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Fotka měsíce: 
Volejbal hrajeme v Kamenici už více než 20 let. Hráli jsme i v době letošní kovidové 
nepřízně, a to kdykoliv nám to opatření vlády a stupeň hafana dovolil. Máme volejbal 
rádi, stejně tak i své vlastní zdraví. Respektujeme nouzová opatření, a tak jsme se rozhodli 
přizpůsobit hru novým podmínkám a hrát v rouškách. Oddíl kamenických volejbalových 
rarit přeje všem našim spoluobčanům do příštího roku hodně zdraví a sportovních zážitků 
(na fotce zleva doprava Vladim Majer, Jan Aubrecht, Bohdan Mixánek, Jiří Strejcovský, 
Blanka Vondráčková, Soňa Conrádová, Monika Majerová, Iva Veselá, Lucie Ševčíková, 
Luboš Jirgl)
Text a foto: Dan Ševčík, vedoucí kamenického volejbalu

Odpady 2021. Ceny, termíny, rady

Rady a zastupitelstvo obce Kamenice

Nakouknutí do obecní kasy

20 vzpomínek na rok 2020

Náš soused Miroslav Vosátka

Základní škola Kamenice

Základní škola Těptín a Olešovice

Knihovna a Kulturní centrum

Floorball Academy

Klub seniorů při KC Kamenice.
Přišlo do redakce
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Titulní fotka: 
Naši mladí orientační běžci těsně předtím, než vyrazili do nočního lesa.

CENÍK INZERCE (bez DPH)

Celá strana: 4 000 Kč
(na zrcadlo sazby: 188 x 264 mm, na spad: 210 x 297 mm + 5 mm)
Polovina: 2 200 Kč
(170 x 120 mm)
Čtvrtina: 1 160 Kč
(90 x 130 mm)
Osmina: 600 Kč
(92 x 63 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, 
začátek roku je jako bílý arch papíru, 

ještě není nic napsáno, není nic vidět, ale ani 
není nic přeškrtnuto nebo ušpiněno. Je to 
období velkých příslibů a tím může být toto 
období pro všechny velmi příjemné. 

S covidovou houpačkou a omezeními 
jsme se postupně naučili žít a věřím, 
že letošní rok díky vakcíně přinese znatelný 
obrat k lepšímu. 

Hned za tímto úvodníkem na Vás 
čeká kompletní přehled nového systému 
odpadového hospodářství v Kamenici. 
Svoz popelnic je téma, které zajímá nás 
všechny, a tak se dozvíte, kdy a co se bude 
svážet a kolik za to budeme platit. Všechno 
vychází z vyhlášek, které schválili zastupitelé 
téměř jednomyslně na své prosincové 
schůzi. Téma odpadů nás bude provázet 
určitě celé první čtvrtletí, kdy současně 
se zaváděním novinek budeme soutěžit 
i novou svozovou firmu pro další období. 
Vlastně opakujeme soutěž, do které se nám 
loni nikdo nepřihlásil.

Další klíčová věc pro naši obec, kterou 
v prosinci schválili zastupitelé, je rozpočet 
na tento rok. Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří se na něm podíleli, i všem, kteří ho 
schválili. Byli jsme při jeho tvorbě opatrní, 
protože stejně jako ostatní obce, i Kamenice 
zažije velký propad příjmů od státu 
v důsledku epidemie. To nám ale nezabrání 
tento rok realizovat projekty důležité pro 
občany a připravovat další, abychom hned 
po zlepšení celostátní ekonomické situace 
mohli začít s jejich realizací. Věnujeme 
tomu celý článek v tomto zpravodaji.

Ducha Kamenice tvoří její lidé. Každý 
máme svůj příběh, ale ten, který na Vás čeká 
v článku o panu profesorovi Vosátkovi ze 
Struhařova, je naprosto výjimečný. Miroslav 
Vosátka je světově významný vědec 
a technologii, kterou pomáhal vyvinout, 
budou tento rok obdivovat miliony 
návštěvníků na Expu v Dubaji. Já osobně 
jsem článek o něm přečetl jedním dechem 
a věřím, že i Vy.

Letos končí poslední rok našeho 
strategického plánu rozvoje Kamenice, 
a tak budeme diskutovat a hledat shodu 
nad prioritami pro dalších šest až deset let. 
Netýká se to jen náměstí nebo koupaliště, 
týká se to i rozvoje další infrastruktury, 
cyklistických i pěších spojnic, řešení 
dopravy na nejzatíženějších místech, vazby 
na dálnici D3 a tak dále. Toto vše musí mít 
souvislost s územním plánem.

Vedle plánování je také potřeba 
vyhodnotit, co už máme za sebou, a proto 
v tomto čísle najdete i rychlé, a myslím, 
že docela zábavné shrnutí. 

Za loňský rok je v naší obci vidět kus 
dobré práce, a tak za ni mnohokrát děkuji 
všem, kteří se o ni zasloužili. V první řadě 
jsou to kolegyně a kolegové na obecním 
úřadě, obětavci ve škole i školce, v knihovně 
i kulturním centru, skvělí lidé v našich 
technických službách a všichni další lidé 
v obci, kteří to kvůli nekontrolovatelné 
smršti různých nařízení neměli vůbec lehké. 
Loňský rok byl ale především ve znamení 
dobrovolníků, lidí, kteří častokrát pomohli 
svému okolí ve chvílích nejtěžších. Největší 
respekt mám k těm, kteří se dobrovolnickým 
aktivitám, vynuceným mimořádnou situací, 
věnují dlouhodobě. Věřím, že se ještě najde 
příležitost, jak vám tuto pomoc alespoň 
symbolicky vrátit v rámci nějaké kulturní 
akce.

Vážení sousedé, přeji Vám všechno 
nejlepší do nového roku 2021 a také 
vakcínu, co nás snad už brzy osvobodí.

Pavel Čermák



Odpady 2021. Ceny, termíny, rady
V minulém čísle jsme vám přinesli obšírný článek 
pokrývající téma odpadů v Kamenici. Zde je  
kompletní přehled cen, termínů svozů a také návod, 
jak si zařídit svoz vaší popelnice, abyste od března 
hladce navázali na nový systém.

Obec nemá na odpadech vydělávat ani na odpady do-
plácet z jiných částí rozpočtu. To je základní pravidlo, 
které se snaží obec ctít. V posledních letech však Kamenice 
systém výrazně dotuje na úkor investic do veřejně prospěš-
ných projektů, jako jsou chodníky, silnice, kanalizace nebo 
osvětlení. To je důvodem letošního zvýšení cen odpadů 
a změn v kalendáři svozů.

Náklady, které obec s odpady má, se dají velmi zjed-
nodušeně složit z následujících položek, které jsme 
pro ilustraci přepočítali na jednu 120litrovou nádobu 
a 24 svozů za rok:
• Manipulace, výsyp a svoz nádob speciálním vozem: 

25 Kč x 28 výsypů = 700 Kč/rok
• Likvidace svezeného odpadu na skládce, průměrně 

400 kg: 560 Kč/rok
• Likvidace odpadů z košů a černých skládek, nebezpečný 

odpad, 2x ročně velkoobjemový odpad: 70 Kč/rok
• Likvidace separovaného odpadu (plast, kov, tetrapack): 

590 Kč/rok
• Likvidace separovaného odpadu (papír, sklo): 0 Kč/rok
• Likvidace BIO odpadu (bez započtení svozu): 500 Kč/rok

Celá kalkulace je samozřejmě komplikovanější, protože 
není zahrnut například počet členů domácnosti, skutečné 
množství separovaného odpadu na osobu a podobně.

Do nákladů za likvidaci separovaného odpadu je za-
počten již příjem obce od společnosti EKOKOM, která 
v Česku organizuje sběr a likvidaci odpadů. Tento pří-
jem letos pokryl téměř polovinu z nákladů za likvidaci 
separovaných surovin. Druhou polovinu musí obec vždy 
uhradit tomu, kdo zajistí konečnou likvidaci nebo další 
využití odpadu. Obec sama neobchoduje s druhotnými 
surovinami. 

V oblasti plastů se situace za poslední roky velmi změ-
nila, dokud Evropa likvidovala plasty v Číně, byla tato 
položka plusová a nyní, když se o plasty musíme postarat 
sami, jde o velikou finanční zátěž, neboť plasty se nesmí 
skládkovat. I když se plasty využijí jako zdroj energie na-
příklad v cementárnách, musí se za jejich likvidaci platit. 
Každá další služba navíc, například sběrný dvůr pro všech-
ny obyvatele zdarma, výše uvedenou zápornou bilanci jen 
zhorší a obec by do odpadů musela přesunout ještě více 
peněz z investic nebo zvýšit poplatky obyvatelům.

Starosta Pavel Čermák říká: „Až nyní získáváme skuteč-
ný obrázek o tom, kolik odpad vlastně stojí. Až donedávna 
téměř nikdo nesledoval jeho skutečné množství a pohyb, 
na rozdíl od komodit, jako je elektřina, plyn nebo voda, 
u kterých si neumíme představit, že bychom je platili 
nějakým solidárním paušálem a ti, kteří spotřebují méně, 
dopláceli na ty, kteří jsou ve spotřebách rozmařilejší.“ 
Dodává také: „Měsíční likvidace našich odpadů nás stojí  
v přepočtu na osobu pořád méně, než měsíční připojení 
k internetu.“

Co udělat do konce února
• Vyberte si velikost nádoby  

(120 nebo 240 litrů) a četnost svozu: 
1x za 14 dní nebo 1x za 28 dní.

• Zaplaťte na podatelně obecního úřadu 
(nejlépe kartou) nebo bankovním 
převodem (v tom případě se nejprve 
telefonicky informujte na podatelně 
o svém variabilním symbolu platby  
telefon: 313 034 672).

• Na podatelně si po zaplacení osobně 
vyzvednete známku pro rok 2021. Touto 
známkou a čipem jsou opatřeny všechny 
sběrné nádoby.

• Pokud budete mít zájem, můžete 
na podatelně požádat o permanentku 
do kompostárny AGORA na Želivci. Ta je 
zdarma pro všechny obyvatele s trvalým 
bydlištěm v Kamenici. Další možností je 
svoz 240-litrové bio-nádoby 1x měsíčně. 
Nádobu si můžete pořídit například 
u našich Technických služeb Kamenice 
za nákupní cenu, poté nám nahlásíte 
adresu svozu, který je zdarma.

• Senioři nad 70 let s trvalým pobytem 
v Kamenici, pokud žijí v domácnosti 
sami, mohou na podatelně požádat 
o příspěvek na slevu 50 procent z ceny 
120 litrové nádoby/1x měsíčně – ta se 
započte ihned s poplatkem.

• Chataři si mohou po zaplacení 
vyzvedávat žluté pytle 2021 až do dubna.

• Pokud si změníte velikost nádoby, 
pracovníci úřadu vám přemontují čip 
na novou nádobu.

