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Slovo
starosty

Pavel Čermák

Vážené sousedky a sousedé,
rád se s vámi dělím o radost z toho,
že i v době, kdy Kamenice prožívá nelehké
období, opět skupina dobrovolníku z velmi
odlišných prostředí (skauti, mažoretky,
zastupitelé, fanoušci Facebooku apod.)
pomohla s distribucí dezinfekce, roušek
a informačního letáku k většině seniorů
nad 65 let. Děkuji a hluboce smekám
před všemi, kteří pomohli. Pokud kdokoli
z vás, kteří čtete tyto stránky potřebujete
také dezinfekci na ruce, roušku nebo
jakoukoli radu, neváhejte se na obec obrátit.
V této souvislosti připomínám kontakt
na naši sociální pracovnici Bc. Kateřinu
Kottasovou, tel. 733 683 134, která již dnes
mnohým z vás ochotně pomáhá.
Ač se může zdát, že do soukolí našeho
obecního života epidemie sype tolik
písku, aby ho úplně zadřela, tak vás
musím ubezpečit, že si jí to nepovedlo.
Se zastupiteli jsme v kontaktu a snažíme se
dál připravovat vše, co je třeba, a reagovat
na vše, co neobvyklá situace přináší.
V plném proudu je příprava rozpočtu
na příští rok, který sestavujeme s vědomím
velikých finančních škrtů. Když to nejde
osobně, tak alespoň přes vzdálený přístup
připravujeme zadání pro přípravu nového
náměstí.
Novou problematikou, která čeká
na odvážná řešení, je odpadové hospodářství.
Jak jsem letos již několikrát informoval,
je to oblast podnikání, ve které nastávají
dramatické změny a my na ně musíme
reagovat tak, aby svoz odpadu byl cenově
únosný a zároveň abychom plnili jako obec
závazná a přísná ekologická kritéria. První
zdražování od našeho dodavatele služeb,
firmy FCC Česká republika, s.r.o., který
je součástí nadnárodního koncernu, přišlo
v polovině letošního roku a bylo v průměru
o 25 %. Další očekáváme s účinností nového
zákona o odpadech, tedy už od 1. ledna
2021.

Od příštího roku proto rada obce zvažuje
zrušení těch nejdražších položek svozu
odpadů. Týká se to především týdenních
svozů a jednorázových známek. Od příštího
roku by tedy zůstaly jen ty nejekonomičtější
svozy, a to jsou čtrnáctidenní a měsíční.
Nádoby 120 l a 240 l se měnit nebudou.
Nový zákon o odpadech přenáší další tlak
na třídění odpadu na obce prostřednictvím
vysokých poplatků za skládkování.
Z 500 Kč/t se poplatek zvýší až na 1850 Kč/t.
Naopak zákon přináší zvýhodnění těm
obcím, které v součtu vyprodukují méně
směsného odpadu na jednoho obyvatele
(dnešní limit je 200 kg/obyv./rok a cílový
limit 2029 je jen 120 kg/obyv./rok). Počet
trvale přihlášených k pobytu v Kamenici je
tedy pro obec finančně zásadní. Nebuďte
v Kamenici černými pasažéry, pomozte
nám a změňte si sem trvalý pobyt.
Nepřejeme si výrazné zdražování svozu
odpadu pro naše obyvatele, a proto se
musíme soustředit na předcházení vzniku
odpadu (prosím nakupujte méně obalů)
a na separaci bio-odpadů, které jsou velmi
těžké a do směsného odpadu nepatří.
Velmi reálně proto připravujeme
od příštího roku bezplatné přidělení hnědé
nádoby na bioodpad ke každému domu,
kde žijí obyvatelé přihlášeni k trvalému
pobytu v Kamenici. Alternativou na výběr
k bio-popelnicím může být obcí uhrazené
„předplatné“ do kompostárny na Želivci.
Aby bylo možné si správně zvolit to,
co nám po změně bude nejlépe vyhovovat,
bude nejspíš posunut termín pro placení
ročních odpadů o měsíc, na konec února.
O těchto návrzích bude teprve rozhodovat
zastupitelstvo v prosinci, ale pokládám
za správné podělit se s vámi o příčiny
nelehkého rozhodování co nejdříve.
Přeji vám, abyste barevný listopad,
který nás svou krásou může alespoň
trochu rozptýlit a odvést od současných
starostí, prožili ve zdraví a dopřáli si dlouhé
vycházky po okolní přírodě.
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Krátce z Rad obce Kamenice
Kompletní zápisy najdete
na www.kamenice.cz nebo osobně
u tajemníka OÚ Kamenice.

•

30. 9. 2020
Rada obce Kamenice schvaluje:
• uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 9
o v bytovém domě v v ul. Truhlářská
č. p. 855;
• uzavření Dohody o zajištění
provozování veřejného pohřebiště
obcí Kamenice pro obec Pohoří, a to
za 6 000,- Kč/rok;
• uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby – kabelu nízkého
napětí na pozemcích parc. č. 465/1,
465/4 a 471/20, ulice Tymiánová, ale
také na pozemcích parc. č. 725/27,
ul. Klidná, vše k. ú. Těptín, mezi obcí
Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s.;
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti umístění,
provozování, opravování a udržování
Zařízení distribuční soustavy k
pozemku parc. č. 647, v k. ú. Štiřín,
mezi obcí Kamenice a ČEZ Distribuce,
a.s.
14. 10. 2020
Rada obce Kamenice schvaluje:
• uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby v ulici Pražská – kabel

Technické služby
pracují pro vás
Vybíráme z deníku ředitele Alexe
Dvoraka za měsíc říjen:
• Čištění silničního kanálku
nad hasičskou stanicí - Těptín
• Prořezávka keřů – Hadovitá
• Sekání – Tvrdá
• Oprava vstupní branky skateparku
• Prořezávka keřů – Točitá
• Oprava autobusové zastávky – Kuklík
• Zavlažování zeleně v centru
• Údržba a čištění obvodové zdi hřbitova
• Pletí záhonů v areálu hrobky a v centru
• Údržba a čištění kontejnerového
stanoviště – Všedobrovice
• Strojové čištění komunikací – Ladog
• Sekání – Safírová a Spádová
• Odsátí vody ze šachty u hasičské stanice
– Všedobrovice

•

•

•
•

•

NN - parc. č. 613/29, k. ú. Ládví mezi
Obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s.;
uzavření Smlouvy o dodání software
a poskytnutí licence a dalších služeb
se společností VERA, spol. s.r.o.,
IČ: 62587978, Lužná 2, Praha 6,
za cenu 48 805 Kč bez DPH;
uzavření Nájemní smlouvy na část
pozemku parc. č. 75/1, k.ú. Těptín,
o výměře 1544 m² mezi obcí
Kamenice jako pronajímatelem
a nájemcem Lesní mateřská škola
Těptín, z. s., IČ 06029281 za nájemné
ve výši 23 160,-Kč/rok;
uzavření Nájemní smlouvy na část
pozemku parc. č. 75/1, k.ú. Těptín,
o výměře 1543 m² mezi obcí
Kamenice jako pronajímatelem
a nájemcem OK KAMENICE, z. s.,
IČ 04605837 za nájemné ve výši
23 145,- Kč/rok;
nový Organizační řád Obecního úřadu
obce Kamenice;
uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti umístění,
provozování, opravování a udržování
Zařízení distribuční soustavy, jednak
na pozemku parc. č. 518/1, a pak také
na pozemku parc. č. 376/16 v kat.
území Ládví, mezi obcí Kamenice
a ČEZ Distribuce, a.s.;
uzavření Dohody o ukončení nájemní
smlouvy na sportovní areál v Kamenice,
mezi obcí Kamenice a SK Kamenice,
z. s. k datu podpisu dohody. Smlouva
bude nahrazena novou smlouvou;

• rozdání dezinfekce ohroženým
skupinám obyvatel obce Kamenice
až do vyčerpání zásob.
Rada obce Kamenice bere na vědomí:
• výroční zprávu ZŠ Kamenice za rok
2019–2020
21. 10. 2020
Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje:
• Obecně závaznou vyhlášku obce
Kamenice č. 1/2020, kterou se stanoví
část společného školského obvodu
základní školy;
• obě navržené kandidátky na pozici
přísedících Okresního soudu Prahavýchod;
• střednědobý výhled rozpočtu obce
Kamenice v předloženém znění;
• směnu pozemku mezi Obcí Kamenice
a PPK 765 a. s., předmětem směny jsou
pozemky pod cestami. Je to konkrétně
nově oddělený pozemek parc. č. 740/4
o výměře 120 m², a za ideální polovinu
pozemků parc. č. 359/19 o výměře
144 m2 a parc.č. 362/4 o výměře
44 m², vše v k. ú. Ládví, čímž bude
ulice Lichá v majetku obce Kamenice.
Zastupitelstvo neschvaluje:
• Pořízení změny č. 11 ÚPO Kamenice.
• Pořízení změny č. 12 ÚPO Kamenice.
• Pořízení změny č. 13 ÚPO Kamenice.

