovič Josef)
Kluci z mraveniště (Pavlovič Josef)
G-Force (Hariman Sierra)
Bajky z pole a tůňky (Kobulejová Hana 

Karolína)
Garfield a zlý čaroděj (Davis Jim)
Burák veliký (Disney)
Burák toreadorem (Disney)
Univerzita pro Příšerky (Disney)

Příběhy o koních a ponících (Holthausen 
Luise)

Pohádková čítanka (Petiška Eduard)
Zvonilka. Tajemství křídel (Disney)
Dětská kuchařka. Tak chutná duha

Dagmar Walachová, 
knihovnice

Dvoudenní výlet 15.–16. září:  
Brno, Hustopeče, Moravský kras 
Věříme, že dvoudenní výlet, 
který důkladně od začátku roku 
připravujeme, také uskutečníme! 
Připomínáme program, důležité 
informace ohledně plateb a žádáme 
zájemce o nové přihlášky či zrušení 
původní rezervace na tuto akci.

Program:
1. den: prohlídka Brna 
s průvodcem, podzemní labyrint 
pod městem, Hustopeče:                                                                             
vinný sklípek s I. a II. večeří, řízenou 
degustací 9 vzorků vín, ostatní 
konzumací, programem.
2. den: Moravský kras – Punkevní 
jeskyně, propast Macocha, obec Křtiny 
– oběd, prohlídka chrámu Jména 
Panny Marie (národní kulturní památka 
architekta J. A. Santiniho).                                                                                              

Platby:
I. část: 13. 7. od 18–19 hod., salonek 
restaurace Na Rynku  
– záloha 1.000 Kč / os.          
                                                                                
II. část: 7. 9. od 18 hod., salonek rest. 
Na Rynku – informační schůzka  
+ doplatek 800 Kč, resp. 1.000 Kč.

Cena celkem: 1.800 Kč /senioři 65+  
z Kamenice., 2.000 Kč / ostatní.   
V ceně: průvodce, labyrint, ubytování 
se snídaní, vinný sklípek s degustací, 
2x večeře, harmonikář, vstup 
do jeskyně, oběd Křtiny; úhrady 
z rozpočtu klubu: autobus, vláček 
k jeskyním, lanovka na horní můstek 
propasti Macocha.

Majka Hajdušková
Marie Grafnetter
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Inzerce
KOUPÍM jakoukoliv Jawa či Simson, PÁVek, 
díly - motor. Tel. 723971027.

JARMILA VÁCLAVOVÁ

V této lokalitě jsem doma!

606 377 788

KOMPLETNÍ  
REALITNÍ SLUŽBY 

www.remax-czech.cz/jarmilavaclavova

Prodáváte nemovitost?
Nabídněte ji mým klientům!

Hledám pro ně byty (i k pronájmu), rodinné domy a pozemky.

Základní škola 
Olešovice 

přijme učitele – 
speciálního 
pedagoga 

nástup od 1. 9. 2020 

Nabídky zasílejte na  
info@skolaolesovice.cz  

nebo na telefon  
731 415 507, 323 673 121

Kulturní centrum Kamenice
Naši fanoušci, milovníci kultury a příznivci kulturního domu v Kamenici, s radostí vám chceme oznámit, 
že jsme mohli od úterý 12. května znovu otevřít kancelář Kulturního centra i prostory Kulturního domu 
pro veřejnost i pro pronájem. Spolu se znovuotevřením knihovny se tak můžeme znovu potkávat  
v centru Kamenice, ovšem za určitých podmínek: 

• Vstup do budovy kulturního domu je 
povolen pouze v roušce.

• U vstupu použijte dezinfekční gel 
na ruce. 

• Udržujte řádný odstup 2 metrů 
od ostatních návštěvníků. 

• Do kanceláře Kulturního centra 
vstupujte jednotlivě. 

• Vstup do knihovny je povolen 
současně maximálně 4 osobám. 

• Pobyt v knihovně je třeba omezit 
na nezbytně dlouhou dobu, 
jakou vyžaduje vrácení knih nebo 
výpůjčka. 

• Při manipulaci s knihami je 
doporučeno používání rukavic nebo 
desinfekce rukou v knihovně. 

• Prosíme vás o ohleduplnost. Pokud 
vykazujete příznaky respiračního 
onemocnění, prosím odložte svou 
návštěvu knihovny a kulturního 
domu. 

Termíny akcí, jejichž konání bylo 
naplánováno do konce května, jsou 
vzhledem k opatřením vlády posunuty 
na podzim. 

Náhradní termíny se nám 
podařilo domluvit u akcí:

• Přednáška Radka Jaroše  
24. listopadu

• Představení Můžem i s mužem  
15. prosince

• Představení Domácí štěstí  
1. prosince

• Koncert Vlasty Redla  
3. listopadu

Připravujeme pro vás také 
následující:

• Představení Hodina duchů  
21. září

• Koncert Laco Deczi a Celula  
New York  
6. října

• Koncert Malina Brothers  
13. října

• Koncert Prague Queen  
20. října

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

Peníze za vstupenky vracíme 
v hotovosti těm, kteří si je v hotovosti 
zakoupili u nás v kanceláři. 
Peníze za vstupenky zakoupené 
přes webticket byly a budou vráceny 
automaticky přes webticket. 