• Pokud poptáváte malou nebo velkou 
plastovou nádobu na výměnu kus za kus 
(120 l za 240 l a obráceně), dejte nám 
vědět, pokusíme se zprostředkovat 
směnu v rámci Kamenice.

Z čeho se skládá cena 
likvidace odpadů 
v Kamenici



Nový kalendář svozu odpadů platí od března

Poplatek za komunální odpad



Jak bude tento rok vypadat obecní kasa 
a jak naši Kamenici ovlivní koronavirová 
krize a jí způsobený výpadek daní? 
Zasedli jsme s osobou nejpovolanější, 
I. místostarostou pro ekonomiku Petrem 
Valáškem.

Zastupitelstvo na svém posledním 
zasedání 9. prosince 2020 schválilo obecní 
rozpočet na tento rok. Díky tomu, že byl 
připravený v předstihu a zastupitelé měli 
dostatek času ho individuálně projednat, 
nemusela se obec obávat jeho neschválení 
a následného rozpočtového provizoria. 
„Děkuji všem zastupitelům, že se zachovali 
státotvorně a v těchto těžkých časech 
táhli za jeden provaz,“ říká starosta Pavel 
Čermák. I místostarosta Valášek oceňuje 
věcnost jednání.

Příprava rozpočtu byla o to 
komplikovanější, že dosud nelze přesně 
odhadnout, jakých příjmů se vlastně 
Kamenice od státu dočká. Nejde jen 
o „přirozený“ výpadek daní od firem 
a podnikatelů kvůli pandemii, ale také 

Krátce z rad a zastupitelstva obce Kamenice 
Kompletní zápisy najdete 
na www.kamenice.cz nebo osobně 
u tajemníka OÚ Kamenice.

Krátce z rad obce

5. 12. 2020

Rada obce Kamenice schvaluje:
• rozpočtové opatření č. 7 v předloženém znění;
• zveřejnění záměru obce k propachtování 
pozemků (rybníků) za účelem chovu ryb;

• Smlouvu o společném zadávání mezi obcí 
Kamenice, obcí Sulice, obcí Kostelec u Křížků 
a obcí Křížkový Újezdec – veřejné soutěže 
na správce vodohospodářské infrastruktury.

9. 12. 2020

Rada obce Kamenice schvaluje:
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti 
mateřské školy s občankou Kostelce u Křížku, 
až do roku 2034;

• rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace 
MŠ Kamenice dle přiloženého návrhu;

• podání žádosti na poskytnutí dotace z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy 
místních komunikací“ pro ulici Návršní;

• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 167/2020 uzavřené se společností Mraku-
lastav s. r. o., Třešňová 864, Kamenice, 251 68, 
kterým se mění cena díla.

22. 12. 2020

Rada obce Kamenice schvaluje:

• ceny vodného a stočného na kalendářní rok 
2021 mezi Vodohospodářská společnost 
Benešov, s. r. o., IČ: 47535865, a obcí 
Kamenice;

• zveřejnění záměru směny pozemku parc. 
č.: 355/1 – lesní pozemek o výměře 19 680 
m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, 
v katastrálním území Ládví, ve vlastnictví 
obce Kamenice, za pozemky parc. č.: 609 
– lesní pozemek o výměře 11 671 m2, parc. 
č.: 611/3 – lesní pozemek o výměře 987 m2 
a parc. č.: 613/1 – vodní plocha o výměře 
6 636 m2, v katastrálním území Těptín, pro obec 
Kamenice;

• uzavření Dohody o započtení hodnoty úprav 
bytu č. 7 v Truhlářské ulici, č. p. 855, Těptín, 
provedených panem J. P., nájemcem bytu č. 7, 
v celkové výši 47 341 Kč oproti nájemnému;

• uzavření Dohody o postupném započtení 
hodnoty úprav bytu č. 15 v Truhlářské ulici, 
č. p. 855, Těptín, provedených paní A. H., 
nájemcem bytu č. 15 v celkové výši 19 188 Kč 
oproti nájemnému.

Krátce ze zastupitelstva obce

9. 12. 2020

Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje 
a vydává:
• obecně závaznou vyhlášku obce Kamenice 
č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 1/2015 a č. 1/2018 o stanovení sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Kamenice;
• obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2019. 
Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020 se 
stanovuje poplatek za komunální odpad.

Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje:
• Radu obce Kamenice ke schválení posledního 
rozpočtového opatření v roce 2020 dle sku-
tečnosti. ZOK bude s rozpočtovým opatřením 
ROK seznámeno na prvním zasedání Zastupi-
telstva obce Kamenice v roce 2021.

Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje:
• rozpočet obce Kamenice pro rok 2021 dle 
přiloženého návrhu;

• pořízení regulačního plánu K8 z podnětu, s tím, 
že náklady na zpracování regulačního plánu 
projektantem a na mapové podklady ponese 
v plné výši žadatel;

• „Výzvu k podání žádosti o neinvestiční dotaci 
na podporu činnosti nestátních neziskových 
organizací“;

• změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Technické služby Kamenice, příspěvková 
organizace, ve znění, které tvoří přílohu tohoto 
usnesení;

• uzavření Směnné smlouvy mezi obcí Kamenice 
a pí A. B. jako, kde předmětem směny je 
pozemek parc. č. 787/2 o výměře 104 m2, 
v kat. území Těptín, obec Kamenice, a díly a + b 
o výměře 104 m2 od pozemku parc. č. 810/1, 
které byly sceleny s pozemkem parc. č. 
834/1, oba pozemky v kat. území Těptín, obec 
Kamenice.
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Rozpočet 2021. Malé nakouknutí 
do obecní kasy
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vstupuje do hry záměr vlády snižovat daně, 
z kterých obce žijí. „Proto jsme připravili 
rozpočet konzervativně, to jest s rezervou, 
aby nás nic nezaskočilo,“ vysvětluje 
místostarosta Valášek.

Je dobré připomenout, že příjmy se 
skládají ze tří základních oblastí, a to 
daňových příjmů, dotací a také z místních 
poplatků a dalších příjmů obce. Zásadními 
jsou příjmy z daní, ty se odvíjejí od počtu 
obyvatel, dětí v mateřských a základních 
školách a velikosti katastru, do této oblasti 
příjmů patří i dotace na správu obce, která 
je závislá na velikosti agendy státní správy, 
jako je stavební úřad nebo matrika. Jak 
je patrné z tabulky, součet prvních dvou 
příjmů drtivě přesahuje všechny ostatní, 
zároveň ale jeho výši nemá naše obec jak 
ovlivnit. 

Druhou oblastí jsou investiční dotace. 
„Každý rok se obec snaží získat dotace 
na investiční projekty. Rozhodně je to 
oblast, kterou nesmíme zanedbávat,“ 
říká Valášek a jmenuje například dotaci 
na čistírnu odpadních vod od Ministerstva 
pro místní rozvoj, která bude dočerpána 
tento rok. Z dotací, o které se obec nyní 
uchází, jmenuje Valášek dotaci na opravu 
místní komunikace Návršní, v přípravě je 
žádost na chodník v ulici Jednosměrná, 
čeká se na vypsání dotací na kanalizaci 
ve Všedobrovicích a Štiříně. Valášek ale 
dodává, že získání dotace není automatické: 
„Čekáme na výsledek s mírným 
optimismem.“ 

Do třetí oblasti příjmů, kterou má 
obec plně v rukou, jsou například místní 
poplatky, výběr daní z nemovitostí, 
nájemné vodovodu a kanalizace, příspěvky 
na přípojky nebo příjmy z odpadového 
hospodářství. 

Schválený rozpočet počítá v tomto 
roce s celkovými příjmy 90 milionů korun 
a výdaji 117,5 milionu. Rozpočet je to tedy 
schodkový, rozdíl je financován především 
přebytkem hospodaření z minulého roku, 
čerpáním úvěru na ČOV, v položce 
financování jsou také výdaje na splátky 
úvěrů. „S nespotřebovanými penězi 
z minulého roku můžeme volně nakládat, 
na rozdíl od státních institucí, které musí 
nevyužité peníze vracet,“ objasňuje Valášek. 
„Už ke konci minulého roku jsme kvůli 
pandemii a nejistotě ohledně příjmů od 
státu zchladili výdaje tak, abychom byli 
připravení na horší časy,“ dodává starosta 
Čermák, zároveň ale upozorňuje, že i 
s omezeným rozpočtem se obec snaží 
naplnit všechny priority, které si minulý 
rok stanovila. Mezi nimi stojí nejvýše rozvoj 
infrastruktury. Pokračuje stavba chodníku 

od základní školy na Těptín, bude se 
rekonstruovat ulice Návršní za 6 milionů, 
dokončí se rozšíření čistírny a propojení 
vodovodu v ulici Pražská. Petr Valášek 
k tomu říká, že v rozpočtu zůstává rezerva, 
o jejímž využití se rozhodne později 
v tomto roce, až bude jasná cifra, s kterou 
může Kamenice od státu počítat. „Díky úsilí 
našeho projekčního týmu máme připravený 
dostatek projektů, do kterých budeme moct 
případné peníze navíc investovat,“ říká 
k tomu starosta.

Velká část rozpočtu směřuje na komunální 
služby, odpady, správu majetku a zeleně. 
Kamenice je výjimečná majestátnými 
stromořadími a množstvím zeleně obecně, 
a její údržba tím pádem stojí nemalé peníze, 
stejně tak údržba komunikací, které spojují 
našich 10 nezvykle rozprostraněných 
osad. Minulý rok obec rozhodla o vzniku 
samostatné příspěvkové organizace 
Technické služby Kamenice, která má 
jasné zadání pečovat o obecní komunikace, 
prostranství a pomáhat v údržbě obecního 
majetku. „Během celého minulého roku 
jsme mohli její práci sledovat a mám 
radost, že se osvědčila,“ konstatuje Valášek 
a upozorňuje, že záběr technických služeb 
je skutečně široký, od péče o zeleň až po 

opravy značení, údržbu zastávek, podzimní 
hrabání listí či zimní údržbu a posyp. Obec 
navyšuje technickým službám rozpočet, 
aby mohly rozšířit své řady o další dva 
pracovníky. „Technické služby fungují 
dobře, ale nikoli dokonale právě kvůli 
malému počtu pracovníků,“ říká Valášek.  
              Red

Rádi bychom všem našim čtenářům 
zopakovali, že i oni sami mohou 
ovlivnit kondici naší obecní pokladny. 
Nejvíce peněz získává obec od státu 
na základě počtu trvale bydlících 
obyvatel, počtu žáků a dalších 
parametrů. Pouhým přihlášením 
trvalého bydliště do Kamenice tak 
zásadně vylepšujete ekonomickou 
situaci místa, kde žijete. Rodina, která 
u nás žije deset let, ale k trvalému 
bydlení se zatím nepřihlásila, 
připravila tak naši komunitu o příjem 
půl milionu korun.