Těžká technika v Hamerské

Válec dokončuje cestu v ulici Hamerská. Víc informací v Rychlých zprávách na straně 7.
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Je mezi námi. Nepanikařme,
berme to s pokorou
Koronavirus testuje nás všechny. Společná výzva starosty
Pavla Čermáka a profesora Antonína Pařízka

Roušky, dezinfikované ruce
a rozestupy. Toto jsou tři základní
vědecky dokázaná pravidla, která
zásadně zpomalují šíření zákeřného
viru. Každý jeden z nás má podíl
na tom, jestli se bude koronavirus
v našem okolí dál šířit nebezpečným
tempem, nebo jestli se zpomalí.
„Bojujeme teď všichni za všechny.
Bojujeme za to, aby nemocnice
zvládaly přísun pacientů a lidé nebyli
ponecháni svému osudu prostě proto,
že už není dost lůžek, ventilátorů
a personálu. Ještě nikdy nebyla osobní
zodpovědnost za ostatní spoluobčany
tak veliká,“ říká starosta Pavel Čermák.
Většina lidí už pochopila, že koronavirus
není jen téma, na které se díváme večer
ve zprávách. Týká se přímo Kamenice,
a to velice bolestně. V době psaní tohoto
článku už bylo několik desítek našich
spoluobčanů nakažených. Na Facebooku
obce jste mohli vidět starostova videa a číst
výzvy k větší disciplíně, zvlášť na místech
s velkou koncentrací lidí, hlavně u vchodu
před Billou. „Nepotřebujeme paniku,
potřebujeme pokoru,“ říká k tomu známý

lékař ze Všedobrovic Antonín Pařízek,
působící v pražské porodnici „U Apolináře“
1. LF UK a VFN.
Maminky, nebojte se
Skupina, která se může cítit virem
zvlášť ohrožená, jsou nastávající maminky
a maminky s malými dětmi. Některé možná
přemýšlí, že by přestaly chodit na kontroly
k lékaři a do porodnice, aby se nenakazily
od ostatních návštěvníků. Profesor Pařízek
je ale uklidňuje: „Virus se těhotným ženám
a malým dětem vcelku vyhýbá, a pokud se
přeci jen nakazí, pak ho v drtivé většině
ani nezaznamenají.“ Dodává ale pro
pořádek, že jsou zaznamenané případy, kdy
poporodní vyšetření placenty pozitivních
žen ukázalo změny v cévní kresbě, jsou
to však raritní případy a rozhodně nesmí
strach z koronaviru nastávajícím maminkám
zabránit dále navštěvovat svého lékaře. „Rád
bych, aby si budoucí maminky uvědomily,
že při cestě do ordinace či nemocnice jednou
za dva až tři týdny nejsou viru vystaveny
tak, aby se musely něčeho obávat. Proto
i pro těhotné ženy platí - žádná panika,
ale hluboká pokora a hlavně nazapomínat
na tři R,“ apeluje Pařízek.

Roušky? I 12 hodin denně
Určitě jsme všichni slyšeli kolem sebe
stížnosti, že jsou roušky nepohodlné.
Vzpomeňme si ale na jakýkoli film
z nemocničního prostředí a dojde nám,
že rouška je například pro lékaře a sestry
naprosto běžné celoživotní a mnohdy
každodenní pracovní vybavení. „Když
operujeme, tak máme vždy samozřejmě
celou dobu chirurgického výkonu
nasazenou roušku, a nemluvím jen
o operatérech, instrumentářkách
a anesteziolozích, ale o veškerém týmu,
který operaci zajišťuje. Operace trvají, podle
oboru dvě, tři, někdy třeba i 12 hodin.
Člověk je přitom na nohách a musí se
absolutně na svoji práci soustředit,“ říká
profesor Pařízek. Nasazená rouška během
cesty na nákup nebo jízdy autobusem je
tedy oproti výkonu zdravotníků banální
záležitostí, se kterou by nikdo z nás neměl
mít problém. Princip je pořád stejný,
rouška je jednoduchá, přirozená zábrana
proti šíření kapének do okolí, ať už je to
operační sál, nebo veřejné prostranství.
V době koronaviru jsme potenciální
pacienti všichni.				
				
Red
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Report z první linie
Chraňte sebe i ostatní, dochází lůžka, vzkazuje náš zastupitel
Lukáš Lörinc z benešovské nemocnice
třeba ledvin. Je potřeba si uvědomit
vážnost situace, ve které se tito pacienti
nachází. Dusí se, musíme je uvést do
umělého spánku a napojit na plicní
ventilaci, bez které by nepřežili, ale která
je zároveň pro tělo nepřirozená a může
vést k poškození plicní tkáně. Úmrtnost
pacientů v takto kritickém stavu je
odhadem 20 až 30 procent.
Co vlastně znamená docházející
kapacita nemocnic?

MUDr. Lukáš Lörinc pracuje jako
anesteziolog v Benešově, Táboře
a pražském Podolí. Stará se o ty
nejtěžší případy pacientů s COVID 19
na anesteziologicko-resuscitačních
odděleních a všude vidí to stejné.
Dochází lůžka pro ty, kteří jsou v boji
o život odkázáni na přístroje. Pokud
lidé nezačnou důsledněji chránit sebe
a ostatní, budou umírat lidé, které by
se za normálních okolností podařilo
zachránit.

Pane doktore, prosím
vysvětleme lidem situaci.
Koronavirus je nový typ infekce,
než jaký jsme doposud znali. Zhruba
každý pětadvacátý pacient potřebuje
hospitalizaci a každý stý lůžko na jednotce
intenzivní péče či anesteziologickoresuscitačním oddělení. Není to vůbec
malé číslo, když si vezmete, kolik je
nakažených a jaké jsou v současné době
denní přírůstky. Pokud by to takto
pokračovalo dál, tak kapacity nemocnic
nebudou dostačovat, protože aby se
pacient dostal z nejhoršího, stráví obvykle
na našem oddělení 10 až 14 dní. Někdy
však i více.

Co je podle vás nejvíc brání
tomu, aby se situace zlepšila?
Pořád u některých lidí panuje představa,
že to není nic závažného. Na začátku
roku 2020 si i spousta zdravotníků
myslela, že se jedná jen o další člen
ze skupiny koronavirů, kterého známe
jako původce lehkých až středně
závažných infekcí dýchacích cest, klasicky
nachlazení. Až později se zjistilo, že tento
virus se chová jinak, u řady lidí může
způsobit naprosté selhání organismu.
Nejvíce poškozuje plíce, ale zasahuje
i další orgány.
Jak to vypadá v našem kraji,
konkrétně v benešovské
nemocnici?
Kapacitu na ARO máme kompletně
vyčerpanou, snažíme se ji rozšiřovat,
ale nebude to stačit, pokud se situace
nezlepší.
Vy jako anesteziolog se staráte
o kritické případy. Jak to
probíhá?
Na resuscitačním oddělení už nestačí
podávání kyslíku a léků, ale je potřeba
i přístrojová podpora selhávajících
orgánů, samozřejmě hlavně plic, ale také

