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Fotka měsíce:
Letos, po mnoha letech, šlo konečně uplácat něco pořádného.
Vytvořila a vyfotila: Milka Vajdová

Titulní fotka:
Ze svahu v Údolní nivě se stal sáňkařský a bobovací resort.
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
Zpravodaj z Kamenice, únor 2021
Periodický tisk územního samosprávného celku - obec Kamenice
Vychází měsíčně.
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Telefon a fax: +420 323 673 105
E-mail: redakce@kamenice.cz

Tisk: TRIA Olbramovice
Počet: 2000 ks
Registr: MK ČR E 13287
Příští uzávěrka: 15. února.
Nevyžádané rukopisy a další podklady nevracíme.
Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit
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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

Pavel Čermák

Vážení sousedé,
Zima nám po několika letech připomněla,
že má dvě tváře . Tu přívětivou, kdy slunce
zalévá bílou krajinu, na sněhu se třpytí
sněhové vločky, ruce zebou, ale na tvářích
hřejí teplé paprsky. Ale i tu drsnou, kdy
se na nás mračí temně šedá, podmračená
obloha a studený vichr, sníh nebo pichlavý
déšť zahání všechny ke kamnům.
O tom, jak na Kamenici zapůsobily obě
tváře zimy, se dočtete v tomto zpravodaji.
Na jedné straně po dlouhých letech
mohla vyjet Aplinka a udělat radost svou
stopou běžkařům a na druhé straně sníh
a mráz opět po mnoha letech skutečně
prověřil připravenost a odolnost našich lidí
v Technických službách. I když nároky
nás všech občanů na rychlost a důslednost
protahování a sypání silnic se neustále
zvyšují, chtěl bych chlapům a ženě s pluhy,
radlicemi a lopatami vyseknout tu nejhlubší
poklonu a veřejně jim poděkovat. Zima
nekončí a sníh nebo led nás ještě může
vícekrát zaskočit. O sehraný tým však už
nemám starost, jsme v dobrých rukách
a zima život v Kamenici nezastaví. Jak se
naši pracovníci rvali s přírodou, se dočtete
na následujících stránkách.
Vím, že nikoho z nás už nebaví
poslouchat o koronaviru. Bohužel se ale
nevyhýbá ani obecnímu úřadu a tím má
vliv na služby pro všechny, kteří na úřad
musí. Dočtete se, jak jsme se museli ze dne
na den přizpůsobit a změnit tradiční způsob
platby poplatku za odpady na podatelně.
Fronty před úřadem se staly pro všechny
neúnosné a bylo potřeba rychle rozhodnout
a pak konat.

Výsledkem je maximální upřednostnění
plateb bankovním převodem a jejich
zjednodušení. Kdo zaplatí za popelnici se
správným variabilním symbolem, abychom
mu mohli platbu správně přiřadit, a nechá
nám ve zprávě pro příjemce svůj telefon,
s tím se domluvíme a doručíme mu známku
až do domu. Svůj variabilní symbol si
ověřte ve dne v noci na našem webu
www.kamenice.cz, kde nejprve kliknete na
„Úřad“ a dále „Potřebuji vyřídit“ a „Poplatky
za komunální odpad“.
Podrobně to rozebereme uvnitř
zpravodaje.
Proces, který jsme nastartovali,
nás posunul na úroveň větších měst.
Investujeme do elektronizace zažitých
procesů, do software, domýšlíme
za pochodu logistiku. Mýlili jsme se, když
jsme si mysleli, že to zvládneme postaru
jako všechny předchozí roky. Pandemie
tak urychlila modernizaci, ke které bychom
stejně jednou museli přistoupit. Vytyčili
jsme si, aby platba všech poplatků byla tak
snadná, že na pokladnu už nebude muset
chodit nikdo, kdo vyloženě nechce. Vše by
se mělo dát zvládnout z domova od počítače
nebo přes telefon. Letošní zima a jaro bude
první zkouškou, během které odladíme
mouchy, aby příští rok fungoval systém
dokonale.
Pandemie ochromila na chvíli
i zastupitele. Ze dne na den bylo zrušeno
lednové zasedání zastupitelstva, kde se
měla projednávat v závěrečné fázi Změna
územního plánu č. 5 a změna č. 6, týkající
se Strojmetalu. Obě změny, a ještě další
budou projednány na únorovém zasedání.
O termínu budeme tradičně informovat
na úřední desce.
To, že psi v obci jsou velké téma, které se
nás všech dotýká, ať už jsme jejich milovníci,
nebo se jich bojíme, nemusím připomínat.
Starosta má na starost i organizaci jejich
návratu, pokud utečou majiteli. Uvnitř čísla
se o tomto velkém tématu dozvíte mnoho
podrobností.
Prostor v tomto čísle dostala i škola, kde
paní učitelka Pavla Ježová popisuje, jak se
dnes učí pracovní výchova.
Kultura je bez diváků, a tak alespoň
rekapituluje uplynulé roky a připravuje se
na ostrý start, o kterém ale nikdo z nás neví,
kdy přijde.
Myslím, že i Vy s radostí sledujete, jak
se dny prodlužují. Přeji nám všem převahu
slunečných dnů. Těším se, že se spolu
potkáme alespoň na dálku v lyžařské stopě
anebo na procházce.
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Krátce z rad a zastupitelstva obce Kamenice
Kompletní zápisy najdete
na www.kamenice.cz nebo osobně
u tajemníka OÚ Kamenice.

Krátce z rad obce

Rada obce Kamenice bere na vědomí:
• výroční zprávu za rok 2020 podle ustanovení
§ 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

31. 12. 2020

20. 1. 2021

Rada obce Kamenice schvaluje:
• Rozpočtové opatření č. 9.

Rada obce Kamenice schvaluje:
• uzavření Pachtovní smlouvy s panem
M. P., bytem Ringhofferova, Kamenice,
k propachtování pozemků na dobu určitou
do 31. 12. 2025 za účelem chovu ryb: pozemek
parc. č. 29, o výměře 760 m2, vodní plocha,
vodní nádrž umělá, k. ú. Těptín, za cenu
700 Kč/rok, pozemek parc. č. 587/1, vodní
plocha, rybník, o výměře 1247 m2, k. ú. Ládví,
za cenu 500 Kč/rok, pozemek parc. č. 517/12,
vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře
2010 m2, k. ú. Ládví, za cenu 800 Kč/rok,
pozemek parc. č. 42, vodní plocha, vodní nádrž
umělá, o výměře 1332 m2, k. ú. Ládví, za cenu
700 Kč/rok, všechny pozemky jsou ve vlastnictví obce Kamenice;

6. 1. 2021
Rada obce Kamenice schvaluje:
• Zásady pro poskytování finančního příspěvku
seniorům obce Kamenice na úhradu poplatku
za komunální odpad;
• uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Kamenice
a advokátní kanceláří Dohnal & Bernard, s. r. o.
na dobu neurčitou;
• návrh programu zasedání Zastupitelstva obce
Kamenice, které se bude konat dne 27. 1. 2021;
• mimořádnou odměnu ředitelce MŠ Kamenice
Mgr. Janě Boučkové.

Rybník v Olešovicích je jedním z těch, které se obec rozhodla propachtovat k chovu ryb.