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

Obec Kamenice přijme správce hřbitova s nástupem ihned nebo dle dohody. Pracovní náplní správce hřbitova 
bude údržba areálu hřbitova: úklidové práce (zametání cest, hrabání listí), práce se zahradní technikou (sekání trávy, 
odstraňování náletových dřevin, úprava cest a travních ploch), odemykání a zamykání hřbitova. Hledáme uchazeče 
spolehlivého, fyzicky zdatného a manuálně zručného, ideálně s místem bydliště v blízkém okolí. Přihlášky zasílejte 
nebo podávejte na adresu úřadu: Obecní úřad Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice. 
Bližší informace na tel. č. 601 104 535 – Odbor správy majetku Ing. Monika Kůsová.



NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU  
V KAMENICI VE ZDRAVOTNÍM 
STŘEDISKU. TĚŠÍME SE NA VÁS

Nabízíme spoustu novinek a nových akcí.

Zvýhodněná nabídka na nové SAMOZABARVOVACÍ 
BRÝLOVÉ ČOČKY Transitions GEN8.

CRIZAL KIDS 1+1 - PRO DĚTI - Akce prodloužena.
Ke každému páru brýlových čoček Junior Airwear Crizal 
Kids UV nebo Junior Airwear Crizal Prevencia získáte druhé 
čočky ve stejných dioptriích zdarma.

AKCE 1+1 prodloužena na neurčito.
Nebaví vás neustále hledat brýle na čtení nebo střídat brýle 
do dálky a na blízko? Řešením jsou multifokální brýlová skla 
Varilux – jedny brýle na všechny vzdálenosti. Nyní akce: dva 
páry Valirux za cenu jednoho!

VÝROBNÍ JEDNOOHNISKOVÉ BRÝLOVÉ ČOČKY 1+1
Jeden pár zaplatíte a druhý získáte za velmi zvýhodněných 
podmínek.
Podrobné informace a akcích a slevách získáte v oční optice.
Máme veliké skladové zásoby a nové zboží stále chodí, 
proto velké slevy na dioptrické, sluneční a sportovní brýle.

Nově skladem značky RAY-BAN, SWIDOO, VOGUE, LIU 
JO, BLIZZARD, LAIM, OAKLEY.

Od 1. 6. otevřeno bez omezení dle otevírací doby.

OTEVÍRACÍ DOBA:

PONDĚLÍ: ZAVŘENO
ÚTERÝ: 8.30 – 16.00
STŘEDA: 8.30 – 17.00
ČTVRTEK: PROZATÍM ZAVŘENO. Tento den vymezen pro 
individuální konzultace , případné překontrolování zraku. 
PROSÍM O TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ.
PÁTEK: 8.30 – 15.00

Ve zdravotním středisku (budova OÚ) 1. patro, poslední 
dveře po levé straně).

Telefon: 720 333 032

http://optikamazurova.cz



HLEDÁTE VHODNÝ DÁREK PRO BLÍZKÉ, 
PŘÁTELE ČI NOVOMANŽELE?
Darujte jim pobytový balíček na Zámku Štiřín. 

Využijte speciální cenovou nabídku 
na pobyty 3+1 noc zdarma.

Přehled balíčků a rezervace na www.stirin.cz 
nebo telefonu +420 255 736 111

Vše se točí kolem Vás

HLEDÁTE VHODNÝ DÁREK PRO BLÍZKÉ, 
PŘÁTELE ČI NOVOMANŽELE?
Darujte jim pobytový balíček na Zámku Štiřín. 

Využijte speciální cenovou nabídku 
na pobyty 3+1 noc zdarma.

Přehled balíčků a rezervace na www.stirin.cz 
nebo telefonu +420 255 736 111

Vše se točí kolem Vás



Za práci nedáváme jen pivo na dovolenou  
a na Vánoce, ale nabízíme taky:

•   Náborový příspěvek 40 000 Kč  
•   Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč  
•   K tomu příplatky a čtvrtletní 
     bonusy 10 %

•   5 týdnů dovolené

•   Dotované stravování + pitný režim  
     na pracovišti zdarma

•   Možnost ubytování na firemní  
     ubytovně přímo u pivovaru

•   Příspěvek na kulturu, sport,  
     dovolenou a zdravotní péči ve výši  
     10 000 Kč ročně

•   Příspěvek na penzijní/životní  
     připojištění ve výši 12 000 Kč ročně

•   Multisport kartu

•   Autobusovou dopravu pro zaměstnance

•   A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

Volejte na tel. 724 617 017

Co v dnešní  
nejisté době? 
Práce v pivovaru! 
Kozel Olda hledá 
šikovné skladníky.
Umíš jezdit na VZV a máš platný 
průkaz? Tak neváhej a staň se 
součástí našeho pivovaru.  
Nástup možný ihned!
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Spolek Kamenicko se souhlasem duchovního správce kostela a za podpory obce 
Kamenice vás zve do kostela sv. Františka z Assisi v Kamenici, kde dne 12. června 2020 
poprvé proběhne Noc kostelů. 
 
Program večera: 
 
19:00  zahájení 
 
19:30  varhanní koncert (Jakub Janšta) 
 
20:15  komentovaná prohlídka (Jan Pišna) 
 
21:30  komentovaná prohlídka (Jan Pišna) 
 
Těšíme se, že se po několika týdnech nucené izolace sejdeme v krásném prostředí 
a potěšíme svou duši vzájemnou blízkostí a duchovní hudbou. Doufáme, že Noc 
kostelů se stane oslavou návratu k normálnímu životu.  

                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

  
 

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KAMENICI 