Nárůst pacientů je dlouhodobě
nezvladatelný z více důvodů. Nejde
tu jen o kapacitu lůžek a přístrojů,
mnohem víc nás trápí to, co se nedá
koupit a dovézt. Teď mluvím o lidech.
Péči o těžce nemocné pacienty zajišťují
hlavně anesteziologové a sestry vyškolené
v anesteziologii a resuscitační péči. Jejich
výcvik trvá velmi dlouho, takový druh
péče si nelze osvojit za pár týdnů. Je nás
málo a už se objevují i nákazy mezi
personálem.
Jste vyčerpaný? Jaká je nálada
mezi zdravotníky?
Snažíme se dělat maximum. Víme, že je
světlo na konci tunelu, jednou tahle
situace skončí. Pandemických vln už byla
spousta a věřím, že ji zvládneme i teď.
Nasazení všech zdravotníků je ohromné
a vypomáhá i armáda. Tím nezakrývám,
že pacientů je hodně a péče o ně je
náročná.
Máte pro nás vzkaz na závěr?
Většina lidí si uvědomí závažnost situace,
až když onemocní někdo z jejich rodiny.
Není to chřipka, jak potvrzují i pitevní
nálezy poškozených orgánů. Plošná
opatření proti šíření viru nejsou žádné
politické hrátky. Já i kolegové pracujeme
s maximálním nasazením a musím říct,
že každé zlehčování a konspirační teorie
okolo koronaviru se mě osobně dotýká.
Prosím noste roušky, vycházejte co
nejméně, dodržujte rozestupy a hlavně si
dezinfikujte ruce. Věřím, že to bude mít
dobrý konec. 			
Red

7

Rychlé zprávy
Chodník od ZŠ
ke kruhovému
objezdu roste
Horní část budoucího chodníku, který
propojí základní školu a kruhový
objezd směrem na Těptín, obsadily
náklaďáky a bagry. Už je zde vyhloubené
odvodnění, bude následovat frézování
pařezů na hrázi a příprava základů
celého chodníku. „Pokud nás nevyžene
zima, bude postavený v termínu,“ říká
I. místostarosta Petr Valášek. V ideálním
případě by tak mohli naši občané začít
využívat tento klíčový úsek od ledna.

Habrová
a Hamerská
jsou zpevněné
Ulice přiléhající k parku Údolní niva
zaznamenaly velké zlepšení. Místo
blátivých cest je tu už pevný povrch
komfortní pro chodce i auta za každého
počasí. Údolní niva je zase ozvláštněná
velkými balvany, které během rozšiřování
čistírny odpadních vod vytěžily bagry.
Je to další atrakce k posilovacím strojům,
které se za dobrého počasí těší velké
oblibě návštěvníků parku.

Povrch
před KC je
zarovnaný
Hromady hlíny navezené před Kulturní
centrum na náměstí už odkryly
kolemjdoucím svůj smysl. Posloužily
k vyrovnání terénu okolo terasy při
vstupu do Centra. Díky tomu mohlo být
odstraněné zábradlí a celý prostor, který
je nyní jedna velká plocha, se otevřel a lze
s ním dál pracovat v návrzích na novou
podobu náměstí. Radnice zde uvažuje
o umístění informační tabule, která bude
snadno přístupná ze všech stran náměstí.

Hasiči v Těptíně mají nový automatický
defibrilátor AED Plus

Na konci září se Sbor dobrovolných
hasičů v Těptíně rozhodl pro nákup
automatického defibrilátoru AED Plus
od firmy ZOLL (dále AED +). Defibrilátor
je přístroj, který je schopný elektrickým
výbojem obnovit správnou činnost
srdce při srdeční zástavě a pomáhá tím
při kardiopulmonární reusicitaci (dále
KPR) postižené osoby.

Automatický defibrilátor je optimalizovaný pro širokou veřejnost, která by za jeho
pomoci měla být schopná poskytnout efektivnější KPR. Pro náš sbor a zejména pro
výjezdovou jednotku obce je to tak další
cenný pomocník při záchraně lidského života.
Součástí dodávky AED + bylo
i dvouhodinové školení, které se skládalo
z části zopakování laické resuscitace a zčásti
samotné obsluhy AED +. Školení bylo velmi

přínosné a neslo se v přátelské atmosféře,
čímž bychom chtěli jako sbor poděkovat
zkušenému lektorovi Petru Tomášovi, který
několik desítek let slouží na záchranné
službě v blízkém okolí.
Dále bychom chtěli poděkovat i našemu
dlouholetému sponzorovi – společnosti
Strojmetal Aluminium Forging s.r.o.,
protože díky jeho finanční podpoře jsme si
mohli tento přístroj zakoupit.
				
Sdh
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V Kamenici se střílelo

Stavaři hlásí: Další balvan odstraněn, práce na rozšiřování
čistírny pokračují. Podívejte se na fotogalerii

Rozšiřování čistírny zajišťuje firma Metrostav a. s. pod vedením Ondreje Kybasta (vlevo), za Kamenici vykonává stavební dozor
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. pod vedením Olgerda Pukla.

Největší investice za mnoho let,
největší a nejnáročnější stavba. To je
projekt rozšíření čistírny odpadních
vod nedaleko Hamerského rybníka,
díky kterému bude moci čistička
v budoucnu pokrýt potřeby až 8000
obyvatel. Stavaři se ale během
budování musí potýkat nejen s tunami
bahna a neustále stoupající vodou
z Kamenického potoka, který protéká
jen pár desítek metrů odsud, ale
také s kamenným podložím, na které
někdy nestačí ani bagr se sbíječkou.
Přinášíme vám unikátní pohled do útrob
nové části čistírny a fotoseriál z odstřelu
obřího balvanu, který ležel projektu
v cestě.

Z hlubin, kde bude umístěná nová
dosazovací nádrž, už bagry vytěžily
hromadu balvanů o váze až 10 tun. „Válel
to nahoru po náspu jako hovnivál kuličku,“
usmívá se stavbyvedoucí Ondrej Kybast.
Tyto obtížné, ale také jedinečné přírodní
úkazy nepřijdou nazmar, vedení obce
se rozhodlo je zužitkovat jako dekoraci
parku Údolní niva. Nejsou jen zajímavé
na pohled, ale poslouží jako vděčná zábava
lezení chtivých dětí a mládeže.
Opravdu velké a ještě k tomu nešťastně
zaklíněné balvany, které do hloubky
přecházely v rostlou skálu, si ale musel vzít
do parády střelmistr. V době focení tady
úřadoval už potřetí. Vzhledem k povaze
terénu a zkušenostem ze stavby původní

čistírny, počítal projekt s komplikacemi.
„Odhadovalo se, že narazíme na dva, tři
masivní solitéry, ale nakonec jich bylo třeba
vytěžit více a ty, které navazovaly na skalní
masiv, odstřelit,“ říká stavbyvedoucí. Dělníci
se také museli vyrovnat s nečekaným
množstvím spodní vody. Její hladinu je
nutné neustále snižovat a zároveň hlídat, aby
lidé v okolí nepřicházeli o vodu ve svých
studnách.
Projekt je náročný i proto, že se musí
nová část čistírny budovat za provozu
té současné. Nejdříve nová trafostanice
a aktivační linka. Ta se skládá z velké
zahloubené betonové nádrže (34x16
metrů, výška 6 metrů) a dmychárny.
Po jejich zprovoznění se mohly postupně
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začít bourat staré technologie a na jejich
místě se buduje nová část. Nejvýraznější
změnou je celkové rozšíření plochy čistírny
o zmíněnou aktivaci a to, že nově poběží
na dvě dosazovací nádrže. Původní kapacita
pro 3936 obyvatel se zvýší na 7500. Projekt
to je náročný a drahý, ale díky němu bude
naše obec připravena na rozvoj, který ji
následující desetiletí rozhodně čeká.