Když je řeč 
o rozpočtu

Schválené příjmy a výdaje obecního rozpočtu v tomto roce jsou uvedeny v tisícich korunách, tedy zhruba 
90 milionů na straně příjmů a 117 milionů na straně výdajů. Schodek rozpočtu bude vyrovnán přebytkem 
hospodaření z loňska a čerpáním úvěru na čistírnu odpadních vod.
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20 vzpomínek na rok 2020

Nová cisterna. 
Naši dobrovolní hasiči 
z Těptína dostali novou 
moderní scanii, která nahradila 
stařičkou liazku. Uveze 
dvakrát víc vody než předchozí 
cisterna, je daleko výkonnější 
a bezpečnější. 

Údolní niva. 
Pod základní školou 
u Dvorského rybníka 
vyrostl plnohodnotný park 
s šotolinovými cestičkami, 
upravenou zelení, posilovacími 
stroji, ohništěm a dekorací 
z obřích balvanů.

Sociální pracovnice. 
Konečně má Kamenice 
vlastního člověka, který řeší 
a aktivně vyhledává sociální 
případy. Nouze, samota, alko-
hol, násilí. Kateřina Kottasová 
pomáhá lidem a koordinuje 
další instituce jako je radnice, 
psychologická poradna 
či pečovatelská služba.

Projekt sportovního areálu. 
Ve spolupráci se studiem 
NEW HOW vznikl projekt 
sportovně-kulturního centra  
pro děti, mládež i dospělé. 
Jeho součástí je i přestavba 
Masny na multifunkční prostor. 
Radnice je rozhodnutá 
projekt realizovat v závislosti 
na ekonomické situaci obce.

Obecní Wi-Fi zdarma. 
Pokud zrovna neplatí vládní 
omezení shromažďování, 
můžete se na osmi 
nejfrekventovanějších 
místech v obci zdarma připojit 
na internet pomocí služby 
WiFi4EU. 

Tábory pro děti. 
Obec finančně přispěla 
kroužkům a sportovním 
oddílům, které pracují s dětmi 
z Kamenice. Od Junáka, 
přes judo až po gymnastiku. 
Podpořila tak akce pro 250 dětí 
na 4 příměstských táborech 
a celkem 7 akcích.

Modernizace Kulturního 
centra. Nová aula, šatny, 
elektroinstalace, ale 
také akustické panely 
na stropě hlavního sálu. Díky 
těmto změnám se nejen 
výrazně zlepšila akustika, 
ale návštěvníci se budou 
cítit lépe a odnesou si hezčí 
zážitky.

Nová hřbitovní brána. 
Umělecký kovář a zastupitel 
Vladimír Hladík vytvořil 
400 kilo vážící, 3 metry 
široké a 2,7 metrů vysoké 
dílo, díky kterému získal náš 
hřbitov unikátní a důstojné 
průčelí zdobené symbolikou 
Kamenice.

Minulý rok přinesl velké i malé věci, pojďme 
si některé z nich připomenout. Tou největší je 
jednoznačně rozšiřování čistírny odpadních vod. 
„Kamenice bude sice tento projekt splácet další 
desetiletí, ale díky němu je připravená na rozvoj, 
který ji nevyhnutelně čeká,“ říká starosta Pavel 
Čermák. Když si má vybrat, co by vyzdvihl naopak 
z těch drobnějších věcí, vzpomene si na park Údolní 
niva, kam právě ze stavby čistírny přibyly k ohništi 
a posilovacím strojům obří kameny jako dekorace 
a zábava pro děti. Spousta věcí se na naši nástěnku 
vzpomínek nevešla, třeba dokončení rekonstrukce 
Obecního úřadu, kde díky nové zasedačce 
budou mít občané daleko víc soukromí při jednání 
s úředníky či sociálními pracovníky.
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Založili jsme Technické 
služby Kamenice. 
Pod vedením Alexe Dvoraka 
pečuje specializovaný tým 
o obecní zeleň, ulice a cesty, 
čistotu v obci, budovy, náměstí, 
zvyšuje svou kvalifikaci a tím 
rozsah prací, které může 
pro Kamenici vykonávat, 
modernizuje techniku.

Multifunkční prostor 
v Kulturním centru. 
Tam, kde byl dřív obyčejný 
balkon, je teď samostatný 
prostor sloužící jako obřadní 
síň, zasedačka a výhledově 
i kino. Kromě nového obložení 
a vybavení přibyla i masivní 
posuvná stěna.

Síť pomoci během pandemie. 
Nastavili jsme práci úředníků 
tak, aby obecní úřad nepřestal 
sloužit občanům ani během 
pandemie, vznikla síť 
dobrovolníků rozvážejících 
dezinfekci, informace, nákupy, 
léky, obědy zejména našim 
starším občanům.

Kamenice v mobilu. 
Důležité informace a aktuality 
z obce jsou k dispozici 
na telefonu, z úřední desky, 
kultury a společenských akcí. 
Můžete i posílat radnici své 
připomínky nebo stížnosti 
a připojit k nim fotku. Zdarma 
na App Storu a Google play.

Alzabox. 
Za obecním úřadem vyrostl, 
díky snaze obce, automat 
nejznámějšího českého 
eshopu. Ocení ho všichni, kteří 
upřednostňují pohodlný nákup 
po internetu.

Opravy na základní 
a mateřské škole. Velká 
rekonstrukce dívčích záchodů 
napříč třemi patry základní 
školy znamenala kompletní 
výměnu stupaček, vybavení, 
obložení, elektra a ventilace. 
Na ZŠ i MŠ se opravovaly 
okna nebo stropní štuky.

Krok k získání Ringhofferovy 
hrobky. Po mnoha letech 
byrokratického tápání 
a právních kroků se podařilo 
postoupit do konečné fáze 
k získání „Kamenického 
Karlštejna“ do správy obce. 
Otevírá se možnost využití 
tohoto unikátního prostoru 
ve prospěch občanů.

Nové sporty. K fotbalu 
a atletice přibylo ve sportovním 
areálu i dívčí ragby. Areál 
do správy převzala obec 
a začalo se s rekonstrukcí 
toalet, šatny, plocha se důklad-
ně uklízí, seká a zavlažuje. 
Obnovilo se doskočiště pro 
skok do dálky, aby ho mohla 
využívat i základní škola.

Chodník od ZŠ na Těptín. 
Od školy až po kruhový 
objezd ve směru na Těptín 
už zanedlouho dojdeme 
po chodníku. K většímu 
bezpečí přispějí i sloupy 
veřejného osvětlení po celé 
jeho délce.

Habrová a Hamerská. 
Obě ulice sousedící 
s Údolní nivou získaly pevný 
povrch a jsou tak komfortní 
za každého počasí.

Srovnané náměstí. 
Prostor před Kulturním 
centrem se otevřel, zmizelo 
zábradlí a schod terasy byl 
zarovnaný s okolním terénem. 
Díky tomu se bude moci 
náměstí dál rozvíjet jako jeden 
společný prostor.

Čistírna odpadních vod. 
Celý rok pokračovalo podle plánu 
rozšiřování čistírny odpadních vod, 
která poběží na dvě dosazovací 
nádrže, čímž se zdvojnásobí 
její kapacita. Obslouží až 7500 
obyvatel a navíc balvany, které 
byly během stavby vytěženy, 
posloužily jako dekorace parku 
Údolní niva.
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Miroslav Vosátka bude pěstovat 
zeleninu na poušti

Někteří ho už znají jako 
spoluorganizátora projektu Ecolodge Nepál 
v údolí Langtang, které před několika lety 
zasáhlo velké zemětřesení. Místní lidé 
tehdy přišli o střechu nad hlavou a veškeré 
prostředky obživy. Miroslav Vosátka rozjel 
s podporou předního českého horolezce 
Radka Jaroše a dalšími nadšenci stavbu 
nového obydlí založeného na ekologických 
technologiích včetně větrné elektrárny, 
ozonové čističky vody, bioplynky 
a pomáhal také zkultivovat půdu v okolí, 
aby na ní rodiny mohly vypěstovat dostatek 
potravy. Celkem se na projektu vystřídalo 
12 lidí z Kamenice, sám Vosátka navštívil 
s dalšími lidmi, kteří na projektu pracovali, 
údolí Langtang v posledních třech letech 
šestkrát. 

Jakkoli zajímavě tento projekt zní, je to 
jen drobná volnočasová aktivita ve srovnání 
s tím, čemu se Vosátka dlouhodobě věnuje. 
Jako uznávaný odborník pomáhal v řadě 
zemí světa zemědělcům, samosprávám 
i soukromým firmám s pěstováním rostlin 
v nehostinných podmínkách, zejména tam, 
kde je nedostatek vody a živin v půdě. 
„Vždycky jsem hodně létal po světě, letos 
jsem byl, poprvé za posledních 30 let, tedy 
kromě několika cest do Dubaje, Chile 
a Portugalska, skoro pořád doma. Myslím 
ale, že jsem letošní rok využil k činnostem, 
na které mi dříve nezbývalo moc času, třeba 

Odborník na zúrodňování půdy 
a experimentální biologii rostlin, 
milovník tance, zvláště argentinského 
tanga, nadšenec pro slaňování 
horských kaňonů a amatérský hráč 
florbalu, bývalý ředitel Botanického 
ústavu Akademie věd a parku 
v Průhonicích, kde přes 30 let 
pracuje. To je jen malý výčet stránek, 
ze kterých možná znáte našeho 
souseda Miroslava Vosátku. Na to, jak 
výraznou stopu za sebou zanechal 
ve světové vědě a o jak důležitou 
postavu reprezentující Českou republiku 
se jedná, působí natolik skromně, až 
je to poněkud matoucí. Proto chceme 
v tomto článku alespoň částečně pana 
docenta představit a spolu s ním práci, 
na které se se svým týmem podílí 
a která by měla přispět k udržitelnému 
rozvoji organického zemědělství 
ve 3. tisíciletí. 

podání profesury nebo učení se španělštiny,“ 
vzpomíná Vosátka.

Desetiletí výzkumu a zkušeností teď 
představí celému světu na největší výstavě 
v dějinách lidstva Dubai World Expo, 
která poběží od letošního října do příštího 
března ve Spojených arabských emirátech 
s očekávanou návštěvností 25 milionů lidí. 
Na výstavě se bude prezentovat rekordních 
185 zemí, Česká republika získala pro svůj 
stánek nejprestižnější místo hned u vchodu, 
a právě tam bude Vosátka se svým týmem 
demonstrovat technologie, které zní pro 
laika až zázračně.

Z písku živá půda

V Dubaji uvidí návštěvníci to, 
co Miroslav Vosátka se svým týmem několik 
let úspěšně testoval v Botanickém ústavu 
v Průhonicích. Z původně čistého písku, 
který by se za normálních okolností hodil 
leda do betonu, vyrostly květiny, a dokonce 

i šťavnatá zelenina. V lednu se po ročním 
přerušení vrací tým na měsíc do Dubaje, 
aby technologii pěstování v písku realizoval 
v podmínkách arabské pouště. 