• uzavření Pachtovní smlouvy s panem M. P.,
bytem Ringhofferova, Kamenice, k propachtování pozemků na dobu určitou do 31. 12. 2025
za účelem hospodaření jako pastviny: pozemek
parc. č. 68/1, trvalý travní porost, o výměře
2871 m2, k. ú. Ládví, za cenu 200 Kč/rok, pozemek parc. č. 75/1, trvalý travní porost, o výměře
1409 m2, k. ú. Ládví, za cenu 200 Kč/rok,
pozemky jsou zapsané na LV 10001, ve vlastnictví obce Kamenice;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
0191/2020, uzavřené se společností HES stavební s. r. o., IČ: 28143213 ze dne 15. 9. 2020,
kterým se mění doba plnění a cena za dílo.
Společnost dokončuje chodník pod školou;
• uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
mezi obcí Kamenice a ČEZ Distribuce. Věcné
břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 657/2,
kat. území Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice;
• uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č.
311/2019, uzavřené se společností Metrostav
a ENVI-PUR pro ČOV Kamenice ze dne
23. 8. 2019, kterým se mění cena za dílo.
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Už máte svůj Biopas 2021 zdarma?

Všichni, kdo máte trvalé bydliště
v Kamenici, jste srdečně zváni k vyzvednutí
Biopasu. Díky němu získáte zdarma přístup
do kompostárny na Želivci. Celoroční

odběr biologického odpadu zajistila pro
své občany radnice v rámci nového systému
svozu odpadů. Kartička v hodnotě 500 korun
opravňuje držitele k vyvážení veškerého

biologického materiálu ze zahrad a kuchyní.
Co do kompostárny patří a nepatří, jsme
probrali přímo s jejím provozovatelem
v prosincovém čísle zpravodaje.

Bez fronty. Plaťte za odpady z pohodlí domova
Zaplaťte bankovním převodem se
správným variabilním symbolem,
napište do příkazu k úhradě telefon
a známku na popelnice vám doručíme
až do domu. Pravidla čtěte dále.
Každoročně je leden pro naši podatelnu
zátěžovou zkouškou, protože se platí
poplatky za odpady. Nejprve jsme před lety
rozšířili pracovní dobu ze dvou na všech pět
dní v týdnu. V lednu jsou obvykle obsazeny
všechny přepážky, tak aby vše probíhalo co
nejrychleji.
Letos je kvůli covidu mimořádná situace.
Nyní je prodloužen nouzový stav a PES
na 5. stupni nás velmi omezil. Smíme
mít otevřeno jen dva dny v týdnu a jen
5 hodin. Pracovnice na přepážce se musely
rozdělit, a tak je v jednom týdnu přítomná
jen jedna, v dalším ta druhá. Toto opatření
se ukázalo jako velmi praktické, protože
v první skupině zaměstnanců onemocněly
dvě kolegyně a tím se půlka úřadu dostala
do karantény. Hlavně kolegyně na přepážce
jsou v první linii ohroženy nákazou, a to
i přes denní ozónování všech prostor,
dezinfikování ploch, respirátory, skleněnou
bariéru a povinné odstupy. I přes karanténu
první skupiny však nastupila ta druhá a chod
úřadu se nezastavil.

Známku vám doručíme domů
Právě z důvodů pandemie Covid-19 je
termín plateb poplatků za odpady posunut
oproti běžnému roku až do konce února.
Věřili jsme, že leden bude stačit k tomu,
aby se situace s covidem zlepšila, pominul
nouzový stav a už v únoru jsme mohli
pracovat v normálnějším režimu. To se
nenaplnilo. Vláda nouzový stav prodloužila
a možná znovu prodlouží, a proto musíme
na vzniklou situaci reagovat ihned.
Nechceme, aby naši kameničtí lidé stáli
nedůstojnou frontu v zimě před přetíženou
podatelnou.
Proto zavádíme novou službu. Každému,
kdo zaplatí za odpady se správným
variabilním symbolem, doručíme známku
na popelnici až do domu. Doručení
proběhne do konce února nebo do 14 dnů
od zaplacení. Abychom mohli známku
doručit, vyplňte do bankovního příkazu
správný variabilní symbol, který znáte
z loňské platby (meziročně se nemění – není
to, ale číslo popisné ani nic podobného jako
v dávné minulosti). Variabilní symbol se
vždy tiskne i na pokladní doklad při platbě
na podatelně.

Pro ty, kdo svůj variabilní symbol
z minulého roku neznají, jsme s okamžitou
platností zřídili telefonní linku 313 034 672,
na které vám ho zopakujeme. Linka je
dostupná v pracovní době, kterou si můžete
ověřit na www.kamenice.cz/podatelna.
I telefon má své limity a může být obsazený.
Proto pracujeme na tom, aby od 1. 2, byla
spuštěna na našich webových stránkách
aplikace, kde se variabilní symbol dozvíte
automaticky a 24 hodin denně.
Druhou podmínkou pro doručení je
vyplnění při bankovním převodu v příkazu
k úhradě do zprávy pro příjemce vaše
telefonní číslo, abychom se s vámi mohli
domluvit na termínu doručení známky
na popelnici.
Nejsme e-shop ani kurýrní služba, a tak
zřejmě nebudeme při doručování dokonalí,
snažíme se maximálně zmírnit důsledky
dnešní nepříznivé situace, proto žádáme
o trpělivost a toleranci.
Pokud od vás přijde platba, kterou
nebudeme umět strojově přes variabilní
symbol identifikovat, tak jiné řešení než vaši
návštěvu podatelny a následné objasnění
platby nemáme.
Celý systém budeme aktivně
zdokonalovat, a proto sledujte naše nástěnky
a webové stránky.
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Technické služby Kamenice
prohrabovaly ve dne v noci

Zatímco běžkaři a sáňkaři měli svátek,
muži a žena z Technických služeb
Kamenice vstávali v brzkých ránech
i uprostřed nocí a vyráželi s radlicemi
do ulic. Chumelenice se neptaly, jak je
kdo unavený.
„Zimní údržba je pro nás nekončící
boj s přírodou,“ říká ředitel Technických
služeb Alex Dvorak. Jakmile se projevila síla
letošní zimy, zrušil celému týmu dovolené
a připravil ho na maximální nasazení
v terénu. Každý musel být na telefonu
a k dispozici, jak jen to umožňuje zákoník
práce. Přeci jen tato zima byla náročná
a počet pracovníků Technických služeb
omezený. Do boje se sněhem vyrážely
denně tři radlice Technických služeb plus

další tři od nasmlouvaných soukromníků.
Na chodnících se uplatnila čtyřkolka s menší
radlicí, kterou minulý rok Technické služby
pořídily a kterou obsluhuje jediná žena
v týmu.
Pracovníci kamenické silnice a chodníky
nejen prohrnovali, ale také sypali. Za 11 dní
od začátku silného sněžení použili 4 tuny soli
a 23 tun štěrku. „Někomu vadí používání
soli z ekologického hlediska, jiný zase říká,
že jí máme používat ještě daleko víc,“ říká
Dvorak, který se podle svých slov snaží
používat posyp úměrně situaci, nejvíc
samozřejmě na kopcích a v zatáčkách s tím,
že postupně chce přejít na plošné sypání,
které je samozřejmě bezpečnější, ale má
i zásadně větší nároky na materiál i personál.
„Někteří lidé po nás chtějí, abychom sypali,