Fotoreport z odstřelu
Balvan se nejprve na několika místech
navrtá a otvory se vyplní speciálními
plynovými patronami. Aby úlomky
kamení, bahno a voda neohrožovaly okolí,
zakryje se místo výbuchu několikatunovou
„peřinou“ ušitou z těžkých pneumatik.
„Tlaková vlna je někdy tak velká, že i tak

těžkou plachtu zvedne do vzduchu,“ říká
stavbyvedoucí Kybast. To my ale nevidíme,
z bezpečnostních důvodů se musíme jít
schovat za zeď. Střelmistr několikrát zatočí
pákou, zakřičí „pálíme!“ a sepne tlačítko.
Údolím zavibruje rána a ve vzduchu je cítit
smrad jako ze silvestrovské petardy. Bagr
odkrývá gumovou peřinu a namísto balvanu
jsou už jen střepiny. 		
Red

10

Nahoře: Celkový pohled na jámu, ve které bude umístěná nová dosazovací nádrž. Bagr zvedá bezpečnostní plachtu, aby mohli stavaři
prozkoumat, co zbylo na místě obřího balvanu po výbuchu. Dole: Některé balvany, které se podařilo vytěžit bagrem, mají i deset tun.
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Zprávy ze Základní školy

Jak začal školní rok 2020? Od prvňáčků po školní parlament

Ať už ve třídách, nebo on-line,
vzdělávání našich dětí pokračuje.
Přinášíme články, které pro nás
napsaly děti ve spolupráci s učitelkami
a zachycují život na základní škole
i mimo ní od prvního školního dne.
Naši prvňáci
Kouzelným zaříkávadlem a velkým
klíčem se nám podařilo 1. září slavnostně
odemknout třídu 1.A. První chvíle ve velké
škole bez rodičů s novou paní učitelkou
a novými spolužáky zvládli naši prvňáci
statečně. Malí objevitelé brzy zjistili, jak
se dostanou do třídy nebo do šatny, jak
to chodí v jídelně, na co se mohou těšit
ve školní družině nebo jak se krásně běhá
po tělocvičně. Dnes už znají jména všech
svých spolužáků, řeší nelehké úkoly při počítání, ukazují si v učebnicích, aby správně
přečetli nové písmeno, slabiku nebo slovo
a soustředí se, aby napsané písmeno vypadalo co nejlépe. Předvádí, jak mají šikovné
ruce při vyrábění, jaké znají písničky, jací
jsou malíři nebo vypravěči. Poznali už také,

že se můžeme mnoho věcí naučit i venku školáci. Chodíme do školy rádi a doufáme,
v přírodě. V jejich nadšení a chuti učit se že i v této složité době budeme do školy
něco nového jim nebrání ani nošení roušek chodit co nejdéle.
Zuzana Hůlková a žáci 1. B
nebo jiné překážky, které museli již zvládnout. V tom jsou jedničky a věřím, že jimi
i zůstanou. Hodně zdraví a sil všem!
Začínáme společně
Společně jsme se sešli s dětmi a rodiči
Petra Fendrychová, třídní učitelka 1. A
první školní den před školou. V kruhu jsme
si s dětmi a rodiči řekli, co od školy očeUž jsme školáci
Čas letí jako bláznivý,…. a z nás se stali káváme a na co se těšíme. První den jsme
školáci. V prvních dnech jsme se sezna- zakončili skvělou sladkou tečkou z místní
movali se spolužáky, paní učitelkami, pro- cukrárny. Ještě jednou moc děkujeme.
Abychom se lépe poznali i mimo škostředím školy, ale také pravidly školními
i třídními. Ale hlavně jsme se začali učit lu, vyrazili jsme s dětmi a rodiči v sobotu
a na to jsme se přeci těšili nejvíc. Učíme se 5. 9. do lesa. Vyzkoušeli jsme si spolupráci
první písmena, první slabiky nejen číst, ale dospělých a dětí na stavbě věží. Stejný koui psát, seznamujeme se s početními opera- sek lesa, a přece byla každá věž jiná. Jedna
cemi, čísly, cvičíme, vyrábíme, malujeme, s mostem pro mravence, před další ležel
zpívali jsme. Moc se nám líbil program samorost ve tvaru obrovského zvířete, hned
„Záchranáři do škol“, kde jsme se dozvě- vedle byla věž, ve které se skrývala malá
děli mnoho důležitých informací z oblasti žabka. Slunce krásně hřálo. Doufám, že si
první pomoci, a také jsme si mnoho věcí pocit tepla, světla a dobré nálady udržíme
mohli vyzkoušet. Zúčastnili jsme se akce i po zbytek roku. Ať se okolo nás bude dít
školního parlamentu „Spolužáci v triku“, cokoliv.
Jana Zítková, třídní učitelka 1. C
kterou jsme vyhráli. Jsme rádi, že už jsme
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Školní parlament má novou předsedkyni

I v letošním školním roce již začal náš
Žákovský parlament pracovat. Přestože
současná situace a všechna vládní nařízení a doporučení nám nejsou nakloněna,
my jsme svoji práci zahájili setkáváním se
v amfiteátru školy. Tam jsme také na našich
schůzkách zvolili novou předsedkyni, kterou se stala Josefína Jedličková z 9.B. Místopředsedou byl zvolen David Baňouch z 8.A.
Oběma gratulujeme a věříme, že spolupráce
těchto dvou bude pro parlament velkým

přínosem. A protože jsme si chtěli ještě něco
užít, než nás zavřou, uspořádali jsme akci
„Spolužáci v triku“. Jejím cílem bylo, aby
co nejvíce dětí přišlo v tričku s přírodními motivy. A to koncem září nebyl žádný problém, takže jsme po chodbě mohli
potkávat motýly, koně, tukany, žraloky,
pavouky, květiny, listy a další méně i více
nápadná trička. Stoprocentní účast měly
třídy 1.B a 6.C, které se tak poprávu staly
vítězi soutěže. Všichni účastníci pak během

vyhlášení výsledků byli odměněni malou
sladkostí. Nyní nám probíhá další soutěž,
kterou jsme nazvali „Poznej svého učitele“.
Na nástěnce na chodbě u ředitelny máme
fotografie z dětství našich učitelů. Naším
úkolem je všechny poznat. Vzhledem k tomu, že akce před nedávnem začala, nemáme
ještě výsledky a neznáme výherce, ale určitě
se o dojmy podělíme příště.
Parlamenťáci ZŠ Kamenice
a Pavla Ježová

Dny pro záchranu života v ZŠ Kamenice
V týdnu od 21. do 25. září proběhly
v naší škole tematické Dny za záchranu
života, kdy se žáci interaktivní a zábavnou formou učili základům první pomoci.
Lektoři z řad profesionálních záchranářů
(Zdravotníci s.r.o.) děti seznámili s tím, jak
rozpoznat závažnost akutního stavu, děti
si vyzkoušely ošetření rány a zlomeniny.
Také si zkusily resuscitaci na resuscitačních modelech a simulovanou komunikaci
s dispečinkem záchranné služby.
Oblíbená byla prohlídka plně vybaveného sanitního vozu a ukázky pomůcek,
které záchranáři při své každodenní práci
používají.
Každá z 25 tříd naší školy absolvovala dvouhodinový program a ohlasy byly
vesměs kladné, jak je vidět i z přiložených
fotografií. Těšíme se na další spolupráci.
Alena Stehlíková
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Webináře: učíme používat on-line nástroje
děti i jejich rodiče
Postupně se ve škole snažíme nahradit
papírové žákovské knížky elektronickými.
K tomu již několikátým rokem využíváme
webovou aplikaci Škola OnLine.
Většina žáků i rodičů již tuto aplikaci
zná a využívá ji bez problémů, ale někteří
žáci jsou u nás noví a nemají s touto aplikací žádné zkušenosti (stejně tak ani jejich
rodiče).
Někteří si zase nejsou jisti tím, co všechno ve Škole OnLine mohou najít a využívat.
Uspořádala jsem tedy pro rodiče webinář,

kde se mohli dozvědět o různých možnostech a funkcích tohoto systému. Např. jaký
je rozdíl mezi rodičovským a žákovským
přístupem, kde se dají podepsat známky,
jak mohou omlouvat absenci svých dětí, jak
mohou získat zapomenuté heslo.
Dalším webinářem, určeným pro žáky a rodiče, jsem se zaměřila na Office
365, které mají žáci k dispozici, vč. školní
e-mailové schránky, kancelářských aplikací Word, Excel a Powerpoint a také aplikace Teams, kterou jsme začali využívat

již na jaře, zejména pro online schůzky se
žáky. Stejně jako u Školy OnLine jsem se
během tohoto webináře zaměřila na použití a ovládání aplikace z pohledu žáka
či jeho rodiče. Účastníci se tak mohli dozvědět, jak mají označovat lidi, kterým píší, jakými různými způsoby lze odevzdat
domácí úkol a mnoho dalších užitečných
informací. Doufám, že oba webináře byly
pro posluchače užitečné a že se dozvěděli,
co potřebovali.
Květa Šímová

„Ve Floorball Academy uděláme vše proto, abychom
umožnili dětem pohyb,“ říká manažer projektu
Daniel Menhart
Dnešní doba pro jeho organizaci není
lehká. Daniel Menhart je manažerem
projektu Floorball Academy a společně
se svými kolegy trenéry připravuje
pro více než stovku holek a kluků
z Kamenice a dalších obcí v okolí Prahy
obecně sportovní a florbalové tréninky,
turnaje, kempy i další akce.
Danieli, jaké to je plánovat
sezonu v dnešní nejisté době?
Je to samozřejmě hodně těžké, museli
jsme přerušit tréninky a zrušit akce
plánované na podzim. Připravujeme se ale
na různé scénáře, až nám vláda povolí se
k trénování vrátit. Také nám ubylo dětí,
protože se hodně rodičů bojí přihlásit
svou ratolest na sportovní kroužek. I tak
ale děláme vše proto, abychom prožili
pěknou sezonu plnou sportu a dětské
radosti.