Aby se mohl ve žhavém písku uchytit 
život, potřebuje vodu a živiny. Projekt 
vytvoření zelené oázy v poušti navazuje 
na hlavní expozici, tedy technologii 
výzkumníků z Českého vysokého učení 
technického v Praze, kteří vyvinuli 
přístroj vyrábějící vodu ze vzduchu. 
Takzvaný „S.A.W.E.R.“ (z anglického 
„Solar-Air-Water-Earth-Resources“) je 
plně soběstačný, protože se zásobí energií 
ze solárních panelů. Ovšem samotná voda 
je v poušti k ničemu, protože jakkoli silná 
závlaha pískem proteče a nenávratně zmizí.

Dubaj je známá zahradní architekturou, 
ale veškerá krása se pěstuje uměle a stojí 
obrovské peníze a zdroje. Při běžném 
povrchovém zavlažování se ztrácí až 
80 procent vody průsakem do písku 
a odparem do vzduchu.  Živiny se 
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Miroslav Vosátka bude pěstovat 
zeleninu na poušti

dodávají pomocí neekologických 
syntetických hnojiv. Spojení „S.A.W.E.R.u“ 
a speciální technologie pěstování přináší 
mnohem ekologičtější řešení. Voda 
získaná kondenzací ze vzduchu putuje 
do fotobioreaktoru, což je plošina, na které 
se pěstují mikroskopické sladkovodní 
řasy. Ty si na svém povrchu vytváří 
polysacharidy, které si můžeme představit 
jako lepidlo organicky na sebe vážící živiny, 
obsažené ve vodě. „V Dubaji budeme 
používat vodu přímo ze S.A.W.E.R.u, ale 
jde využít i odpadní voda, která obsahuje 
velké množství živin, což nám bohužel 
kvůli přísným hygienickým pravidlům 
na EXPO nepovolili,“ vysvětluje Vosátka 
a pokračuje: „Řasy jsou skvělé organismy na 
čištění odpadní vody, jelikož jsou schopny 
vázat a degradovat nejen biologický odpad, 
ale i některé odpadní látky chemického 
původu, které se například v klasických 
čističkách vody neodstraní. Zbytky léků, 
rezidua z hormonální léčby v odpadní vodě 
jsou dnes obrovský, celosvětově narůstající 
problém, k tomu se přidávají zbytky 
z produktů osobní hygieny, voňavek, 
deodorantů a tak dále. Řasy jsou schopny 
mnohé z těchto nebezpečných chemikálií 
z vody imobilizovat a odstranit.“

Dostáváme se k tomu, jak vůbec 
mohou existovat v poušti ostrůvky zeleně. 
To lze pouze tehdy, když jsou v písku 
a v půdě obsaženy rostlinám prospěšné 
mikroorganismy. Jsou to především bakterie 
a houby, které žijí v symbióze s kořeny 
rostlin a pomáhají rostlinám získávat 
a udržet vodu a živiny. „Už ve chvíli, 
kdy rostliny evolučně přecházely z moře 
na souš, tedy asi před 500 miliony lety, se 
rozvíjely tyto symbiózy. Nejčastěji se jedná 
o mykorhizní houby, které přirozeně žijí 
na kořenech rostlin,“ vysvětluje Vosátka. 

Oživit písek znamená vpravit do něj 
nejprve organickou hmotu ve formě biomasy 
z řas vypěstovaných ve fotobioreaktoru. 
Je to efektivní technologie, protože řasy 
potřebují k množení jen slunce, oxid 
uhličitý a vodu, samy pak na sebe navážou 
další živiny, z nichž mohou profitovat 
později vysazené rostliny. Do písku navíc 
čeští vědci očkují bakterie schopné získávat 
dusík ze vzduchu a rozpouštět fosfor, 
a již zmíněné mykorhizní houby. Dalším 
vylepšením pěstební technologie je zálivka 
takzvaným vermikompostovým čajem. Ten 
vzniká ve vermikompostérech, kde tisíce 
žížal zpracovávají biologický odpad, třeba 
zbytky zeleniny nebo kuchyňský odpad 
z restaurace, která bude v českém pavilonu 
servírovat jídla české kuchyně. Výživné 

směsi, kterou vědci rostliny zalévají, 
říkají pracovně „řasovice“ a „žížalice“ 
a ta postupně mění mrtvý písek na živou 
půdu. „Směs dodáváme do pouštního písku 
pomocí podpovrchové kapkové závlahy, 
která vodu a živiny transportuje přímo 
ke kořenům rostlin a díky níž se ušetří 
až polovina zálivkové vody, jelikož plně 
zamezí vypařování, které v podmínkách 
pouště představuje velké ztráty, pokud se 
zalévá povrchově,“ říká Vosátka.

Jedno tělo

Návštěvníci dubajského EXPO si 
budou moci v českém stánku prohlédnout 
nejen revoluční technologii, ale také 
získají představu, jak vůbec v půdě 
vzniká život. Ve velkých skleněných 
tubusech, instalovaných ve vybudované 
podzemní jeskyni pod pouští, se odhalí 
svět pod povrchem, jak kořeny a podhoubí 
symbiotických hub sahá několik metrů 
do hloubky.  Podhoubí napojené na kořeny 
rostlin představuje rozsáhlou síť, propojující 
kořeny stromů, bylin, takřka všech rostlin, 
které spolu na jednom místě rostou. „Říká se, 
že stoletý dub má osm kilometrů kořenů, ale 
kdyby se natáhla všechna vlákna hub, která 
jsou na jeho kořeny napojené, obepnuly 
by celou zeměkouli. Také se například 
prokázalo, že když starý strom umírá, přes 
tuto symbiotickou síť putují jeho živiny 
do okolních mladých stromků,“ nastiňuje 
Vosátka povahu života, který je běžnému 

oku skryt. Sám se za svou kariéru účastnil 
řady vědeckých studií dokazujících, že tráva 
je napojená na stromy a obecně, že rostliny 
vytvářejí jeden společný organismus právě 
přes svá spojení sítí podhoubí. V Dubaji toto 
budou moci návštěvníci vidět na vlastní oči.

Navíc se v podzemní jeskyni budou 
na velkou obrazovku promítat časosběrná 
videa, jak rostou kořeny a vytváří spolu 
s houbami neskutečně spletitou a na pohled 
úchvatnou strukturu. „Původně jsme kvůli 
tomu objednali speciální skener z USA 
za půl milionu, ale nakonec jsme zjistili, 
že tyto časosběrné snímky ve srovnatelné 
kvalitě umíme pořídit starým skenerem 
z bazaru za pár tisíc korun,“ usmívá se 
Vosátka.

Jak chutná pouštní rajče

„Výborně,“ odpovídá na otázku 
pan doktor, a dodává, že záleží hlavně 
na množství světla, typu hnojení a mnoha 
dalších okolnostech. V Dubaji představí, 
jak z původně mrtvého písku rostou 
nejen palmy a místní typické plodiny, 
ale i česká rajčata, okurky nebo obilí. 
V době psaní tohoto článku byla už 
hotová hrubá stavba pavilonu, navrženého 
českým studiem Formosa. Před ním se 
pomalu mění 450 metrů čtverečních 
písku na úrodnou oázu. Kolem vstupních 
cest bude vytvořena i vertikální zahrada 
v rozsahu téměř 100 metrů čtverečních.  
Návrhy zahrady a výběr rostlin vytvořila 

Pan doktor umí vzít za práci nejen hlavou.
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kamenická zastupitelka a zahradní 
architektka inženýrka Jana Kohlová. Při 
vytváření projektu zahrady v poušti doktor 
Vosátka uplatnil své zkušenosti z projektů 
v Kuvajtu, Izraeli nebo z několikaleté 
práce v řadě zemí Afriky. „Chceme ukázat, 
že s minimem vody dokážeme vypěstovat 
leccos, od brambor a batátů po bylinky, 
prostě mít nejen zahradu okrasnou, ale 
i klasickou zahradu užitkovou,“ říká k tomu.

Marťanská technologie

To, co má jednou přinést prosperitu 
do pouštních oblastí, je zároveň slibnou 
technologií pro obydlování vesmíru. 
Na podobném substrátu a jeho oživení 
mikroorganismy, jaké používá Vosátka, by 
mělo být založené zemědělství na Marsu. 
„Loni jsem byl v Torontu, kde mají na 
univerzitě speciální program pěstování 
rostlin na Měsíci v upravené atmosféře, 
podobné pokusy dělá i NASA v Mohavské 
poušti, ale probíhají i v Evropě. Potenciál 
těchto technologií je velký,“ líčí Vosátka.

Chvíli nato ukazuje fotky obřích 
kopců, které navršily sklápěčky při stavbě 
Eurotunelu pod průlivem mezi Francií 
a Velkou Británií. Tyhle nově vzniklé 
oblasti bez života pomáhal zatravňovat. 
V Číně se zase účastnil programu 
organického pěstování zeleniny nebo 
buráků v zasolených půdách delty Žluté 
řeky, pomáhal zemědělcům na mnoha 
místech v Africe ve zvyšování výnosů: 
„Obyvatele v odlehlých vesnicích jsme 
museli někdy i přes šamany přesvědčovat, 
aby byli ochotní pěstovat rostlinu 
produkující olej. Oni ji do té doby znali jen 
jako jedovatý druh, který nežerou ani kozy. 
Díky novým plantážím a produkci oleje 
si ale mohli po pár letech vyrobit pomocí 
generátoru na olej elektřinu a poprvé 
rozsvítit ve vesnici žárovky.“ Nejradši 
vzpomíná Vosátka na Keňu, kam dojížděl 
osm let a naučil největšího producenta čaje 
a růží, skotskou firmu s 20 tisíci zaměstnanci, 
používat při pěstování rostlin biohnojiva 
na bázi symbiotických hub místo hnojiv 
chemických. 

Ovšem sebelepší projekty na zúrodňování 
a zvyšování výnosů svět nezachrání, pokud 
budeme pokračovat v jeho devastaci. Podle 
Vosátky by bylo spolehlivým řešením, jak 
zastavit neudržitelné drancování planety, 
kdyby se započítávala do ceny každého 
výrobku míra znečištění životního prostředí 
a celková spotřeba neobnovitelných zdrojů 
při výrobě. Na tom by se ale musely 
shodnout všechny vlády světa. „Koronavirus 

ukázal, že globální katastrofa může přimět 
státy efektivněji spolupracovat. Zatím to 
vypadá, že zásadnější řešení problémů 
životního prostředí přijde až po nějaké větší 
ekologické katastrofě,“ konstatuje.