i když není prohrnuto, ale to nemá ani
zdaleka takovou účinnost, jako když posyp
pokryje udusanou, prohrnutou vozovku,“
upozorňuje Dvorak. Také vysvětluje,
že během sněhové kalamity není reálné,
aby byly všechny silnice ve všech osadách
odhrunuté přesně v 7:30 ráno. Množství
pracovníků a techniky by musel být
několikanásobný, a to není v ekonomických
možnostech obce, jako je Kamenice.
Jediný způsob, jak prohrnout silnici je
za pomocí radlice, která hrne sníh do strany.
Z toho vyplývá, že tento sníh nekončí jen
u plotů, ale i částečně ve vjezdech ke garážím.
Většina lidí bere jako samozřejmost, že si své
vjezdy sami odhážou a tato práce je pro
ně přirozený zimní rituál. Podle ředitele
Dvoraka se ale najdou i tací, kteří volají
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na radnici, ať si Technické služby pro „svůj“
sníh přijedou. Něco takového samozřejmě
není v možnostech Služeb, ale Dvorak říká,
že pokud mu zavolá starší a méně pohyblivý
občan, vysílá svoje lidi, aby mu se sněhem
pomohli.
Ředitel Dvorak zaznamenal ještě
kurióznější požadavek než vyházení
„obecního“ sněhu ze soukromého vjezdu,
a to, ať pracovníci natočí radlici na druhou
stranu a hrnou sníh k sousedovi naproti.
K tomu Dvorak říká, že radlice musí

být logicky natočená doprava, aby při
průjezdu dvouproudou silnicí nehrnula
sníh doprostřed vozovky, ale k okraji.
Ani v momentu, kdy se radlice dostane
do úzké ulice, není důvod radlici obracet.
Manipulace s několikatunovou technikou
přímo v terénu není ani v silách obsluhy.
Muži a žena technických služeb si
během ledna sáhli na dno. K běžné ranní
směně od 6 do 14:30 přibyly výjezdy se
začátkem každé chumelenice. „Stalo se nám
několikrát, že jsme odjeli po práci domů

Práce nebyla jen se sněhem
Za měsíc leden a prosinec vybíráme
z deníku ředitele Alexe Dvoraka.
• Usazení značky pod základní školou
• Odsátí vody ze šachty – mateřská škola
• Oprava bariér parkovacích míst –
obecní úřad
• Likvidace spadlého stromu - park
Všedobrovice
• Oprava dvou utržených košů
na odpadky - Kamenice
• Naložení a transport materiálu
ze základní školy do masny
• Čištění vpustí do kanálů – centrum obce

• Čištění dopravního značení antigrafitovým sprejem - Štiřín
• Likvidace černé skládky – Všedobrovice
• Rozvoz jídel – mateřská škola
• Úklid listí v obci
• Údržba průjezdnosti vedlejších
komunikací - sůl
• Zabudování nájezdu pro kočárky
na autobusovou zastávku – Sídliště 1
• Na Palouku – vyrovnání komunikace
• Čištění chodníku – Všedobrovice
• Čištění a úklid kontejnerových stanovišť
• Úklid zeleně – hřbitov

a ten samý den v noci opět nastupovali,“
vzpomíná Dvorak. Naštěstí během zimy
neoslabil jeho tým koronavirus, jako tomu
bylo na jaře, kdy kvůli viru nebo karanténě
absentovali průměrně 2 lidé každých deset
dní.
Zdravotní komplikace se podepsaly
i na pomalejším úklidu listí na podzim, kdy
se ocitli dva pracovníci v neschopence kvůli
zádům. Dvorak plánuje změnu systému tak,
aby ani takové komplikace tento rok úklid
listí nezpomalil.			
Red

Máte žádost
nebo
připomínku?
Pokud se Vaše záležitost týká
Technických služeb, pište nikoli
na Facebook obce, ale využijte
oficiální kontakty:
reditel@tskamenice.cz
774 377 138

8

Z Kamenice se na pár týdnů
stal běžkařský ráj

Takovou sněhovou peřinu, která
letos zasypala Česko, už mnoho
let nepamatujeme. Rodiče s dětmi
na bobech a sáňkách obsadili každý
brdek a kopeček. Běžkaři zaplavili
lesní cesty, dokonce jsme mohli vídat
na pláních Na Křížkách vedle rozhledny
snowkitery na lyžích a snowboardech
s tažnými draky. Bohatou sněhovou
nadílku se rozhodlo využít i vedení
naší obce a vytvořilo tři běžkařské
okruhy. První mezi Štiřínem, Petříkovem
a Stadelským rybníkem. Druhý mezi
Skuhří a Kostelcem u Křížku a nejkratší,
třetí na Těptíně.
Je to už asi 7 let, co Ladův kraj zažil
ladovskou zimu. „Všude sníh, kalamita, ale
běžkaři byli nadšení,“ vzpomíná s úsměvem
starosta Pavel Čermák. Tehdy komise
pro sport a kulturu dlouho diskutovala,
jaký stroj na běžecké stopy je do našich
podmínek nejvhodnější, udělala průzkum
mezi ostatními obcemi, kde se stopa
už upravovala. Například Senohraby
vytvářely stopy pomocí skútru táhnoucího
dvě ocelové běžky se závažím, jinde zase
používali klasickou horskou rolbu s frézou,

na úzkých cestách jinde využili pásový
skútr se speciální frézou a stopovačem
na jednu stopu, na Monínci tahal traktor
desku rovněž pro jednu stopu. Vzhledem
k povaze terénu kolem Kamenice není rolba
použitelná, vymačkávat stopu jen závažím
zase znamená nemožnost ji opravit, pokud
ji někdo poničí.
Proto na radnici padla volba
na ALPINKU. Je to sněžná fréza za
traktor, která nejprve sníh namele a pak
uhladí a vytvaruje podle libosti jednu nebo
dvě stopy na běžkařskou klasiku. Umí
vytvořit i plochu pro bruslení. Opakované
poděkování patří sponzorovi, který ji tehdy
pro obec celou zafinancoval, ale nechce být
ani dnes jmenován.
Letos mohla konečně Alpinka vyrazit
do akce a předvést, co dokáže, zároveň
sněhová pokrývka trvala dostatečně
dlouho, aby její práci mohli ocenit běžkaři
ze širokého okolí. Trasu, kterou pravidelně
protahoval pan Josef Skružný, zvolilo
vedení radnice podle několika kritérií.
Nemohly to být lesní cesty, kam se nevejde
traktor, zároveň to nemohly být tradiční
vycházkové okruhy, protože na nich by
chodci stopu velmi rychle a nenapravitelně

poškodili. Na druhou stranu to ani nemohl
být těžce schůdný terén s příkopy a dírami
a zároveň bylo třeba mít po celé délce svolení
od majitelů. Výraznou roli v rozhodování
sehrála místní znalost a zkušenost pana
Skružného.
Výsledkem je skoro 10 kilometrů
běžkařských stop na dosah ruky.
Ta nejdelší trasa má přes 5 kilometrů
a začíná na louce naproti Štiřínskému
zámku, pokračuje na Všedobrovice, kolem
startu tradičního Štiřínského krosu, pak
do kopce k Petříkovu, zpět nad Štiřínské
studánky, dále pod Stadelský a Nový rybník
u Křížkového Újezdce a zpět k parkovišti
u zámku. Všechny trasy se staly součástí
projektu Ladovská zima, prezentovaného
na Facebooku. Vzhledem k tomu, že u nás
sněhová pokrývka v dostatečné síle vydrží
obvykle jen pár dní, rozhodla se radnice
o možnosti běžkování informovat přes
ty nejrychlejší kanály, tedy sociální sítě
a mailing list. Sportovní nadšenci vydatně
pomáhali. Lidé nejen z Kamenice si pro
zimní vyžití našli cestu, ať už na běžkách,
nebo s dětmi na bobech. Po mnoha letech
jsme alespoň na pár týdnů mohli okusit, jak
vypadá pořádná zima.		
Red
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Když se pes zaběhne