tréninky samozřejmě znovu spustíme
v běžném režimu. O všem aktuálně
informujeme na našich stránkách
www.floorballacademy.cz

Proč by rodiče měli své děti
Jak prožíváte přerušení sezóny? přihlásit do Floorball Academy
i v téhle době?
Nezahálíme a snažíme se připravovat
na různé varianty. Pokud vláda povolí
Především si myslíme, že pohyb, kterého
scházet se třeba v menším počtu, tak
je na každém tréninku vždy plno, je tou
jsme připraveni tréninkové skupiny
nejlepší prevencí nejen proti koronaviru,
rozdělit. Pracujeme i s variantou, že se
ale i proti dalším nemocem. V tom
bude možné organizovaně potkávat jen
s námi souhlasí i odborníci ze Státního
venku. Pokud by to tak bylo, zkusíme
zdravotnického ústavu. Na trénincích
dětem nabídnout různé venkovní hry
si také holky a kluci užijí spoustu
nebo výlety a procházky. Věříme, že
zábavy a odreagují se od všech zpráv
pro ně bude přínosné i to, že se sejdou
o koronaviru. A ne nadarmo se říká:
a společně se svým trenérem si trochu
„Veselá mysl, půl zdraví.“
zablbnou venku. Jakmile to bude možné,

Mohou Vám v dnešní době nějak
pomoci rodiče vašich členů
nebo další obyvatelé obce?
Nejvíce nám pomůže, když nám dáte
důvěru a přihlásíte své děti na tréninky
Floorball Academy. V Kamenici tréninky
za normálních okolností probíhají
ve dvou věkových kategoriích v
tělocvičně základní školy. Každé pondělí
od 15:15 do 16:15 a pátek od 14 do 15
hodin trénuje mladší skupina školáků
od první do třetí třídy. Starší skupina od
čtvrté do sedmé třídy následuje ve stejné
dny o hodinu později. Tréninky jsou
určeny pro všechny florbalové nadšence
od začátečníků po zkušené florbalisty.
Přihlásit se můžete na našem webu
www.floorballacademy.cz. Věříme, že se
Vám u nás bude líbit.
Vít Voltr
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Kulturní centrum
Omlouváme se všem, kdo se těšili,
že podzim přivítáme v Kamenici kulturními a komunitními akcemi. Vzhledem k současné situaci a opatřením,
která nás nutí rušit a přesouvat akce
na pozdější data:

• S Vlastou Redlem se uvidíme
a uslyšíme až 2. března 2021.
• Laco Deczi bude hrát a zpívat
27. dubna 2021.

Aktuální zatím stále zůstává:
• Setkání s Alenou Mornštajnovou
4. listopadu.
• Beseda s Radkem Jarošem
24. listopadu.
• Vánoční trhy už v neděli 29. listopadu.

Alena Mornštajnová se chystá do Kamenice
a připravuje filmovou adaptaci své knihy Hana
Těšíme se na setkání s oblíbenou
českou spisovatelkou. Pokud nám to
aktuální opatření dovolí, setkáme se
společně 4. listopadu 2020 od 18 hodin.
Přinášíme čtenářům kamenického
Zpravodaje další část rozhovoru
s autorkou, jehož začátek si mohli
přečíst v říjnovém čísle.
Jak je těžké prorazit na českém
knižním trhu jako spisovatel
a jako žena autorka? Je trend
nakloněný více ženám, které
píšou pro ženy? Nebo máme
zkreslený pohled tím,
že všeobecně ženy více čtou
a zajímají se o kulturu? Setkala
jste se například s nějakou
milou reakcí od mužského
čtenáře, která vás potěšila?
Můžu mluvit jen ze své vlastní
zkušenosti. Určité předsudky vůči
ženským autorkám opravdu existují,
a to na všech úrovních – na té čtenářské,
kdy někteří muži prohlašují, že ženské
autorky nečtou. Dávají tím najevo, že se
domnívají, že ženy píší jen povrchní
literaturu, která je pro ně ztrátou času.
Ani pohled odborníků není k ženám
úplně spravedlivý. Stačí se podívat na
letošní Magnesii Literu. Přestože je u nás
převaha ženských autorek, v porotách
téměř nebyly zastoupeny a ve všech
kategoriích zvítězili muži. Zjednodušeně
by se výsledky potom daly interpretovat
tak, že ženy si „cosi“ píší, ale nestojí
„to“ za mnoho. Zato když knihu napíše
muž, je hodna pozornosti. Ale abych
byla spravedlivá ke svým čtenářům –
na besedy sice chodí převážně ženy,
ale hezké ohlasy mám i od mužů.
Česká republika měla být hlavní
hostující zemí na Varšavském
knižním festivalu v květnu. Měla
jste být jedním z reprezentantů

Zdroj: Facebook Aleny Mornštajnové

současné české literatury.
A Polsko mělo být čestným
hostem Světu knihy v Praze.
Bohužel situace u nás i ve světě
odsunula obě akce, doufejme,
na příští rok. Českým knihám se
celkově v Polsku velmi daří a je
velký zájem poznat a besedovat
s jejich autory. Jak vnímáte
polské čtenáře a fanoušky?
Třeba z Vašich loňských
prosincových besed ve městech
Katowice, Legnica a Wroclaw?

zahraniční vydání je tak trochu sázka
do loterie, protože čtenáři přicházejí
z jiného kulturního i historického
prostředí. Obzvlášť pro Polsko je téma
knihy Hana stále živé, a proto jsem byla
trochu nervózní. Potěšilo mě, že se Hana
dostala do širších nominací na cenu
Angelus a už se dělal i dotisk. V těchto
dnech vychází v Polsku Slepá mapa
a příští rok i Tiché roky.

Hana byla v Polsku velice dobře přijata,
z čehož mám samozřejmě radost. Každé

Pro psaní potřebuji svůj vlastní jazyk.
Čeština je krásná a pestrá, i když jsem

Chystáte se napsat něco
anglicky?

15
samozřejmě ráda, že se mé knihy
překládají. Nejčastěji Hana, která má
v současnosti nasmlouvané překlady
do 14 jazyků a vyšla už i v angličtině
a němčině, ale zájem je i o ostatní knihy,
z čehož mám velkou radost.
Jakou literaturu ráda čtete Vy
a dokážete si něco „jen tak
přečíst“?

Obecně řečeno upřednostňuji
angloamerickou literaturu, ale snažím
se sledovat všechno, co vychází, včetně
českých autorů. A když mě kniha
skutečně zaujme, ponořím se do ní
a nepřemýšlím nad tím, jaké záměry autor
sledoval a jak se jich snaží dosáhnout.
Čtení je pro mě stále nejlepší odpočinek.
Kateřina Doležalová

Alena Morštajnová se narodila
a žije ve Valašském Meziříčí. Patří
k nejoblíbenějším současným českým
spisovatelkám. Za román Hana
získala ocenění Kniha roku (2017),
Cenu poroty, Cenu studentů a Českou
knihu (2018). Její Tiché roky zvítězily
v hlavní kategorii Českého bestselleru
a získaly Knihu roku (2019).

Zprávy z knihovny
Setkání
s autorkou Alenou
Mornštajnovou
4. 11. od 18:00
Kde: Galerie KD, nebo salónek Restaurace Na Rynku (bude upřesněno)
Vstupné: 50,- Kč
Rezervace míst: Knihovna Kamenice
Konání akce závisí na aktuálních
vládních nařízeních.

Bazar
vyřazených knih
11. 11. a 25. 11.
10:00 – 16:00
Kde: Prostory kamenické knihovny
Konání akce závisí na aktuálních
vládních nařízeních.
Nabízíme nejen čtenářům naší
knihovny možnost nákupu vyřazených
knih všech žánrů, pro dospělé
i děti, za symbolickou částku 3,- Kč
(brožované) a 5,- Kč (vázané). Přijďte
si k nám vybrat. Možná objevíte knihu,
kterou postrádáte ve svých domácích
knihovnách. Možná zde najdete knihu,
která vzbudí váš zájem, nebo prostě
ulovíte hezký kousek!