Při ohlédnutí za svojí kariérou je 
rád, že pracoval na výzkumu který, jak 
věří, přispěje k šetrnějšímu nakládání 
s přírodními zdroji. Vychoval desítky 
studentů a řadu doktorandů, kteří mají svůj 
vlastní výzkum a sám se těší na odpočinek. 
„Nechci patřit k vědeckým pracovníkům, 
které vynášejí z laboratoře nohama napřed,“ 
usmívá se Miroslav Vosátka. „Vychoval 
jsem své následovníky v oboru a rád jim 
uvolním místo, jsou mladší a mnohem lepší 
než já. Stal jsem se nahraditelným a tím 
byla moje ambice naplněna, kontinuita 
práce je myslím dobře zajištěna. Ještě 
mám pár projektů, které rád dokončím, se 
skvělými kolegy z Vysoké školy chemicko 
technologické a z dalších pracovišť již 
řadu let pracujeme na výzkumu léčebného 
konopí, a také hledáme nové rostliny 
pro lékařské, kosmetické a nutraceutické 
využití. Pro další 2 roky máme v záměru 
využít tradiční znalosti etnobotaniky 

v Nepálu, Bhútánu a Chile.“ Doktor 
Vosátka byl také letos v lednu navštívit 
kolegyni z chilské univerzity: „Je z kmene 
Mapuche a zahájili jsme společný projekt, 
který je kromě organického zemědělství 
zaměřen i na vytipování rostlin tradiční 
medicíny Mapuchů. Mimochodem extrakt 
ze stromu jménem Mydlokor tupolistý, 
který se vyskytuje pouze na území Chile 
a je tradičně kmenen Mapuche používán, 
je součástí nové americké vakcíny proti 
koronaviru. To ukazuje obrovský potenciál 
výzkumu těchto tradičních ingrediencí 
lidové medicíny. S kolegy máme také 
připraven projekt výzkumu tradičních, ale 
již téměř zapomenutých českých bylinek, 
které naši předkové využívali pro posílení 
imunity.“ A co bude dělat, až v akademické 
sféře skončí? „Tancovat tango v Praze 
nebo třeba v Buenos Aires, podnikat 
túry po Himalájích nebo zvelebovat svoji 
zahrádku a toulat se krásnou krajinou 
Kamenicka. Na závěr připojuji přání všem, 
aby v novém roce byli zdraví a každý si našel 
pár osobních cílů ke splnění, ale také malé 
radosti, které člověku pomohou překonat 
nelehké období.“        Red

Český pavilon na EXPO Dubai patří podle výběru publikovaném CNN k nejzajímavějším vůbec. Nejen 
svou architekturou navrženou studiem Formosa, ale i prezentovanou technologií.

Celý tým se ale ještě pořádně zapotí. Zbývá jen pár měsíců do premiéry.
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Děti ze základní školy napsaly 
osamělým seniorům k Vánocům

Během adventního času spousta seniorů 
zůstává v nemocnicích (a v této těžké době 
je jich ještě mnohem více), a proto jsme 
byli osloveni, zda by naši žáci nenapsali 
povzbuzující a potěšující dopisy. 

Zapojily se děti jak z prvního, tak 
z druhého stupně. Prvňáci nakreslili 
obrázky, a dokonce již zvládli napsat 
i VESELÉ VÁNOCE. 

Všechny děti dopisy vložily 
do vlastnoručně vyrobených či ozdobených 
obálek. A šup přes naši hlavní spojku 
Tomáška Indru a jeho maminku putují 
do nemocnice, kde přinášejí radost 
a štěstí, nejen babičkám a dědečkům, 
ale i zdravotnímu personálu. 

A tímto přejeme Všem pohodové 
Vánoce a zdraví do roku 2021.

Žáci a učitelé ZŠ Kamenice

Žáci naší školy se zúčastnili výzvy 
„Napiš dopis babi nebo dědovi“, 
kterou zorganizovala zdravotní setra 
z Thomayerovy nemocnice.

Milá návštěva v době koronavirové
V pátek 4. 12. navštívil naši školu Mikuláš 

se svými pomocníky, andělem a čertem.
Vyslechli si od dětí básničky, písničky, čert 
postrašil zlobivce a anděl pochválil hodné 
děti.

Při odchodu si každý odnesl dárek 
od anděla v podobě sladkého balíčku.

Velkou radost udělali nejen dětem. My 
jim za to moc děkujeme. V téhle nelehké 
době, kdo dokáže vykouzlit druhému úsměv 
na tváři, ten si zaslouží velké poděkování.
Tak tedy, Mikuláši, anděli a i Ty, čertíku 
MOC DĚKUJEME!

Děti a paní učitelky

Jak se těší na školu prvňáčci
Málokdo by asi řekl, že se někdy budou 

děti tak moc těšit do školy. Po měsíční 
pauze se děti těšily na kamarády, spolužáky, 
paní učitelky, ale i na učení. Od té doby, 
co jsme zpět, tak jsme se přesunuli od Živé 
abecedy ke Slabikáři, od uvolňovacích cviků 
k písance a od Matýskovy matematiky 
1 k Matýskově matematice 2. Kromě učení 

jsme stihli i vyrábět indiánské čelenky, 
masky čertů a andělů, vyzdobit si vánočně 
třídu vánočním stromečkem, chvojím, 
adventním kalendářem z ponožek a tím 
vším jsme si navodili vánoční atmosféru. 
Když nemůžeme zpívat vánoční koledy, 
alespoň je posloucháme. Nezapomněl nás 
ve škole navštívit ani Mikuláš, čert a anděl. 

Doufáme, že si stihneme užít každoroční 
vánoční besídku a pak se rozejdeme 
na vánoční prázdniny. I přes všechna 
omezení a pravidla jsme ve škole rádi. 
Přejeme si, abychom v lednu nastoupili do 
školy a pokračovali dál v učení. Přejeme 
všem do nového roku 2021 hodně zdraví, 
lásky a štěstí. Děti 1. B a třídní učitelka
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Základní škola Těptín

stránky. Druhostupňoví žáci si otevřeli 
pianino a dívali se, jaká je uvnitř mechanika, 
jak tento hudební nástroj vlastně funguje, 
zkoumali tón jednotlivých klapek 
v závislosti na délce struny.  Prvostupňové 
děti zase nacvičují rytmizaci s pohybem 
a básničkami. 

V současné době neprobíhají ve škole 
žádné kroužky ani další mimoškolní 
aktivity, proto jsme některé možné činnosti 
nabídli dětem jako „distanční“ aktivitu. 
Například místo kroužku keramiky si 
zájemci berou domů hlínu a své výrobky 
pak nosí do školy, kde se v nové peci už 
vypálily první keramické výrobky. 

Nejmladší děti si v družině vyzkoušely, 
jak rozpohybovat ozoboty. Naplánovaly 
jim trasu a pomocí barevných cestiček, 
pardon, příkazů, ovládaly jejich pohyb. 
Ozoboti jsou prvním krokem ve výuce 
programování. Tím dalším krokem pak 
mohou být programovací jazyky Scratch, 
CodeMonkey a Python.

Díky covidu teď trávíme venku ještě 
víc času než předtím. Všechny tělocviky se 
změnily na procházky do přírody v okolí 
Těptína, a to za každého počasí. I přestávky 
se přesunuly do značné míry ven a hóóódně 
větráme, aby děti trávily co nejvíc času 
na čerstvém vzduchu. Na hodinách hudební 
výchovy se věnujeme hudbě z trochu jiné 

Pokračujeme ve zvelebování 
a vylepšování prostředí školy. Od únorového 
čísla Zpravodaje vám chceme na jeho 
stránkách každý měsíc představit některou 
její část.  Bude to taková virtuální prohlídka 
školy v textové podobě. Jako první zavítáme 
do naší jazykové/počítačové učebny. 

Lucie Moučková

Stejně jako v kterékoli jiné škole, 
i v naší, těptínské, jsme museli 
výuku a fungování vůbec přizpůsobit 
koronavirovým opatřením.

Knižní novinky
Přijďte si do knihovny vybrat některý 
z titulů knižních novinek zařazených 
do knihovny v prosinci 2020 
a lednu 2021. 

Pro dospělé: Spravedlnost (Lee Child), 
Schovej mě v dešti (Jojo Moyesová), 
Manželské zrcadlo (Vlastimil Vondruška), 
Slavnost bezvýznamnosti (Milan 
Kundera), Válka vlků (Anna Bauerová), 
Stíny noci (Arnaldur Indridason)

Pro děti: Poušť, všude poušť (Ivona 
Březinová), Pavel. Kapela (Michaela 
Fišarová), Vánoční tramvaj (Daniela 
Krolupperová), Vilma běží o život (Naďa 
Pažoutová), Veverka a myška v Praze 
(Jarmila Marešová), Ukradený poklad 
(Pavel Valach), Zmizení Edwina Lindy 
(David Jan Žák). Dagmar Walachová
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Kulturní centrum pořádá fotosoutěž
Fotografujete Kamenici? Hledáte 
příležitost ke kulturnímu zážitku? Právě 
pro vás jsme se rozhodli uspořádat 
velkou fotosoutěž. Nový galerijní prostor 
ve foyer Kulturního centra je připraven 
rozkvést vašimi snímky.

Ideální čas podzimních zlatých hodinek 
už sice odvanul chladný zimní vítr, ale stále 
je mnoho příležitostí, zvláště s příchozím 
prvním sněhem, proč vytáhnout z šuplí-
ků objektiv a trochu mu protáhnout závi-
ty. Nepochybujeme, že mnoho z vás má 
v šuplících i spoustu obrázků čekajících 
na soutěž. I když to třeba není nejvkusnější 
umělecké dílo. Překvapte nás svou nápadi-
tostí na letošní téma: Kýč. Vánoce a svátky 
poskytují mnoho úsměvné inspirace, a tak 
doufáme že nebude nouze o krásné nebo 
i vtipné snímky! 

Vítězné snímky budou vystaveny 
na slavnostní vernisáži při příležitosti zno-
vuotevření Kulturního centra. Hlavní ce-

Pravidla soutěže

• Soutěž se uskuteční v období od 
15. prosince 2020 do 31. ledna 2021.

• Svůj soutěžní snímek nám po-
šlete na email Kulturního centra: 
kckamenice@kamenice.cz. Je na vás, 
v jaké kvalitě budou, ovšem i to má 
samozřejmě vliv na jejich estetický 
dojem.

• Ke snímkům přiložte své jméno. Účastí 
v soutěži souhlasíte s archivací osobních 
údajů po dobu trvání soutěže a dáváte 
nám tím i souhlas s použitím fotografie 
a jména k případnému zveřejnění pod 
vystaveným snímkem a k jeho sdílení 
na sociálních sítích: Konkrétně Face-
book a Instagram za účelem veřejného 
vyhlášení vítězů. 

• Nejlepších 15 vybraných soutěžních 

fotografií vytiskneme a po soutěži vě-
nujeme autorům. 

• Hodnotí se estetický dojem a nápaditost 
vystihnutí tématu: Kýč. 

• Nejlepší porotou vybrané snímky 
soutěží o lístky na vybraný program 
pořádaný Kulturním centrem, o kame-
nické  „značkové“ půllitry a samozřej-
mě o vystavení v nové galerii Kultur-
ního domu. Slavnostní vernisáž bude 
oznámena s dostatečným předstihem, 
respektujeme aktuálně platná opatření. 