Nikdo nechceme, aby nám mazlíček skončil v útulku
nebo pod koly auta
Jak roste počet obyvatel Kamenice,
zvětšuje se i počet čtyřnohých parťáků.
Ovšem lidé někdy zapomínají, že jejich
miláček je zvíře se zvířecími instinkty,
potřebami a velkou porcí nevypočitatelnosti, a že za jeho pohyb a chování
v obci vždy zodpovídá majitel.
Člověk a pes, to je velmi citlivé téma.
Různí lidé mají různé postoje. Milovníci
psů by pro ně udělali cokoli, jiní by je zase
nejraději ve veřejném prostoru neviděli
a neslyšeli. Stejně velké rozdíly existují
i mezi samotnými majiteli psů. Jsme rádi,
že máme v Kamenici početnou komunitu
pejskařů, kteří se o své miláčky svědomitě
starají, dohlíží na ně a navzájem si pomáhají.
Pak tu jsou ovšem lidé, kteří ani netuší,
kde jejich pes pobíhá a jestli mu nehrozí
nebezpečí, případně jestli neznamená
nebezpečí pro jiného psa nebo člověka.
„Případů, kdy se zatoulá pes, není vůbec
málo, přibližně jednou za měsíc nám
někdo zavolá nebo rovnou přivede pejska
přímo na úřad. Na Silvestra to bývá ještě
častější, když vyděšená zvířata utíkají před
rachejtlemi,“ říká starosta Pavel Čermák.
Příslušníci státní policie, kteří mají
v naší obci služebnu, nejsou vybavení ani
vycvičení na to, aby mohli nakládat se psy,
nemohou je převážet v autě ani držet u sebe
na stanici. A tak si musí s volně pobíhajícími
psy poradit obec sama. To znamená,
že na nejmenších vesnicích je odchytává
sám starosta. „I já jsem kdysi ve dvě v noci
naháněl s dcerou psa po ulici a pak jsme ho
ubytovali na naší zahradě, dokud se nenašel
majitel,“ vzpomíná Čermák. Kvituje, že se
v naší obci najdou lidé, kteří jsou ochotní
zaběhnutého pejska u sebe na chvíli
pohlídat, nakrmit ho a počkat, než se přihlásí
majitel: „Vyřešit to po sousedsku je vždy
nejjednodušší.“ Zároveň ale upozorňuje,
že odchyt psa na ulici je možný pouze
v případě, když není zvíře agresivní.
Zoufalý, dezorientovaný, potenciálně
nebezpečný pes si žádá specialistu. Aby byla
obec schopná řešit i tyto situace, uzavřela
smlouvu s panem Vlastimilem Knihou,
který provozuje malou odchytovou stanici,
má náležité vybavení i zkušenosti. „Je ale
nutné si uvědomit, že tato služba je určená
pro situace, kdy se například vloudí cizí
pes na pozemek nebo pobývá na nějakém

Sympatický úsměv. Ovšem čelisti ve výšce dětské hlavy snadno a právem znervózní každého, s kým se pes
během „individuální vycházky“ sejde (foto pořízené náhodou během podzimu 2020 ve Struhařově).
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omezeném prostoru. Není možné volat
odchytovou službu na psa běžícího po ulici,
protože do jejího příjezdu už bude úplně
někde jinde,“ upozorňuje starosta.
Po odchycení, umisťuje pan Kniha psy
do kotců na své stanici. V případě, že má
kapacitu zaplněnou, putuje pes do některého
útulku v okolí, kde zůstává, dokud se
nepřihlásí majitel. Službu platí obec a
peníze pak zpětně po majiteli vyžaduje.
„Podle našich zkušeností se v drtivé většině
případů páníček najde do jednoho dne,“
říká starosta.
Proces urychluje i to, že na radnici
disponují čtečkou psích čipů, využívají
evidence majitelů psů v obci, a pokud je

zde pes přihlášený, snaží se majitele aktivně
hledat a kontaktovat. Na obci zaregistrovaný
pes najde majitele nejrychleji.
Pro případy, kdy člověk přivede
zaběhnutého psa, který nejeví známky
agresivity, například se připojil během
procházky k jinému pejskovi, pořídila
radnice kotec na Nové hospodě u pošty.
Dostane najíst, napít a střechu nad hlavou.
„Tahle služba je zdarma, takže pokud
se majitel přihlásí dostatečně rychle, nic
po něm nechceme,“ popisuje Čermák.
Kotec ovšem není hotel určený pro
dlouhodobý pobyt ani v něm nemůže
být víc psů najednou. Pokud se majitel
nepřihlásí, nastupuje opět pan Kniha

a s ním vzniká i finanční závazek. Většina
lidí je svědomitých a útěk psa, spojený
s následným vyřizováním na úřadě, je pro
ně dostatečné poučení.
Bohužel jsou i lidé, kterým je to prostě
jedno a někdy ani nemají psa očipovaného
a řádně přihlášeného.
Najdou se i tací, kteří se celé roky
neobtěžují opravit díru v plotě, kterou
jim pes utíká. Starosta Čermák proto
upozorňuje: „Zákon hodnotí zaběhnutí
psa jako týrání, protože je vystavený stresu
a hrozí mu řada nebezpečí.“ Na základě toho
se majitel může dostat až před přestupkovou
komisi do Říčan.
				
Red

O pejscích i kočkách v Kamenici
se zvěrolékařkou Petrou Menclovou
Paní doktorko, jak to vypadá
v současnosti se zdravím
domácích mazlíčků? Jaká je
například proočkovanost proti
běžným chorobám?
Proočkovanost domácích mazlíčků,
konkrétně psů a koček, je vysoká.
Vzhledem k tomu, že v České republice
platí povinné očkování psů proti
vzteklině, většina majitelů zároveň
s vakcinací proti vzteklině nechá své
psy naočkovat i proti základním psím
chorobám. Konkrétně proti psince,
parvoviroze, infekčnímu zánětu jater,
parainfluenze a leptospiroze. Očkování
proti některým těmto nemocem začíná
již od šestého týdne věku štěněte a po
tomto základním očkování (cca trojím
ve štěněcím věku) se pravidelně opakuje
každý rok po celý život zvířete. Kočky
se také vakcinují, například proti
panleukopenii, kaliciviróze, herpesviróze,
chlamydióze a jiným nemocem.
V kotěcím věku se začíná a stejně jako
u psa se přeočkovává každý rok. Psy
i kočky je možno naočkovat i na jiné
nemoci, psy na sezonní psincový kašel,
borreliózu či tetanus. Kočky je možno
naočkovat například na kočičí leukémii.
Jak byste řekla, že lidé v Česku
a speciálně v Kamenici hledí
na zdraví svých mazlíčků
a jak svědomitě navštěvují
zvěrolékaře?

Síla internetu se plně projevuje na mezinárodní úrovni. Projekt Europetnet sdružuje registry z 26
evropských zemí a má tak přehled o téměř 100 milionech zvířat. Svého miláčka jste díky tomu schopní
dohledat, i kdyby se vám ztratil mimo hranice České republiky (foto: www.europetnet.com).