Archiv kamenické
knihovny
Vzpomínáte na nějakou knihu, kterou jste si vypůjčili před lety v naší
knihovně, rádi byste si ji znovu
přečetli, ale marně ji nyní hledáte
v regálech? Nic není ztraceno, kniha
na vás možná čeká v našem archivu.
Jako většina knihoven, tak také
my bojujeme s přeplněnými regály

knih. Proto nám nezbývá nic jiného,
chceme-li uvolnit místo novým knihám,
než některé knihy odsunout do archivu,
nebo dokonce zcela vyřadit. Jedná
se zejména o knihy, které jsou dlouho
nepůjčované. Dále pak knihy, které jsou
obsahově již neaktuální, nebo dokonce
psané jazykem, který je pro dnešního
čtenáře archaický, pro mnohé těžko
srozumitelný. Zejména pak pro děti.
Ale ani tyto knihy nekončí nikde
ve sběru. Přesouvají se do archivu
knihovny, který jsme založili po celkové
inventuře knihovny v roce 2017.
Proto jak jsme na začátku uvedli, to
že není kniha v regálu hlavního fondu
knihovny, ještě neznamená, že vám
knihu nemůžeme půjčit. Stačí jen
zabrousit do on-line katalogu knihovny,
vybrat si archivovaný titul (prozatím
označený jednotnou signaturou
„Historický fond“), napsat nám, nebo
zavolat, že máte o daný titul zájem a my
vám zjistíme, je-li možno knihu zapůjčit
domů, nebo je-li knihu možné pouze
prolistovat v prostorách naší knihovny.
Pokud je možné knihu zapůjčit, rádi
vám ji do vaší návštěvy knihovny
připravíme k zapůjčení.
Knihy duplicitní, nebo u našich čtenářů
nepůjčované, nabízíme dále k odprodeji
jiným veřejným knihovnám, a pokud
ani zde knihy neuspějí, dostávají šanci
na bazaru vyřazených knih.

Knižní novinky
Pro dospělé
Zlodějka mýho táty (Hůlová Petra)
Dějiny československých legií v datech
(Fidler Jiří)
Dům bez oken (Urza Milan)
Spící obři (Neuvel Sylvain)
První kníže, aneb předtucha moci (Bílek
Jiří)
Liška (Frederick Forsyth)
Doufat znovu (Mona Kasten)
Do posledního dechu (Bryndza Robert)
Nádech. Když láska bolí (Douglasová
Penelope)
Pro děti
Jak se koník ztratil (Marianová
Lukešová Tereza)
Kluci netančej! (Stehlíková Olga)
Vombat Jirka je statečný (Papoušková
Eva)
Zprávy z pelíšku (Krolupperová Daniela)
Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola
(Hlavinková Lucie)
Malá baletka. Ela a ledová kletba
(Bussellová Darcey)
Cesta z Ošemetna (Končinský Tomáš)
Případ pro Tebe a Klub Tygrů. Přízrak
černého obra (Brezina Thomas C.)
Případ pro Tebe a Klub Tygrů. Volání
zlaté sovy (Brezina Thomas C.)
Dagmar Walachová, knihovnice
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Klub seniorů při KC Kamenice
Milí senioři a spoluobčané, opět jsme
se setkali s opatřeními vlády proti nákaze
Covid 19. Již za sebou máme čtrnáct dní,
kdy jsme se nesměli potkávat na výletech,
na které jsme se těšili, a které jsme celý rok
plánovali. Ale i tak se pobytu na čerstvém
vzduchu nevzdávejme! Můžeme tak
v přírodě zapomenout nebo na chvíli
odložit starosti těžkých dní při pěších
toulkách nebo na kole krásnou podzimní
krajinou. V přírodě člověk alespoň na
chvíli zapomene na starosti a může se
těšit z každého hezkého dne. Příroda nám
pomáhá povzbudit ducha, naplnit plíce
a vnímat život v tom dobrém i zlém, tak jak
jej nabízí. Pro nás je to zvláštní doba; nikdo
z nás dnes neví, co o nás bude v budoucnosti
vypovídat. A tak bychom za náš klub chtěly
připomenout: nezapomínejte na své blízké,
na seniory, kteří v takových situacích
mohou zůstávat sami a bez pomoci. Buďte
všímaví k okolí a k pomoci druhým. Někdy
stačí si jen popovídat a usmát se. A buďte
všichni zdrávi, myslíme na vás!
Majka a Marie

Akce naplánované od září jsme bohužel
nemohli uskutečnit. Pokud nám do konce
roku situace dovolí, budeme hledat náhradní
řešení a termíny na realizaci alespoň některých z nich. Sledujte proto vývěsku u kulturního domu a společné webové stránky:
www.kckamenice.cz
www.kamenice55.webnode.cz

kde se dozvíte o akcích, které pro vás
v případě zlepšení situace připravíme. V případě potřeby nás kontaktujte
na známých telefonních číslech nebo
emailech.
Kontakty na organizátorky akcí:
Marie Hajdušková: 773 222 369
Marie Grafnetter: 721 865 938

Ohlédnutí za letní razítkovací hrou
a podzim v Ladově kraji
Děkujeme všem, kteří se zapojili
do pilotního ročníku letní razítkovací hry.
Účastnili se rodiny s dětmi, páry i jednotlivci
všech věkových kategorií. Ceny byly
různorodé, a tak jsme snad vylosovaným
soutěžícím udělali radost. Děkujeme všem
partnerům hry, díky kterým jsme mohli
štědře odměňovat, například Hrusický
Památník Ladova kraje věnoval plyšové
kocoury Mikeše, Infocentrum Mnichovice
hrníčky s Ladovými obrázky, Říčanské
infocentrum poukázky na zapůjčení
koloběžek a Muzeum Říčany volné
vstupenky do své moderní a interaktivní
expozice. Velkopopovické informační
centrum s kavárnou připravilo balíčky
s čerstvě praženou kávou, místní pivovar
volné vstupy do expozice a plyšové
kozlíky. Ondřejovská Hvězdárna přispěla
také „volňásky“ do svého jedinečného
areálu. Rozdali jsme i velmi zajímavé
vouchery, přenocování na zámku
Berchtold v Kunicích, slevu do restaurace
či celoroční vstup do zámeckého zábavního
parku. Předali jsme i jednodenní skipass
na sjezdovku Šibeniční vrch, poukázky

Zdroj: Facebook Ladův kraj

na procedury v Lesních lázních Zvánovice
nebo na bruslení, solárium a vstup
do posilovny zdarma ve sportovním areálu
171 v Kostelci u Křížků. A my – svazek obcí
jsme věnovali výhercům barevná „ladovská“
trička.
Věříme, že letní hra, kromě honby
za razítky a odměnami, přichystala všem
příjemné chvíle spojené s poznáním nejen

malebné krajiny, ale právě i toho, co ji
oživuje. Máme totiž velké štěstí, že výletník
se v Ladově kraji může na mnohých místech
kvalitně občerstvit a potěšit sportovního
či kulturního ducha. Děkujeme, že spolu
s námi fandíte všem svazkovým obcím
a těm, kteří v nich něco prospěšného
podnikají. I díky vám se snad příští rok
s razítky opět ozveme. Hanka Bolcková
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Je nám tu dobře. Pojďte do přírody