• Poslední podmínkou je zveřejnění va-
šeho soutěžního snímku na svém Face-
bookovém profilu s dodaným popiskem 
#pojďafoť. 

• Berte na vědomí, že Facebook není 
nijak spojen s touto soutěží a funguje 
pouze jako zprostředkující platforma.

Těšíme se na vaše fotky a přejeme mnoho 
vitality a zimních radostí.

Tým KC Kamenice

nu předá výherci patron soutěže, veřejně 
známá osobnost z naší obce, kterou vám 
odhalíme v průběhu soutěže.

Knihovna ocení dětské čtenáře
Začátkem února 2020 se mohli dětští 
čtenáři naší knihovny zapojit do 
celoroční hry s názvem „Lovci perel“. 
Účelem této hry je motivace ke čtení, 
práce s textem a informacemi, ale 
zároveň příležitosti pro zajímavé trávení 
volného času a zábavu při čtení. 
Pro některé možná i zpestření času 
stráveného v knihovně.

Lovci perel
Ocenění dětských čtenářů
Kdy: 22. ledna, 16:00 
Kde: prostory kamenické knihovny
Konání akce závisí na aktuálních 
vládních nařízeních

Celá hra měla speciální pravidla. Lovci 
perel museli v knihovně najít knihu ozna-
čenou nálepkou „Perlorodka“. K vyhle-
dané knize obdrželi hrací list s otázkami. 
V průběhu, nebo po přečtení knihy vy-
plnili správné odpovědi do hracího listu.  
List pak odevzdali knihovnici v knihovně. 
Za každou přečtenou knihu „Perlorodku“ 
a správně zodpovězené otázky získali per-
ly, které byly navlékány na šňůry a pod 
jménem svého majitele zavěšeny na ná-
stěnce v knihovně. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích. Zapojit se mohly děti od těch 

nejmenších až po žáky 9. tříd. Soutěžní hry 
se v kamenické knihovně zúčastnilo 10 dětí. 
Hlavními výherci jsou děti s nejdelší šňůrou 
perel. Odměnu získají ale všichni, kteří se 
do soutěže zapojili. Ceny jim budou pře-
dány na slavnostním vyhlášení 22. 1. 2021 
v 16.00 hodin v knihovně. 

Bazar  
vyřazených knih

Kdy: 20. 1. a 27. 1. od 10:00 do 16:00
Kde: prostory kamenické knihovny
Konání akce dle vládních nařízeních

V rámci aktualizace knihovního fondu 
jsme v minulém roce vyřadili knihy dlou-
ho nepůjčované, obsahově zastaralé a ne-
aktuální. Uvolnili jsme tak v přeplněných 
regálech knihovny místo pro knihy nové.

V listopadu 2020 nám uzavření knihoven 
znemožnilo konání akce „Bazar vyřazených 
knih“. Akci proto nabízíme v náhradním 
termínu. Doufáme, že se tentokrát její ko-
nání uskuteční. 

Nejen naši čtenáři, ale i ostatní návštěv-
níci, budou mít možnost nákupu vyřaze-
ných knih všech žánrů, pro dospělé i děti, 
za symbolickou částku 3 Kč (brožované) 

a 5 Kč (vázané). Přijďte si k nám vybrat 
a dejte těmto knihám ještě šanci. Možná 
zde najdete knihu, která vzbudí váš zájem, 
nebo prostě ulovíte hezký kousek!

Dagmar Walachová, knihovnice
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• PEČUJETE DOMA O DÍTĚ S POSTIŽENÍM? 
 

• CHCETE SE SETKAT S RODIČI S PODOBNÝM OSUDEM? 
 

• POTŘEBUJETE POMOC? 
 

MAS Říčansko o.p.s. připravuje pravidelná 

 

• Věk osoby, o kterou pečujete, není limitován. 
• Budeme se scházet pravidelně 1x měsíčně. 
• Můžete se k nám přidat kdykoliv během roku. 
• Společně budeme sdílet své zkušenosti a poznatky,  

starosti, ale i radosti spojené s péčí o blízkou osobu. 
• Připravujeme setkání se zajímavými odborníky.  

 

 

Téma lednového setkání: 

• Posezení s psychologem 
PhDr. Kateřina Siveková – ředitelka Terapeutického centra Modré dveře, z.ú. 

 
 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
 

Vzhledem k omezeným kapacitám, prosím, potvrďte svou účast na email 
mas.ricansko.socialni@gmail.com. Nebo zasláním SMS na telefon 724 292 270. 

 

SETKÁNÍ RODIČŮ PEČUJÍCÍCH  
O DĚTI S POSTIŽENÍM 

 

KDY: 27. 1. 2021 v 10:00 HODIN 
 

KDE: V PRŮHONU 153, 251 62 SVOJETICE 
 

 

Floorball Academy přeje všem rok 2021  
plný společných turnajů, tréninků a kempů

Bohužel nás, stejně jako celou společ-
nost, v březnu zaskočil koronavirus. Spoustu 
našich tréninků, turnajů i dalších akcí jsme 
museli zrušit. Mezi nimi i dlouho plánova-
nou roadshow. O prázdninách se situace 
naštěstí zklidnila a my jsme uspořádali dva 
turnusy příměstských kempů, které byly pl-
né pohybu, smíchu a dětské radosti. Vůbec 
poprvé jsme také pro naše členy připravili 
společné prázdninové výlety v rámci nové 
Trip Academy. Mnoho plánů jsme měli 
i v září, na začátku nové sezony. V Kame-
nici jsme ve spolupráci se školou spustili no-
vou všeobecně pohybovou GYM Academy 
pro nejmladší školáky a s florbalovými tré-
ninky vstoupili do čtvrté sezóny. Bohužel, 
netrvalo dlouho a museli jsme opět přestat 
společně trénovat. 

Koronavirus pro nás ale nebyl jen pře-
kážkou, představoval i novou výzvu. Nau-
čili jsme se s našimi členy lépe komunikovat 
prostřednictvím sociálních sítí. Na jaře jsme 
pro ně připravili mnoho výzev a soutěží. 

Celý projekt jsme nazvali Home Academy. 
S radostí jsme potom sledovali videa z do-
mácích tréninků, která s námi naši svěřenci 
sdíleli. Na podzim jsme šli ještě dál. Rodi-
čům jsme nabídli on-line seminář spor-
tovní psychologie s Nikolou Pavlíčkovou. 
Na něm jsme probrali, jak malé sportovce 
motivovat k různým aktivitám nebo jak 
s nimi lépe komunikovat. Pro naše členy 
jsme ve studiu natočili celé tréninky, které 
jsme jim potom každý týden posílali. Při-
pravili jsme také živě streamované on-line 
tréninky, na kterých jsme se potkali ales-
poň skrz obrazovku počítače a společně si 
zasportovali. I v karanténě jsme tak zůstali 
v pohybu. Po zlepšení epidemiologické si-

Před nedávnem skončil zvláštní rok 
2020. Ve Floorball Academy jsme 
v něm měli spoustu plánů a chtěli 
jsme náš projekt znovu posunout 
kupředu. Na začátku roku byla 
v plném proudu třetí sezóna našich 
florbalových tréninků v Kamenici. 
Malých florbalových nadšenců  
přibývalo a všichni se postupně 
zlepšovali. Kameničtí dokonce zvítězili 
v zimním turnaji Floorball Academy 
Tour, na kterém se střetli kluci a holky 
ze všech našich kroužků v různých 
obcích. Na začátek léta jsme pro 
všechny naše členy a jejich přátele 
plánovali velkou florbalovou roadshow 
s turnajem pod otevřeným nebem.

tuace jsme pak v prosinci začali společně 
trénovat alespoň venku.

Plně nahradit prožitky ze všech zruše-
ných tréninků, turnajů a kempů jsme ale 
nedokázali, protože to jednoduše nešlo. 
Proto je naším největším přáním do no-
vého roku, abychom se mohli znovu spo-
lečně zlepšovat, užívat si pohybu a radovat 
z úspěchů. Plánů, energie i nápadů máme 
spoustu. Na tréninky připravujeme plno 
nových zábavných cvičení a her, chystáme 
turnaje, letní a nově i jarní kempy a chceme 
hrát opět florbal i pod otevřeným nebem. 
Snad epidemiologická situace dovolí. Šťast-
ný nový rok 2021 přeje Floorball Academy.

Vít Voltr
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Přišlo do redakce

Pracuji jako soukromá školská logopedka 
a chtěla bych touto cestou upozornit rodiče 
dětí na problém, se kterým se setkávám 
v poslední době čím dál častěji. Přijdou 
ke mně s předškoláčkem, který nesprávně 
vyslovuje a očekávají zázrak nápravy řeči 
do několika týdnů, ne-li dnů. Když se pak 
ptám, proč nepřišli dřív, odpoví, že dítě má 
už  x-tým rokem logopedii ve školce s paní 
učitelkou a tak předpokládali, že logopeda 
nepotřebují. A já opakovaně vysvětluji to, 
co bych ráda teď shrnula zde.

Posouzení vývoje dětské řeči má udělat 
odborník, tj. logoped. Může to být na po-
pud pediatra, paní učitelky, rodiče, atd.

Logopedie

Klub seniorů při KC Kamenice
Přejeme vám vše nejlepší do Nového 
roku 2021. Věříme, že se nám podaří 
uskutečnit letošní naplánované akce. 
Připravily jsme pro vás výčet alespoň 
některých z nich, abyste se již nyní měli 
na co těšit a dopředu si mohli z široké 
nabídky vybírat. Bohužel nevíme, jak se 
bude situace vyvíjet v čase a je možné, 
že některé akce se budou muset různě 
přesouvat.

Z plánu akcí na rok 2021
• Zajímavé besedy: se záchranářem, 

sociální pracovnicí, léčitelem a zahrád-
kářem 

• Setkávání se seniory z okolí, tábo-
rák s bubnováním nebo při kytarách 
v Nivě, taneční zábava, tvořivé dílny 
před Velikonocemi a Vánoci, vánoční 
večírek, spolupráce se SenSen (Senzační 
senioři – Nadace Charty 77)

• Výlety do Prahy: čistírna odpadních 
vod v Bubenči, Tajemné toulky Pra-
hou, Muzeum K. Zemana, Letecké mu-
zeum v Kbelích, Divadlo Na Fidlovačce

• Jednodenní výlety: hornická Příbram 
s návštěvou místního pivovaru, Hospitál 
Kuks nebo zámek Želiv, zámek Plosko-
vice a pevnost Terezín

• Dvoudenní výlet na Jižní Moravu 
Pravidelné aktivity se řídí 
aktuálními vládními opatřeními

Páteční túry v lednu 2021

        Sraz před Billou v 7.45 hod. 
odjezd v 7.53 hod. busem č. 339.                                                            
Trasa: Měsíční údolí – cca 15 km.