Musím říct, že naprostá většina majitelů
zvířat u nás v Kamenici se o svá zvířata
stará dobře. Často říkám páníčkům
čtyřnohých kamarádů, že v dalším
životě bych chtěla být zvířetem
v jejich domácnosti. Nás veterináře lidé
navštěvují nejenom kvůli každoročnímu
očkování na nemoci a jinou prevenci,
ale samozřejmě v případě zdravotních
problémů. Řekla bych, že lidé chodí

většinou včas. Pokud přichází v rozvinuté
fázi onemocnění, v tomto případě hraje
roli věk zvířete, doba trvání onemocnění,
ale také možnosti samotného majitele.
Závažné téma je pobíhání
psů. Někteří lidé se bojí
o sebe, jiní o psy. Jaký je Váš
pohled veterinářky? Jaká jsou
v souvislosti s tím v Kamenici
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se vrátí v pořádku domů. Takový pes
může na svých toulkách způsobit jednak
dopravní nehodu, jednak ohrozit jiné
zvíře a člověka. Buďme k sobě, prosím,
ohleduplní.
Zaznamenala jste v poslední
době případy pokousání člověka
či jakýkoli jiný útok zvířete?

Svého miláčka si můžete zaregistrovat třeba na webu Czpetnet (foto www.czpetnet.cz).

rizika pro lidi i psy? Hrozí
například vzteklina?
Volně pobíhající psy řeším ve své praxi
neustále. Spoustu z pobíhajících psů
znám, jsou to chroničtí útěkáři a pokaždé
se sami vrátí domů. Majitel takového
psa často říká, že psa nechává schválně
„vyběhat“, že se vrátí domů. Pes je podle
něj šťastný! Já toto za „šťastné“ bohužel
nepovažuji. Za svých 20 let praxe jsem
viděla a ošetřovala desítky poraněných
psů, buďto sražených autem, nebo
potrhaných od jiného psa, ošetřovala
jsem také psy, kteří způsobili dopravní
nehodu. Pobíhající pes znamená riziko
i pro ostatní majitele zvířat. Konkrétní
příklad - páníček venčí svého psa,
kdy se k němu hrne cizí pes bez svého
majitele. Často takový střet nekončí
dobře. Mně samotné se několikrát stalo,
že ke mně běžel neznámý pes vážící více
jak 50 kg, když jsem sama venčila své
psy, a i když mám zvířata ráda, nebylo
to často příjemné setkání. Takový pes
může mít různé úmysly. Viděla jsem
případy, kdy potulující se pes zakousl
jiného psa, kterého vedl jeho majitel
na vodítku. Zažila jsem, kdy pes překousal
plot a zakousl psa, který byl na svém
oploceném pozemku. Toto jsou opravdu
vážné případy.
Samozřejmě se může stát, kdy se nám
pejsek zaběhne. Většinou takový majitel

okamžitě psa hledá, volá na obecní
úřad, útulek, policii, veterináři.
V dnešní době máme ulehčenou situaci,
kdy od 15. 1. 2020 vešla v platnost novela
veterinárního zákona. Ta říká, že všichni
majitelé psů jsou povinni zajistit označení
svého psa mikročipem a tento mikročip
musí být zapsán v dokladu o očkování
psa proti vzteklině (očkovací průkaz,
pas). Díky povinnému čipování se tak
ulehčuje celá situace při hledání majitele
ztraceného psa. Bohužel se setkáváme
s případy, kdy ztracený pes je očipován,
ale není nikde zaregistrován. Novela
veterinárního zákona z roku 2017
nezavedla povinný zápis do jakéhokoliv
registru psů. Realita je tedy taková, že psi
jsou očipovaní, ale spousta z nich není
zaregistrovaných.
Toto je zásadní problém. Očipovaný
pes se v případě ztráty nemusí vždy
dostat zpět ke svému majiteli. Problémy
s registrací očipovaných psů se naštěstí
již řeší a dle další novely veterinárního
zákona vznikne k 1. 1. 2022 v Česku
státem vedená (a nejspíš pouze jedna)
centrální evidence psů. Spravovat ji bude
Státní veterinární správa.
Vřele bych tímto požádala některé
majitele psů, aby si lépe zabezpečili
své pozemky a nenechali tak své psy
pobíhat volně po okolních vesnicích.
Jde o zdraví takového pejska, ne vždy

Pokousání člověka psem zaznamenávám
často. Například, když pes hlídá pozemek,
kousne souseda, kousne dítě. V případech,
kdy dojde ke zranění člověka, kdy
dotyčný skončí na ošetření u lékaře,
musí majitel psa navštívit veterináře,
který ze zákona provede vyšetření psa
a vystaví doklad, kde uvede, že pes nemá
vzteklinu. Všichni psi žijící v ČR jsou
povinně očkováni proti vzteklině. Toto je
úřední postup, který je potřeba dodržet.
Potvrzení poté pokousaný předává svému
ošetřujícímu lékaři.
Přeji nám všem hodně sil a zdraví v této
nelehké době. Přeji všem radost s našimi
zvířecími kamarády, dodávají nám energii
a úsměv na tváři.

Nestačí čip,
psa je nutné
zaregistrovat
Majitel si svého psa může registrovat
v některém ze soukromých registrů
čipů, kdy tímto si významně zvýší
pravděpodobnost návratu svého
pejska domů. V útulku, na úřadě
či u veterináře čip načtou, dohledají
v některém z registrů a pes se
tak může vrátit zpět ke šťastnému
majiteli. MVDr. Petra Menclová uvádí
některé ze soukromých registrů
psů. Registraci svého psa si může
majitel provést sám doma u počítače,
potřebuje pouze očkovací průkaz
či pas, kde je tento čip zapsán.
www.narodniregistr.cz
www.backhome.cz
www.identifikace.cz
www.czpetnet.cz
www.pet2me.eu
www.cmku.cz
www.help4pet.cz
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Největší úspěch je štěstí

Rozhovor s učitelkou pracovní výchovy Pavlou Ježovou

Dlouhá, opakovaná období karantény,
během nichž byly děti zavřené
doma nebo běhaly po venku a měly
jen omezené možnosti dálkového
vzdělávání, nám připomíná zásadní věc.
Čas nepočká. Děti rostou a ty z vyšších
ročníků se musí začít připravovat na
realitu života. Jaké mají cíle? V jakém
se vidí zaměstnání? Paní učitelka Pavla
Ježová našim dětem na základní škole
pomáhá právě s tímto rozhodováním.
Kromě češtiny a francouzštiny totiž
vede lekce s názvem Svět práce,
kde se děti poprvé vážně setkávají
a promýšlejí si své budoucí možnosti
na pracovním trhu.

Paní učitelko, jak by se dal
shrnout účel předmětu Svět
práce?
Je určený pro naše deváťáky a připravuje
je na budoucí povolání. Během
dvouhodinovek jednou za čtrnáct dní se
s dětmi věnujeme otázkám, jak si vybrat
školu pro jejich budoucí zaměstnání a jak
se na ni přihlásit. Je to mix praktických
i obecných informací, aby si vybrali
co nejlépe a zároveň technicky zvládli
vyplnit přihlášku, případně uspět
ve výběrovén řízení.
Když jste s předmětem začala,
překvapilo vás něco?