Druhá „kovidová“ krize, nejistota,
neustálé změny ve školách, smutný vývoj
ekonomiky a mnoho dalšího.
Vím, je toho opět dost a zachovat
klid stojí nemalé úsilí. Máme však Ladův
kraj a možná si ani neuvědomujeme, jak
velkým přínosem je pro nás v této době
jeho malebná členitá krajina rozkládající se
na území jižně od Prahy až k řece Sázavě.
Pobyt v přírodě, a to i na čerstvém
podzimním vzduchu, umí odehnat
všelijaké chmury, dokáže povzbudit a třeba
i inspirovat k něčemu novému. Vím to,
musí to tak být, přece jinak by se nám
neozývali stálí a z Ladova kraje nadšení
turisté. Zkuste se i vy třeba trochu více
toulat po méně známém a vzdálenějším
okolí. Můžete poznat stezky a cyklostezky
Ladova kraje, kde nemusíte mít obavu, že
bude přelidněno, a kde ozdravíte nejen své
tělo, ale „vyčistíte si i hlavu“.
Ať už jste pěší či cyklisté, do vzdálenějších
míst se můžete snadno dostat vlakem.
Od severu k jihu vede Ladovým krajem
železniční trať z pražského Hlavního nádraží

do Benešova se zastávkami v Říčanech,
Světicích, Strančicích, Mnichovicích,
Mirošovicích, Senohrabech, Pyšelích
a Čerčanech. Dopravíte se přímo tam,
kde vás to zajímá, nebo se naopak necháte
po delším výletě odvézt domů.
A víte, které obce se hlásí k odkazu
výjimečného malíře Josefa Lady? Jsou
to Černé Voděrady, Čestlice, Hrusice,
Kaliště, Kamenice, Klokočná, Kostelec
u Křížků, Kunice, Louňovice, Mirošovice,
Mnichovice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov,
Říčany, Senohraby, Struhařov, Světice,
Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké
Popovice, Všestary a Zvánovice. Znáte je?
Některé umí překvapit téměř nedotčenou
romantickou přírodou, jiné zajímavým
kostelem, návsí, památkou, sportovištěm
nebo třeba útulnou hospůdkou, prostě
každý si najde to své.
Kromě zcela nové 14kilometrové
stezky pro cyklisty, in-line bruslaře a pěší
Do Prahy na kole z Mnichovic do Kolovrat,
můžete vyzkoušet třeba nejdelší okružní
trasu s názvem Krajem Josefa Lady. Je

dlouhá 76 kilometrů a výškový rozdíl
činí 222 metrů. Spojuje svazkové obce,
je značena červeným květem a nabízí
spoustu menších i méně náročných
okruhů a odboček. Pak je tu 25kilometrový
Hrusický okruh s větším stoupáním
k Ondřejovu. Trasa o délce 18,5 kilometrů
vede Voděradskými bučinami, kde projedete
či projdete Svojeticemi, Louňovicemi
a relaxaci najdete třeba v pohostinných
Lesních lázních u Zvánovic. Můžete
se podívat i do okolí Velkých Popovic
a Kamenice. Začátek 37kilometrové trasy
je na vlakovém nádraží v Mirošovicích.
Po cestě poznáte například Senohraby
s jejich zříceninou Hláska nebo Kunický
zámek Berchtold s restaurací, rozsáhlým
parkem a sportovištěm. Naučných pěších
tras je zde mnohem více. Inspiraci lze najít
nejen na webových stránkách Ladova kraje,
ale třeba i v Infocentrech Ladova kraje.
Možná pak zjistíte, že zas není až tak
špatně. Přeji nám všem, ať nám je v Ladově
kraji dobře, i když slunce zrovna už letně
nesvítí. 		
Hanka Bolcková
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Přišlo do redakce
Odpověď starosty
Pavla Čermáka
na říjnový příspěvek
Aloise Kačerovského
Vážený pane Kačerovský, odpovídám
na vaši výzvu uveřejněnou v minulém čísle
zpravodaje. Níže vám odprezentuji, co jako
starosta vnímám v mnoha diskusích s našimi
obyvateli ohledně otázky Strojmetalu.
Podíváme se na to, jaký je skutečně onen
veřejný zájem, na který se odvoláváte.
Strojmetal je firmou, jejíž historie
zde započala před více než 200 lety
díky rodině Ringhofferů. Vždy se zde
obráběly a tvarovaly kovy a výroba měla
velký vliv na své okolí, životní prostředí i
obyvatele. Většina obyvatel byla desetiletí
na fabrice existenčně závislá. V poslední
době se výroba ale radikálně proměnila,
zmodernizovala, zrobotizovala a vyčistila.
Přesto má i nyní na Kamenici velký vliv
a v posledních letech je pro mnoho obyvatel
spíše nechvalně známou.
I Kamenice se změnila z vesnice, která
byla pro továrnu reservoárem pracovních
sil na silně rezidenční oblast. Většina
našich obyvatel už výrobu ke své obživě
nepotřebuje ani jí nezná. Z toho vzniká

mnoho dezinformací, které jste svým
příspěvkem přiživil a bohužel to není
poprvé. Jakákoli změna územního plánu,
která se v minulosti týkala Strojmetalu
vždy logicky vyvolala vysoký zájem našich
obyvatel. Na veřejném projednání, kdy jsme
bojovali proti vybudování slévárny (HCM)
bylo skutečně plno, ale 400 lidí nepřišlo.
A od té doby tam na zasedání nikdy tolik
lidí nebylo. Kapacita sálu při diskotéce, kdy
je hlava na hlavě, je 500 lidí.
Podobně jste kritizoval počet
zásobovacích aut, které jste údajně sám
počítal a dopočítal se stovek za den a hrozil
nárůstem. I to se nakonec při zadaném
dopravním měření, které pro nás zpracovala
vysoká škola ČVUT, ukázalo jako nepravda.
Zásobovacích nákladních aut jsou nakonec
jen jednotky denně. Pracujeme s fakty,
bereme je vážně a hledáme řešení.
Dlouhodobě neuznávám způsob jednání,
který jste si osvojil – tedy kdo více křičí, má
větší pravdu.
Problémem je pro nás zvýšená hladina
hluku v některých nočních hodinách.
I proto jsme neschválili Strojmetalem
žádanou změnu č. 6 a její projednání jsme
přerušili. Pro přerušení bylo ale důvodů
více. Předkladatelé změny se zavazují,
že nově plánovaná hala obrobny, kterou

by změna umožnila, bude bez vlivu na náš
klidný život, stejně jako je tiché její, jíž
stojící, dvojče. Stávající výroba dole v údolí
ale bohužel vliv má. Tedy ke zlepšení může
dojít tehdy, když i nový vlastník, kterého
Strojmetal má ve skupině MTX Group,
pochopí naše starosti a zbaví nás jich, a to
nad rámec svých povinností. Pak se jistě
zvýší ochota většiny zastupitelů k tomu, aby
naslouchali potřebám továrny.
Právě tento přístup vnímám z mnoha
diskuzí, jako přístup mnoha obyvatel
Kamenice. Právě tyto lidi se snažím
co nejlépe ve vedení obce zastoupit. Pokud
jste si přál ve vedení obce paliče mostů, tak
jste ve mně volil špatně.
Jen tím, že Strojmetal ústy nového
managementu zcela změnil rétoriku
a deklaruje velikou ochotu řešit právě
ty problémy, které zazněly na veřejném
projednání, naznačuje změnu správným
směrem. Je pravděpodobné, že tato pozitivní
změna je vyvolána právě přerušením
projednávání změny územního plánu. Práce
na snížení hluku započaly více než před
rokem, ale hlavní investice před majiteli
teprve stojí. Věřím, že je v zájmu majitelů
továrny nás dále informovat o tom, co pro
Kamenici chtějí skutečně dělat a čím chtějí
prospět klidnému soužití. Pavel Čermák

Inzerce

KOMPLETNÍ
REALITNÍ SLUŽBY

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

JARMILA VÁCLAVOVÁ
www.remax-czech.cz/jarmilavaclavova

606 377 788
V této lokalitě jsem doma!
Rodina s dětmi koupí dům se
zahradou v Kamenici. Nejlépe
Ládví nebo Těptín, ale není
podmínkou. Za nabídky
předem děkujeme.
Tel: 776 683 698

Koupím pole, louky nebo
zahradu případně malou
chatu, domek i ve špatném
stavu v Praze a okolí
Tel: 603 442 474

Potřebujete prodat
či pronajmout
nemovitost?
Spokojený klient je
mou největší prioritou
Bc. Martina Odvárková
T +420 723 535 469
E martina.odvarkova@re-max.cz
Lokalita Kamenice a okolí

VÁŠ ŘEMESLNÍK
veškeré stavební
a montážní práce pro Vaši
firmu, dům, byt
či zahradu
Tel: 777 109 799

Přijímám objednávky
na domácí vánoční cukroví.
Více informací na tel:
725 667 612 a nebo email:
erybnickova@seznam.cz

Timi právě
pověsil poslední baňku a vše je připraveno nejen pro

VÁNOČNÍ FOCENÍ

Kamenice - Všedobrovice 974
Rezervace - 604 93 28 16, petr@pelucha.cz
WWW.PELUCHA.CZ

POZOR !!! Nabíráme klienty !!
Hledáte precizního, spolehlivého a cenově
dostupného poradce, který vám pomůže s
účetnictvím ve firmě? V tom případě se
neváhejte obrátit na nás. Účetní služby, daně,
daňová přiznání, účetní poradenství,
komunikace s úřady státní
správy,personalistika a mzdy, to vše pro nás
není problém…
Práce nás baví a klient je vždy na prvním místě.
Dobře víme, že v podnikání je čas velmi vzácný a proto nám svěřte svou
administrativu, Vy podnikáte a my se staráme. Osobitý přístup, rychlá řešení šitá na
míru.
A kde že nás to najdete? V ulici Ke hřišti 137 – Radlík, 254 01 Jílové u Prahy.
Chcete nám zavolat, tak na tel. +420 730 174 894 a naše milá asistentka Vám
ochotně pomůže. Komu by to ještě nestačilo a chtěl více informací, najde je na
adrese www.ucetnidodomu.cz a emailový kontakt je info@ucetnidodomu.cz
Těšíme se na Vás tým Účetních do domu spol.s r.o.