        Sraz před Billou v 8.45 hod., 
odjezd v 8.55 hod. busem č. 444.                                           
Trasa: Posázavskou stezkou, Davle, Piko-
vice – cca 13 km. 

22. 1.

29. 1.

Pěší túry připravuje Jiří Vinkler 
během celého roku
Tel: 606 192 391

Ping – pong v KC Kamenice  
Každé pondělí a úterý v 9.00 hod. 
po předchozí dohodě se zaměstnanci KC. 
Otevírací doba KC: po – čt 8 – 12 hod. 
a 13 – 16 hod.  
Tel. KC: 323 672 643 nebo 731 045 466 
Kontakt: Jiří Vinkler, tel. 606 192 391

Zpívánky 
Pravidelně první čtvrtek v měsíci 
v restauraci U Partyzána od 16 hod.  
Ostatní čtvrtky dle dohody. Kontakt: 
Lenka Medřická, tel. 732 169 421

Za nás organizátorky bychom chtěly 
touto cestou poděkovat všem, kteří nás v ro-
ce 2020 podporovali ať už finančně, nebo 
sponzorskými dary, svou vlastní aktivitou, 
umem či psychickou podporou, jíž bylo 
v loňském roce skutečně potřeba. Děku-
jeme seniorům, kteří si byli a jistě i nadále 
budou vzájemnou oporou v nelehké době. 
Patří vám díky za aktivní pomoc při pláno-
vání a organizování pravidelných aktivit, za 
účast na nich a za vedení webu pro seniory.

Děkujeme také vedení obce i zastupi-
telům za finanční podporu Klubu seniorů 
55+aktivní a za spolupráci s KC Kamenice, 
dále paní Ivaně Tatkové za její průvodcov-
ské služby a za sponzorské dary: firmě BO-
NAVITA V. Popovice, firmě ITALINOX, 
majitelům firmy Dárek z farmy - manželům 
Petrovi a Janě Bínovým z Kamenice. 

V měsíci prosinci jsme prožili
Během prosince jsme mohli uskutečnit 

pěší výlety okolím. Někdy využíváme i au-
tobusové dopravy a popojedeme o kousek 
dál. Sepsali jsme pro vás malý výčet tras 
s fotografiemi.

Dne 4. 12. jsme se konečně dočkali prv-
ního letošního sněhu. Naše pěší túra začí-
nala v Týnci nad Sázavou, kam jsme dojeli 
autobusem. Odtud jsme se vydali pěšky 
do Pecerad, Svárova a pak do Poříčí nad 
Sázavou. Dál vedla trasa do Nespek a na 
Zbořený Kostelec. Končili jsme na Kři-
váčku. Tady jsme se občerstvili a autobus 
nás odvezl zpět do Kamenice. Ušli jsme 
krásných 12 km.

Ve středu 9. 12. pro nás Ben nachystal 
cestu s tajemným cílem. Cesta vedla lesem 
mezi Všedobrovicemi a Valnovkou. Tajem-
né místo jsme museli hledat podle azimutu. 
Byla to pro nás výzva, hlavně pro nás chla-
py. Cíl jsme minuli jen o malý kousek. Ta-
jemství bylo prozrazeno a nás všechny toto 
místo překvapilo. Nikdo z nás netušil, co se 

v lese mezi Všedobrovicemi a Valnovkou 
skrývá. Možná to netušíte ani vy.

Pátek 11. 12. jsme popojeli autobusem 
do Jílového. Z náměstí již pěšky okolím 
města na vyhlídky, jako je např. Pepř, Boží 
skála a svatá Anna. Kolem poledního honem 
zpátky na náměstí na oběd, po kterém se 
někteří vrátili do Kamenice. Ostatní se vy-
dali znovu pěšky zkratkou přes les údolím 
na Pohorku – chatová oblast, do Těptína 
a podle obory zpět do Kamenice. Ušli jsme 
asi 20 km, to už byl úctyhodný výkon. 

Sepsali Vinklerovi

Poslední oficiální setkání klubu seniorů 
se uskutečnilo na terase KC v Kamenici, 
kde jsme vracely seniorům peníze za ne-
uskutečněnou akci. Mohly jsme jim tak 
alespoň popřát hezké Vánoce, předat dárky 
a na závěr si na terase zazpívat pár koled. 
Loučili jsme se a přáli si potkávat se opět 
bez zákazů a nařízení. Lepší rok přejí 
organizátorky akcí:
Marie Hajdušková:  
Marie Grafnetter:     

773 222 369
721 865 938



PRODÁM béžovo-hnědý koberec s motivem koně, 100% 
polypropylen, 160x225 cm, téměř nový, cena 1.500 Kč.
Tel: 728 769 820

VLAD ISLAV STRAŠ IL
tel.: 778 490 040

www.zaluziesitenamiru.cz

ŽALUZIE /SÍTĚ PROTI HMYZU/ OPRAVY

ŽALUZIE

Potřebujete prodat
či pronajmout 
nemovitost?
Spokojený klient je 
mou největší prioritou

Lokalita Kamenice a okolí

Bc. Martina Odvárková
T +420 723 535 469
E martina.odvarkova@re-max.cz

Inzerce
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Nápravu řeči vede vždy logoped, paní 
učitelky mívají zpravidla kurz logopedic-
kého asistenta a jako takové nesmí konat 
nápravy řeči samostatně, ale vždy pod su-
pervizí logopeda.

Samostatně mohou s dětmi praktikovat 
obecnou logopedickou prevenci – zlepšit 
motoriku mluvidel, sluchovou percepci, atd.

Já sama poskytuji logopedickým asis-
tentkám zmíněnou supervizi a spolupracuji 
s několika školkami v okolí. Konkrétně to 
probíhá tak, že paní učitelka přijede na ná-
slech na terapii  k dítěti, se kterým bude 
následně pracovat ve školce. Rodič s dítětem 
dochází na pravidelné logopedické terapie 
a materiály, které zde obdrží a ze kterých 
doma procvičují, předává i paní učitelce. 
Ta pak pracuje ve stejném modu a na stej-
ném problému s dítětem v MŠ. Přičemž 
mám s jednotlivými asistentkami každo-
týdenní telefonické konzultace, abychom 
si upřesnily metodické postupy a předešly 
tak případným potížím a nedorozuměním. 
A asistentky mi mohou kdykoli zavolat, ma-
jí-li nějaký problém nebo si nejsou něčím 
jisty. Spolupráce mezi mnou, asistrentkou 
a rodičem tak probíhá efektivně a většinou 
se náprava řeči daří poměrně rychle.

Chtěla bych tedy apelovat na rodiče, 
kteří si nejsou jisti správným vývojem řeči 
u jejich dětí, aby neváhali navštívit logope-
da. V okolí pracuje i několik mých klinic-
kých kolegyní – např. v Týnci n. Sázavou, 
Benešově, Jílovém, Jesenici, Říčanech, atd. 
Rozhodně je lepší příjít  pro radu předčasně, 
než opožděně řešit zafixované chyby třeba 
ještě v průběhu docházky do 1. třídy ZŠ.

Mgr. Petra Novotná 
speciální pedagog - logoped

ti komunikovali rádi. Jak jinak si vysvětlit, 
že například požadovaly od mé maminky 
zaplatit podruhé přípojky kanalizace, vody 
a plynu cirka po 25 letech, kdy je zaplatila 
prvně? Naštěstí maminka měla schované 
doklady k zaplacení, takže úřad měl smů-
lu, těžko soudit, jak by to dopadlo, kdyby 
neměla.

Máme studnu, kterou jsme museli pro-
hloubit, neb nám bývalý vodojem strhl vo-
du. Když se budovaly v naší Opukové ulici 
vjezdy do zahrad, my a sousedi vedle jsme 
jaksi ostrouhali. Po opakovaném rozkopání 
silnice za účelem pokládky přípojek do-
šlo ke zvýšení okolí zahrad. Předtím jsme 
parkovali na rovině teď máme sklon jako 
hodně klesající vozovka. Zpomalovací pás 
se na nás také nedostal, ačkoliv v naší ulici 
je provoz někdy jako na hlavní a málo-
kdo dodržuje rychost odpovídající rodinné 
zoně. Okolo se to jimi jen hemží. Ovšem 

Popelnice
Do Olešovic jezdím cca od roku 1965, 

byly mi 3 roky. Za celou tu dobu jsme chtěli 
od místních úřadů máloco a málokdy. Ale 

  
  

IIddeeáállnníí  ddáárreekk  pprroo  rraaddoosstt  aa  vveellkkáá  ppoommoocc  pprroo  sstteezzkkyy  LLaaddoovvaa  kkrraajjee  
 
    Jaké tričko si můžete vybrat?   

4 barvy – bílá, neonově žlutá, klasická červená, tmavě zelená, 100%bavlna 
6 velikostí - XS 250Kč, S 250Kč, M 250Kč, L 300Kč, XL 300Kč, XXL 300Kč.  

 
    Jak tričko zakoupit?   

1. Načtěte ve vašem smart bankovnictví uvedený kód QR Platba nebo jen přímo vyplňte   
   číslo účtu veřejné sbírky (viz text níže).  

2. Pošlete částku dle počtu a typu triček (cena je 250Kč za XS až M a 300Kč za L až XXL). 
3. V poznámce pro příjemce uveďte počet kusů, barvu a velikost triček,                             

   např. 1ks_bila_XL nebo 2ks_zluta nebo 2ks_ zelena_S_a cervena_L, apod.  
4. Do poznámek napište i adresu a jméno, email či mobil, ať víme, kam tričko/a poslat. 

 
   Po obdržení platby tričko/a odešleme. K lednovým nákupům přidáme malé překvapení!  

  
    Jak koupí trička pomůžete?  
      Výtěžek z prodeje poputuje na účet veřejné sbírky Ladova kraje.  
      č.ú.: 107 - 1172230237/0100, Komerční banka.  
   
  Koupí trička podpoříte opravy stávajících a budování nových naučných     
  či turistických stezek a odpočívek v našem mikroregionu.    DDěěkkuujjeemmee!!                                                                                                                                                 
   

 
 

 

korunu všemu nasadil Úřad s čipováním 
popelnic. Vyndavali jsme je od začátku to-
hoto podivného, absolutně nezvládnutého 
počinu na střídačku se sousedy 5x. Někdy 
plné a někdy úplně prázdné a zase je po-
slušně uklízeli. K tomu jsme si na střídačku 
se sousedy telefonovali s podatelnou, s pí 
Pikousovou apod. Nevím, jak je možné 
v právním státě vyhrožovat veřejně lidem, 
kteří si odvoz odpadu řádně zaplatili, že se 
jim nebude odpad vyvážet, protože nemají 
očipováno? Nechápu ani to, proč si musíme 
kupovat 5 známek na odvoz, když nám 
stačí 4? Jeden z Vás sousedůum poradil, ať 
tam cpou tříděný odpad!!!! A teď, téměř po 
roce jsme se dozvěděli, že máme nevhodnou 
popelnici a musíme si na úřadě za 500 Kč 
koupit novou. Tak si, přátelé, dejte po-
zor a hlídejte si popelnice, aby se Vám ty, 
co byly 20 a více let vhodné, najednou přes 
noc neproměnily v nevhodné.                  
       Zuzana Kulíčková





Na lednovém zastupitelstvu projednáváte 
záměr ke změně územního plánu č. 6, proč?