Já jsem ho zdědila po kolegyni, která
odešla do důchodu, předala mi spoustu
materálu, který jsem si upravila
a obohatila ve spolupráci s výchovnou
poradkyní. Zařadili jsme třeba právě tu
školní přihlášku a ke svému překvapení
jsem zjistila, že mnoho dětí má problém
ji správně vyplnit včetně jména a trvalé
adresy. Takže jsem to začala brát
od základu.
Mají čtrnáctiletí lidé přesnou
představu o své budoucnosti?
Častokrát vědí, co chtějí. Ti, kteří žádnou
přesnější představu nemají, mohou kromě
našeho předmětu chodit i na konzultace
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k výchovné poradkyni. Každopádně
my si na téma budoucnost intenzivně
povídáme.
Z čeho během lekcí vycházíte?
Vždy na podzim dostáváme od Úřadu
práce takzvaný Atlas školství.
Je v něm nabídka hlavně pražských škol,
ale mimopražské děti mají častokrát už
vyhlídnuté školy například v Benešově,
některé se hlásí na umělecké školy, třeba
v Mladé Boleslavi. Samozřejmě se často
uchází o pražská gymnázia, kam lze přejít
už od 5. třídy.
A co zaměstnání, na která
se budou v těch školách
připravovat?
O zaměstnáních, která na ně čekají
po ukončení školy, se bavíme hlavně
ve druhé polovině roku. Jaký mohou
očekávat plat, jaká jsou práva a povinnosti
zaměstnance. Je to důležité proto,
že když přejdou na střední školu, tam
už jim nikdo nevysvětluje, jak funguje
nemocenská, co je potřeba kontrolovat
na výplatní pásce a další praktické věci.
Pracovní trh se skládá
nejen ze zaměstnanců,
ale i podnikatelů. Připravujete
děti i na tuhle možnost?

Myslí si třeba, že hned po absolvování
průmyslovky dostanou čistý plat 60 tisíc.
Já se v našem předmětu snažím nebrat
výplatu odděleně, ale bavíme se taky
o rodinném rozpočtu, to znamená
nejen kolik vydělám, ale kolik co stojí,
kolik rodina projí, investuje do auta,
energií a podobně. Prostě aby žáci
získali reálný obrázek o tom, jak fungují
příjmy a výdaje. A zdá se, že to má
účinek. Na začátku roku rozdávám
dotazníčky a ty stejné otázky pak děti
zodpovídají na konci, aby si mohly
porovnat odpovědi, a je vidět, že díky
našemu předmětu se jim představy o světě
zpřesňují.
Jak jsou děti úspěšné v tvorbě
rodinných rozpočtů?
Rodinný rozpočet, stejně jako firmu,
tvoří děti ve skupinách a musím říct,
že zatímco v prvním případě jsou žáci
poměrně racionální, u těch firem je to
o dost divočejší. Děvčata si třeba chtějí
založit kavárnu, ale nedokáží si to reálně
spočítat. Takže pak zjistíme, že jsou
měsíčně 50 tisíc v mínusu.
Profilují se už v tomto věku děti,
které chtějí podnikat?

Některé už to vědí. Hlavně ale uvažují
o tom, co chtějí dělat za práci, spíš
než jestli v pozici zaměstnance nebo
Podnikání se věnujeme na konci roku,
podnikatele. Většinou o podnikání
kdy děti cvičně zakládají firmy, vymýšlí
uvažují děti ve spojitosti s nějakým
podnikatelské záměry a vše pak prezentují řemeslem, typicky kadeřnice nebo
ve skupinách.
kosmetička u holek a truhlář nebo
automechanik u kluků.
Dá se procentuálně vyhodnotit,
jaký je zájem o jednotlivé
Co neukotvení volnomyšlenkáři?
obory?
Řekne někdo, že chce být
básníkem?
To je těžké. Jednotlivé ročníky se od sebe
liší. Vždy ale platí, že určité procento dětí S tím jsem se nesetkala. Ale máme
chce na gymnázium, hodně na odborné
dost dětí, které chtějí na uměleckých
školy, jako je cestovní ruch, průmyslovka školách studovat perspektivní obory,
a samozřejmě taky na učební obory.
jako je grafika. Co se týče třeba herectví,
nikoho takového jsme už dlouho
Platí, že každý má o svém oboru neměli. Rozhodně se ale nesnažíme děti
nejprve naivní představy?
demotivovat řečmi o tom, kolik herec
vydělává.
Řekla bych, že zhruba polovina žáků má
nereálné představy o tom, kolik budou
Hodnotila byste dnešní děti jako
dostávat peněz po nástupu do práce.
praktické?

Děti jsou pořád stejné v tom, že si
chtějí hrát a na zodpovědnost příliš
nemyslí. Je to vidět třeba v praktických
cvičeních jako dražba. Každá skupina
má určitou sumu, a musí se dohodnout,
za které hmotné i nehmotné statky ji
utratí. A častokrát dají všechno za nový
mercedes.
Jsou holky praktičtější než
kluci?
Nemyslím si, spíš mi připadá, že kluci
mají reálnější představu o budoucnosti.
Dokážete vysledovat, jak děti
ovlivňují ve výběru zaměstnání
jejich rodiče?
Máme cvičení s názvem Rodokmen
povolání. Děti jdou po rodinných
větvích a tvoří historii povolání předků.
Často jsou výsledky zajímavé, někdy
je zaměstnání skutečně rodinná tradice
a děti nechtějí rodiče zklamat, tak
pokračují v nastavené cestě. Jindy jsou to
ranaři, kteří jdou schválně do protivky.
Cítíte u dítěte, že bude
úspěšné?
Na některých je hlavně vidět, že je doma
nutí k výkonu. Jsou ale i děti, které si
jdou za svým snem a cílem samy.
Přehání rodiče tlak?
Je poměrně časté, že rodiče nutí děti
do něčeho, na co nemají nebo co nechtějí.
Neuvědomují si, že pokud člověk něco
nemá rád, tak v tom nikdy nemůže být
skutečně dobrý. Natož aby byl šťastný. Je
ale pravda, že drilem se dá kompenzovat
nejeden hendikep.
Máte pro rodiče nějakou radu?
Ať si s dětmi víc povídají, radí se s nimi.
Ať v rámci výběru školy zajdou na den
otevřených dveří a sledují, jak se tam
dítě cítí. A taky bych chtěla říct, že
řemeslo není žádná hanba a v dnešní
době vydělává i víc než kdejaký obor s
maturitou.
				 Red
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Práce žáků ZŠ Kamenice