WELLNESS
VE

VELKÝCH POPOVICÍCH

Možnost
zakoupení
dárkových
poukazů

Hotel U ledu ***
Ringhofferova 336, Velké Popovice
Tel. +420 323 665 226
www.hoteluledu.cz, recepce@hoteluledu.cu

* Plzeňský tankový ležák
* Každý pátek vědomostní
soutěž „Kvíz“ s moderátorem
* Vánoční večírky
* Konferenční místnost na školení
* Svatby
* Firemní i soukromé akce
* Možnost ubytování
* Dárkové pokázky
www.restauracepodledem.cz info@restauracevelkepopovice.cz
+420 724 316 884

NOVÁ ÉRA STROJMETALU
Co konkrétně se nyní ve Strojmetalu děje?

Strojmetal ke Kamenici patří od nepaměti a
stejně tak otázky jeho soužití s obcí a jejími
občany. Jak někteří víte, v polovině roku
došlo ke změně vlastníka společnosti a
Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. se
začlenil do jedné z nejprogresivnějších
průmyslových skupin v Česku: MTX Group.

Zaměřili jsme se na hluk, asi nejčastější výtku,
která se k nám od občanů v současnosti
dostává. Měření se ujala renomovaná
akreditovaná společnost a odborníci, kteří
pomohli definovat nejúčinnější změny.
Přestože hluk pocházející z našeho závodu je
ve všech místech měření podlimitní,
realizujeme řadu opatření, která jej umožní
snížit a držet v normě. Věřím, že ten, kdo je
otevřený faktům, tuto změnu rychle
zaznamená.

Jako místopředseda představenstva MTX
Group a.s. a pověřený ředitel závodu bych
rád začal psát novou éru vzájemných vztahů
s obcí a s vámi, jejími občany, z nichž celá
řada je zároveň i našimi zaměstnanci.

Také jsme zahájili práce na úpravách okolí
závodu a zámeckého parku. Okolo zámeckého
parku stavíme nový plot, zadali jsme návrh na
vytvoření veřejného parku v okolí kostela,
provedli průzkum stavu stromů v zámeckém
parku a u odborné firmy objednali nezbytné
arboristické úkony tzv. komplexní péče o
dřeviny. Tyto změny jsme se rozhodli
podniknout okamžitě, navzdory okolnostem
souvisejícím s pandemií, která je pro průmysl,
společnost i její občany obrovskou zkouškou.
Na prvním místě bych rád avizoval, že
s novým vedením závodu přichází i zcela nový
přístup ke komunikaci. V rámci vztahu s obcí
chceme být otevření a transparentní. Proto
vás nejen na stránkách Kamenického
zpravodaje budeme průběžně otevřeně
informovat o novinkách v „údolí“ a také
o našich budoucích záměrech.

Bezpečnost práce a požární ochrana je pro
nás obecně velké téma a proto jsme navázali
spolupráci se sdružením dobrovolných
hasičů. V závodu plánujeme uskutečnit
požární cvičení, které jsme však nuceni
prozatím kvůli pandemii odložit.

Strojmetal v současné době uvažuje o
rozšíření závodu o novou obrobnu, která by
měla patřit k nejmodernějším provozům
svého druhu v Česku. Vás, jako občany, bych
rád ujistil, že provedení nové obrobny bude
stejně kvalitní, jako u již zrealizované obrobny,
kde byly použity fasádní panely s vyššími
hlukově-izolačními parametry a tudíž provoz
nebude produkovat žádný nadlimitní hluk,
respektive bude hluboce pod normou díky
tomuto opatření a charakteru své výroby.
V obrobně plánujeme upravovat naše výkovky
a zvyšovat tak přidanou hodnotu výrobků
z Kamenice. Záměrem je mimo jiné vytvořit
další pracovní místa pro vysoce kvalifikované
zaměstnance, kteří jsou srdcem naší firmy.

Miroslav Záhorec
výkonný ředitel
Strojmetal Aluminium Forging s.r.o.

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE DO VÝROBY
Jsme česká výrobní firma s více jak 200 letou tradicí. Vyrábíme bezpečnostní podvozkové díly do automobilů luxusních značek s nejvyššími
nároky na pevnost a životnost. K tomu využíváme hliníkové slitiny vlastního vývoje a maximální kvality. Tu garantujeme i u finálních výrobků
díky pokročilým výrobním procesům, vysoké míře automatizace a nadstandardní výstupní kontrole. Investujeme do výzkumu, vývoje
a soustavného vzdělávání svých zaměstnanců. Ti jsou pro nás mimořádně důležití, protože jsou motorem inovací a srdcem celé firmy.
Naše firma patří mezi lídry na mezinárodním trhu, máme stabilní výrobní zakázky, modernizujeme výrobu a rozšiřujeme náš tým.
AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI:
Řidič VZV
Skladník výrobního materiálu
Mistr Kovárny
Nástrojárna ruční
Seřizovač přípravků a Seřizovač nástrojů
Pracovníci kovárny: kovář, brusič, kalič,
obsluha kovacích lisů, tryskacího zařízení
a penetrační linky

Adresa:
Strojmetal Aluminium Forging
Ringhofferova č. 66, Kamenice

NABÍZÍME:
Zázemí úspěšné moderní společnosti
Příjemné a bezpečné pracovní prostředí
Motivující mzdové ohodnocení
Profesionální a přátelský kolektiv
Možnost osobního a profesního růstu
Řada zaměstnaneckých benefitů, např.:
Stravování, možnost ubytování
Dopravu z Benešova, Týnce n. S. a okolí
Nadstandardní příplatky a odměny
Podporu zdravého životního stylu
Kontaktní údaje:
personalni@strojmetal.cz
Tel.: 702 178 567

Detaily k pozicím:

www.strojmetal.cz

Advent na Štiříně
6. 12. 2020, neděle od 11:00 do 17:00
Prohlídka zámeckých prostor a kaple
Adventní trhy
Vánoční koncerty
Koncert Karel Gott Revival Morava
Výstava betlémů
Ježíškova pošta a dílna pro děti
Ochutnávka tradičního svátečního menu
Vstupné:
v předprodeji 150 Kč / na místě 200 Kč
děti do 10 let zdarma
parkování v ceně

Zámek Štiřín hledá nejkrásnější betlém
Proběhne zde soutěž o nejkrásnější betlém
a výherce získá hodnotnou cenu.
Máte-li doma betlém, který byste rádi do soutěže zařadili, neváhejte
kontaktovat obchodní oddělení na e-mailu obchodni@stirin.cz
nebo na čísle 722 065 251.

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

Volejte na tel. 724 617 017

Za práci nedáváme jen pivo na dovolenou
a na Vánoce, ale nabízíme taky:
• Náborový příspěvek 20 000 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

Kulturní centrum
a Obec Kamenice
vás srdečně zvou na

Vánoční
trhy
29. listopadu od 9.00 hod.

Kulturní dům - prodej keramiky, svíček,
hraček, proutěného zboží, vánočních
ozdob, cukroví, kosmetiky, bižuterie,
knih, miniatur, suchých vazeb a jiného
vánočního zboží.

A další doprovodný
program

Před kulturním domem prodej
zabijačkových výrobků.
Občerstvení po celý den je zajištěno
– grilování, domácí klobásy, pivo, grog
a další speciality.

KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE

Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
Otevřeno: Po-čt: 8 - 12h, 13 - 16h, telefon: 323 672 643, 731 046 466
web: www.kckamenice.cz, e-mail: kckamenice@kamenice.cz