Jak jsme již zmiňovali dříve, Strojmetal se 
pod současným vedením nachází ve své nové 
éře. Ta reprezentuje nejen otevřenou 
vzájemnou komunikaci s obcí, zastupiteli 
i občany, ale i záměr být kvalitním 
dodavatelem našim odběratelům, kteří jsou 
zejména z oblasti automobilového průmyslu. 
Tyto globální firmy si pečlivě hlídají svou 
ekologickou stopu a velmi tvrdě požadují 
udržitelný přístup i od svých dodavatelů. 
Díky manažerské flexibilitě MTX Group se 
Strojmetal uměl v tomto ohledu rychle 
přizpůsobit. Jedna z cest, jak dosáhnout snížení 
dopadu na životní prostředí, je zjednodušování 
výrobních procesů. Pokud bychom k tomuto 
kroku nepřistoupili, zvýšil by se tzv. turismus 
výrobků a intenzita dopravy v Kamenici. 
Výrobky by musely nejdříve odjet 
do kooperace na obrábění, pak se vrátit, a 
následně po montáži a kompletaci s ostatními 
příslušnými díly zase odjet k zákazníkovi. To 
jsou důvody, proč potřebujeme rozšířit výrobní 
plochu na pozemku uvnitř našeho areálu.

Bude touto změnou obec nějak zatížena?
V uplynulém roce jsme zahájili výstavbu 
slévárny v Bruntále, tedy té části výrobního 
procesu, která byla pro kamenické občany 
nepřijatelná. V Bruntále je závod umístěný 
v průmyslové zóně a moderní slévárna tam 
logicky patří. Popravdě by z hlediska životního 
prostředí a hygienických limitů nevadila ani 
v Kamenici, ale respektovali jsme názor 
místních. MTX Group vstoupila do 
Strojmetalu již v roce 2018 a rozhodla se vložit  
do firmy své pozemky v Bruntále. Tehdy jsme 
vůbec netušili, jak správný krok ve vztahu 
k občanům jsme učinili. Naším záměrem 
v Kamenici je přístavba k existujícímu tichému 
provozu obrobny a montáže v rámci našeho 
areálu, další stavba již v rámci stávajícího 
areálu nebude. Současně poskytneme přilehlé 
parkoviště, v domluveném režimu, i veřejnosti. 
Již na jaře jsme si tento model vyzkoušeli 
se spolkem Kamenicko, kterému jsme 
umožnili při koncertu parkovat. 

Považujeme to za normální sousedské vztahy. 
Což věříme, zvýší komfort, ale i bezpečnost 
občanů Kamenice. 
Plánovaná přístavba rozšíří naši ultramoderní 
tichou halu s roboty a obráběcími stroji, kde 
i přes výrazné prvky automatizace v nové části 
výroby vzniknou také nová pracovní místa. 
Tímto krokem budeme i nadále splňovat 
všechny hygienické a environmentální 
požadavky. Nejedná se tedy svou podstatou 
o nový zdroj znečištění ani hluku. O tom se 
mohli osobně přesvědčit jak zastupitelé, tak 
představitelé spolku Kamenicko v již stojící 
a provozované obrobně.

Ve stávajícím územním plánu je výslovný 
zákaz umístění nového zdroje hluku, 
znečištění, hutního a slévárenského průmyslu. 
Toto chápeme jako vůli občanů Kamenice 
a rozhodně to respektujeme. 

Kdy a jakou část výroby plánujete 
v přistavěné části umístit?
Naším záměrem je na přelomu roku 2021/2022 
vedle stávající zkolaudované obrobny doplnit 
přístavbou část nové haly, ve které budou 
umístěny roboti a obráběcí centra pro finální 
výrobní a montážní operace. To představuje 
lisování gumových ložisek, tzv. gumilágrů, 
a obrábění, tj. opracování výkovku na čisté 
rozměry. Z této části výrobního procesu vzniká 
průmyslový odpad jen minimálně. Tím jsou 
pouze špony, které díky pokročilým 
technologiím v závodě v Bruntálu cirkulují 
zpět na začátek procesu, jako vstupní materiál 
pro výrobu hliníkových polotovarů.

Jaká další opatření jsou součástí změny 
územního plánu č. 6?
Naším záměrem je vyhovět ekologickým 
požadavkům našich odběratelů, mít efektivní 
výrobu, a být v Kamenici dobrým sousedem. 
Tyto tři body držíme v našem podnikání 
přirozeně dohromady. Oproti původnímu 
záměru je hala o něco málo širší, ale svou 
plochou je v souladu s návrhem. Dále zanikla 
venkovní obslužná cesta, aby se nešířil hluk 
do obce a logistika probíhala uvnitř haly 
a areálu. 

Téma hluku si bere osobně na starost výkonný 
ředitel Strojmetalu Miroslav Záhorec. Hluk 
v celém areálu držíme hluboko pod zákonnou 
normou, činíme protihluková opatření a 
průběžně pracujeme i na jejich zlepšování.
Hluk z výroby je pro Kamenici opravdu 
velké téma. Jednáte o tom i se zastupiteli?
V uplynulých měsících jsme se u nás v závodě 
sešli s obecními zastupiteli, opozicí a místními 
spolky, abychom jim ukázali přímo na místě 
provoz a fakt, že je u nás skutečně tichý. Tady 
musím ocenit angažovanost obce v čele 
s panem starostou Čermákem, tedy všech 
zastupitelů, kteří se o blaho obyvatel v této 
rovině skutečně velmi zajímají, ale i opozice. 
Zmínit musím pana Aloise Kačerovského, 
který s námi toto téma otevřel jako první. 
Budou mít z vašeho rozvoje taky něco 
občané Kamenice?
Strojmetal v Kamenici podniká téměř 200 let 
a i my se v naší nové éře cítíme být součástí 
místní komunity. Zmiňoval jsem naše 
parkoviště u sportoviště při zámku, které 
bude sloužit i pro veřejnost. Ta zde bude moci 
parkovat při cestě za sportem, do kostela, 
můžeme společně plochu využívat i pro 
veřejné nebo školní akce a třeba i pro koncerty. 
Na hrázi dvou rybníků u závodu, které jsou 
v našem vlastnictví, jsme umožnili vybudovat 
pro občany nový chodník a jeho plynulé 
pokračování dále okolo rybníku. Snažíme se 
zachránit zámek v našem areálu, který díky 
historickým vlastnickým změnám chátrá. 
S Ing. Součkem (Europrojekt) připravujeme 
žádost o dotaci na záchranu a sanaci krovu 
a střech zámku.

S architektkou Janou Kohlovou pak řešíme 
ochranu zeleně. Společně jsme již pokryli 
kořeny vzácné magnolie, která se v parku 
nachází. Pracujeme na vytvoření a zpřístupnění 
zámeckého parku pro veřejnost. Již první 
návrhy jsme prezentovali zastupitelům 
i představitelům spolku Kamenicko. Věříme, 
že silná a ekologicky smýšlející firma jako je 
Strojmetal, je a bude pro obec Kamenice 
prospěšný soused a partner při jejím rozvoji. 

www.strojmetal.cz

Ing. David Bečvář

NOVÁ ÉRA STROJMETALU: REAGUJEME NA DOTAZY OBČANŮ KAMENICE
V listopadovém vydání Zpravodaje jsme se zavázali k tomu, že v rámci vztahu s obcí a jejími obyvateli chceme být otevření, 
transparentní a že jsme připraveni průběžně poskytovat informace o aktuálním dění, novinkách i záměrech v našem závodu. 
Zároveň jsme připraveni odpovídat na otázky, které se k nám od občanů a zástupců obce dostávají. Vybrali jsme ty nejčastější z nich 
a požádali Davida Bečváře, místopředsedu MTX Group a jednatele společnosti Strojmetal Aluminium Forging, aby je zodpověděl.
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záměr ke změně územního plánu č. 6, proč?
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historickým vlastnickým změnám chátrá. 
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a střech zámku.
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ochranu zeleně. Společně jsme již pokryli 
kořeny vzácné magnolie, která se v parku 
nachází. Pracujeme na vytvoření a zpřístupnění 
zámeckého parku pro veřejnost. Již první 
návrhy jsme prezentovali zastupitelům 
i představitelům spolku Kamenicko. Věříme, 
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NOVÁ ÉRA STROJMETALU: REAGUJEME NA DOTAZY OBČANŮ KAMENICE
V listopadovém vydání Zpravodaje jsme se zavázali k tomu, že v rámci vztahu s obcí a jejími obyvateli chceme být otevření, 
transparentní a že jsme připraveni průběžně poskytovat informace o aktuálním dění, novinkách i záměrech v našem závodu. 
Zároveň jsme připraveni odpovídat na otázky, které se k nám od občanů a zástupců obce dostávají. Vybrali jsme ty nejčastější z nich 
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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.

https://individua.cz/
https://www.ucetnidodomu.cz/


http://restauracepodledem.cz/


https://www.stirin.cz/en/gastronomie/


Vzpomínka na Miroslava Zeleného
Rok 2020 je už jen vzpomínka. Její součástí navždy zůstane náš 

tajemník Ing. Miroslav Zelený, který nečekaně skonal 10. listopadu 
ve věku 50 let. Pro všechny, kteří ho znali, to byl šok. Miroslav přinesl 
do naší obce manažerské a úřednické know-how z velkého světa. Než 
přišel k nám do Kamenice, pracoval jako náměstek na ministerstvu 
dopravy, financí, a byl dokonce starostou Prahy 5. Jak sám říkal, post 
tajemníka obce nedaleko Prahy si vybral ze zdravotních důvodů. A tak 
zatímco mu Kamenice poskytla relativní odpočinek od stresu velkoměsta 
a nádhernou přírodu, on zase Kamenici předal znalosti z fungování 
velkých institucí.

„Miroslav mezi ostatními kandidáty zářil,“ vzpomíná náš starosta Pavel 
Čermák na první setkání s budoucím tajemníkem, zároveň dodává, že to 
byla klíčová osoba, která pomohla radnici nastavit všechny administrativní 
procesy při přechodu z režimu malé vesnice na neustále se rozrůstající 
obec s mnoha odbory a agendami. 

„Na Miroslava se nedá zapomenout,“ říká starosta, když přijde řeč 
na lidskou stránku bývalého tajemníka: „Byl to profesionální úředník 
každým coulem. Nekompromisně vyžadoval po svých spolupracovnících 
dodržování postupů, které zavedl. Tím si ale lidi kolem sebe dokázal 
získat, protože vždy věděl, o čem mluví, a každému všechno vysvětlil 
a pomohl. Byl na lidi pedant, ale taky za ně dokázal bojovat.“