Povídka o pyšném
slepýši

Odvážný lyžař
Zima byla v plném proudu, na horách
napadlo spousty sněhu a všichni vyrazili
lyžovat. I šikovný lyžař Ruda, jak může, nevynechá žádnou příležitost drtit zasněžené
kopce Krkonoš od rána do večera.
Jako vždy i tento slunný den se vypravil
Ruda hned ráno po osmé hodině na svah.
Dal si dvě tři jízdy na protažení. Po čtvrté už
ho to táhlo do míst, kde je jeden skokánek
za druhým. A protože je Ruda neohrožený,
miluje adrenalin a rychlou jízdu na lyžích,
zdolával jeden skokánek po druhém.
Takhle to šlo několik jízd za sebou. Až
při jedné vyskočil ze skokánku zpět na sjezdovku a uviděl před sebou ležet na zemi
malého kluka, mnohem mladšího, než je
on sám. Zastavil u něj a zjistil, že chlapec
brečí. Ruda se ho snažil uklidnit a zároveň
vyzvěděl, jak se jmenuje, co se stalo a kde
má rodiče. Dozvěděl se, že se jmenuje To-

máš, bolí ho noha a nemůže se zvednout.
Ale Ruda si hned věděl rady. Je to zkušený
lyžař, a navíc absolvent několika přednášek
Horské služby. Ví přesně, jak se má v takové
situaci chovat. Sám až vyroste, chce být záchranářem u Horské služby. Proto Tomovi
sundal lyže, zapíchl je křížem o kus nad něj,
aby označil místo nehody. Vyndal z kapsy
svůj mobil a spustil aplikaci „Záchranka“.
Za pár chvil na místo dorazili muži z Horské
služby, kteří se chlapce ujali a ošetřili ho.
Ruda mezitím dojel do horského bufetu
informovat Tomovy rodiče o tom, co se
stalo. Ti Rudovi poděkovali a vzali si jeho
adresu a telefonní číslo. Ruda se vrátil ke své
adrenalinové jízdě mezi skokanky a užíval
si čerstvého sněhu. Navečer, když se vrátil z celodenní lyžovačky, našel před svým
domem obrovský dárkový koš plný dobrot
s poděkováním za záchranu.

Byl jednou jeden slepýš jménem
Pišta. Bydlel V Chropyni, ale neměl
moc kamarádů, jelikož byl moooc pyšný.
Pořád se jenom prohlížel, jak se krásně
třpytí. Nastavoval pysk, čepýřil se a brzy
pochopil, že bude pykat za svojí pyšnost.
Nebyl ve střehu a zoolog Spytihněv ho
chytil do pytle. Pyšnost se nevyplácí.
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otisky. Nejprve nechal oblouk vymalovat
na žlutou a oranžovou barvou. Poté nechal
svolat domorodce, kteří vytvořili dlouhou
frontu. Každý z nich si namatlal ruku
brčálovou zelení z místních rybníků. Každý
otiskl dlaň na oblouk.
V dávných dobách, kdy se ani IPady
„Kolik domorodců tu tenkrát žilo? No to
nevyráběly, se pan baron Ringhoffer stačí spočítat dlaně na oblouku.
rozhodl, že postaví školu. „Ale kde ji
Marta Kudrnáčová, 7.A
postavit?“, řekl si. Celý den se projížděl
po okolí na koni, až našel malebné místo
u dvou rybníků. Pomyslel si: „Toto je místo
pro moji školu.“
Ale aby to nebylo tak lehké, jak se
zdá, je v tom vždy nějaký háček. I zde se
objevil. Na krásném malebném místě už
někdo žil. Místní domorodci! Mluvili sice
stejně, ale zvyky měli jiné. Když jim vše
Tento projekt vznikl díky spolupráci
o svých plánech postavit školu pověděl, vyučujících anglického jazyka na naší škole
domorodci po dlouhém uvažování přikývli a podpoře paní ředitelky Mgr. Pavlíny
s podmínkou, že budou na stavbě zvěčněni. Tolarové.
To přidělalo Ringhofferovi starosti. „Jak
Když jsme v zimě psaly žádost na tento
to vyřešit?“, honilo se mu v hlavě. A protože projekt, netušily jsme, co přijde. Na jaře
byl chytrý, vymyslel betonový oblouk, se ukázalo, že zvládnutí výuky pomocí
na který nechal domorodce zvěčnit své ICT je nutností a že se stále musíme v této

Pověst: Jak se
dostaly obtisky
rukou na oblouk
před školou?

Učíme moderně
s ICT. Projekt
Erasmus z pohledu
učitelky

oblasti vzdělávat. Jsme rády, že jsme získaly
grant na tento projekt a doufáme, že nám
situace dovolí ho uskutečnit v plné míře.
Chceme vyslat 5 učitelů anglického jazyka
na dvoutýdenní kurzy do Velké Británie
či Irska.
Kurzy se budou týkat vyučování
s využitím moderních výukových metod
a digitálních technologií. V rámci projektu
vyjede i jeden učitel německého jazyka
na jazykově-didaktický dvoutýdenní kurz
do Německa.
Dále chceme zkvalitnit výuku
informatiky na škole a vyslat jednoho
učitele informatiky na týdenní kurz
do zahraničí, kde se naučí techniky rozvíjení
informatického myšlení žáků a jak začlenit
robotiku a programování do výuky.
Součástí projektu je i stínování jednoho
učitele angličtiny na chorvatské základní
škole v Zmijavci, kde hojně využívají
ICT technologie ve výuce a spolupracují
se zahraničními školami v projektech
eTwinning a Erasmus+.
Mgr. Lenka Hradecká
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Síň slávy kamenického
kulturního domu

Říká se, že si dějiny tvoříme dvěma
způsoby. Jedním z nich je, když je
prožíváme. Druhým z nich je, sdílet je
s ostatními. A skutečná historie potom
vzniká někde mezi tím.
1. 1. 2021 uplynulo 43 let od doby, kdy
se poprvé v Kamenici otevřel kulturní dům.
Někteří z nás si těchto celých 43 let prožilo,
někdo zatím jenom část… Chystáme pro
vás výstavu, kde si spolu připomeneme zajímavé a nezapomenutelné momenty z akcí,
které se konaly v našem kulturáku.
Když si každý dovolíme sdílet trochu
z našeho života, možná nalezneme hezkou
vzpomínku, kterou bychom chtěli vytvořit
naši historii. Určitě máte i vy někde uchovanou nějakou fotku nebo vzpomínku,
kterou byste s námi mohli sdílet. Žádáme
vás s týmem KC Kamenice o vaše fotky
a příběhy, které bychom mohli uchovat
v našich vzpomínkách pro připomenutí
toho, jak důležité místo zaujímají kulturní
domy, jako je ten náš, v naší společnosti.
Místa, kde se můžeme inspirovat a tvořit
naše příběhy.

Tímto bychom chtěli apelovat na vás, naše fanoušky, jestli doma najdete fotky nebo
podepsané plakáty či jiné artefakty, které se
pojí s naším kamenickým kulturákem, můžete se ozvat přes fb, telefonicky 323 672 643

či emailem kckamenice@kamenice.cz Zároveň prodlužujeme Fotosoutěž na téma
Kýč o další měsíc, aby měla naše umělecká
komise z čeho vybírat.
		 Kateřina Doležalová
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Které knihy jste měli nejraději?
Oblíbené tituly našich čtenářů v roce 2020
Loňský rok nám vůbec nepřál. Doba,
kdy bylo možné si zajít do knihovny
a půjčit si knihu, by se dala počítat
na prstech jedné ruky. Zato doba,
kdy bylo nařízeno knihovny uzavřít,
se počítá na měsíce.
V tomto čase jsme dělali maximum pro
to, aby se k vám, našim čtenářům, knihy
přece jenom dostaly. (Vždyť ke konci roku 2020 máme v naší knihovně evidováno
kolem 700 čtenářů.)
Je samozřejmostí, že po celou dobu pro
vás doplňujeme fond nejen nákupem knižních novinek, ale také o tituly na vaše přání.
Nechybí ani nové knihy, které získaly různá
ocenění, například Magnesia Litera.
Které tituly putovaly do vašich
domácností nejčastěji?
Přinášíme vám loňské „vítěze“ v jednotlivých žánrech. Těší nás, že si některé knihy
nestačí v našich regálech ani „vydechnout“
a hned putují za dalším čtenářem.
Beletrie pro dospělé

První a druhé místo obsadily jeho knihy
Chladnokrevně a Smrtící tajnosti. V mírném „stínu“ vašeho zájmu zůstaly knihy
skvělého současného norského autora Jo
Nesba Nůž a Macbeth.
Literatura faktu

Lisy Veroniky Válkové a Půlnoční gang
Davida Walliamse.
Ani komiksy nevyšly na prázdno. Děti
preferovaly Avengers. Rukavice nekonečna Briana Clevingera, Iron Man. Hrdina
ve zbroji Freda Van Lente a Anča a Pepík
Lucie Lomové.
To jsou jen vrcholy výpůjček našich čtenářů. Vedle nich je zde pro všechny věkové
kategorie připraveno mnoho poutavých
titulů, včetně povinné četby pro žáky ZŠ
i studenty středních škol.
Proto se i v roce 2021 těšíme na vaše
výpůjčky v naší kamenické knihovně.
Dagmar Walachová, knihovnice

Ti z vás, kteří preferují tento žánr, nejčastěji sáhli po knize Sonderbehandlung,
neboli, Zvláštní zacházení, která popisuje
autobiografické vzpomínky spisovatele Filipa Müllera o osvětimských krematoriích
a plynových komorách.
Druhou nejčtenější knihou literatury
faktu se v naší knihovně stala kniha Kruté
příběhy z české historie spisovatele a novináře Pavla Toufara.
A jako třetí nejpůjčovanější knihu tohoto žánru jste určili svým zájmem knihu
Tajné příběhy II. světové války, popisující
špionáž a činnost tajných služeb v období Pro dospělé:
II. světové války, amerického vojenského
historika a spisovatele Williama Breuera.
• Podraz (Sandra Brownová)

Lednové
knižní novinky

Nesmíme zapomenout na naše dětské • Kanibal z Nine Elms (Robert Bryndza)
čtenáře a mládež, kteří tvoří podstatnou část
naší čtenářské základny.
• Plachetnice na vinětách (Jiří Hájíček)

Nejvíce jste si půjčovali román Slepá maDětská literatura
pa, Aleny Mornštajnové. Na dalších dvou
místech se umístil napínavý thriller NevítaMalým čtenářům jsme nejčastěji půjčoný host, kanadské spisovatelky Shari Lapena
a kniha Chůva, anglické spisovatelky Gilly vali humoristický příběh Kapitán Bombarďák, amerického autora a ilustrátora Dava
Macmillanové.
Pilkeyho. Dále drobet praštěnou Husu Lízu
českého spisovatele žijícího v Anglii, Petra
Historický román
Horáčka a také dojemnou knihu Gerda. PříSvým zájmem jste potvrdili oblíbenost běh velryby od slovenského autora Adriána
literární tvorby domácího autora Vlasti- Macho. Na třetí pomyslné příčce dětského
mila Vondrušky. Jeho historické detektiv- zájmu se umístil pohádkový příběh z říní romány Pečeť smrti, Mstitel z Jenštejna še zvířat Jezevec Chrujda točí film Petra
a Právo první noci obsadily všechny tři prv- Stančíka.
Chlapci si nejvíce půjčovali Deník báječní příčky, kdy o třetí místo se se stejným
počtem výpůjček dělilo Právo první noci ného kamaráda, Deník malého poseroutky.
s prvním dílem trilogie Josephus Flavius Psí život Jeffa Kinneye a Úžasný deník.
Židovská válka německého romanopisce Tom Gates Liz Pichonové.
Děvčata pak nejvíce zaujaly knihy Deník
Liona Feuchtwangera.
Mimoňky 2. R. R. Russellové, Paní Láryfáry Betty MacDonaldové, Průšvihářky
Detektivní romány a thrillery
Jacqueline Wilsonové a Příšerná teta Davida
Zde vás nejvíce zaujal britský spisovatel Walliamse.
Jak děvčata, tak také chlapci si rádi půjRobert Bryndza, žijící trvale na Slovensku.
(Od vydání a úspěchu jeho prvního thrilleru čovali dobrodružné příběhy. Nejčastěji
Dívka v ledu jsou jeho další knihy mezi čte- knihy Doktor Proktor a prdicí prášek Jo
náři tohoto žánru velmi žádané a oblíbené.) Nesba, Leonardo Da Vinci: úsměv Mony

• Rozervané království (František Niedl)
• To nejlepší z nás (Colleen Hooverová)
• Černobyl (Serhii Plokhy)
Pro děti:
• Klub divných dětí (Petra Soukupová)
• Mezopotámie. Ve službách velekněžky
(Veronika Válková)
• Egypt. V nitru pyramidy (Veronika
Válková)
• Dogman. Utržený ze řetězu (Dav
Pilkey)
• Sofie První. Kde je moje korunka?
(Barbara Jean Hicks)
• Plašmyška. Jak malý myšák hledal
odvahu (Kateřina Kubalová)
		

Dagmar Walachová
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„Buďme pro děti nejlepším možným
příkladem,“ říká šéftrenér Floorball
Academy Oliver Hradický
Dvacetiletý Oliver Hradický je
šéftrenérem Floorball a GYM Academy.
Sám vede tréninky akademie v Psárech
a Praze a je zodpovědný za to,
aby holky a kluci na všech místech, kde
Floorball Academy působí, dostávali tu
nejlepší sportovní průpravu a zažívali
tréninky plné zábavy. Zeptali jsme se
ho, jak on sám i celá akademie zvládají
náročnou sezonu 2020/2021.
Ahoj Olivere, můžeš nám
na úvod říct pár vět o sobě?
Ahoj, zdravím všechny. Je mi 20 let,
momentálně studuji Vysokou školu
ekonomickou v Praze. K florbalu jsem
se poprvé dostal někdy v páté třídě na
školním kroužku. Trénovat jsem začal
asi v 16 letech. Dostal jsem na starost
kategorii dětí v předškolním věku, začalo
mě to bavit a od té doby stále trénuju.
Co přesně tvoje pozice
šéftrenéra ve Floorball Academy
obnáší?
Pozici šéftrenéra nevnímám jako nějakou
vedoucí funkci. Mým cílem je předávat
veškeré potřebné informace srozumitelně
trenérům, pomáhat jim při jejich práci,
ale především zajistit, aby naši trenéři měli
ty nejlepší podmínky k rozvoji a ke své
práci. Uvědomuji si, že trenér je tím, kdo
reprezentuje organizaci na trénincích
každý den. V rámci Floorball a GYM
Academy společně děláme vše pro to,
abychom naše kroužky neustále posouvali
vpřed.
Máš nějaký tip, jak by mohli
trávit koronavirovou dobu malí
Jak ty osobně zvládáš dobu,
sportovci?
kdy nemůžete trénovat?
Myslím si, že je velmi důležité, aby
Jsem člověk, kterému vyhovuje potkávat
právě v této době dávali rodiče dětem
nové lidi a pohybovat se mezi nimi.
ten nejlepší možný příklad. Děti často
Takže nebudu lhát, když řeknu, že je
kopírují chování a návyky rodičů, a proto
pro mě současná doba celkem výzva.
by měli rodiče využít čas k tomu, aby
Na druhou stranu všichni můžeme
trávili čas společně s dětmi. Každopádně
zpomalit a uvědomit si, na čem opravdu
všem dětem (a klidně i rodičům)
záleží a kolik toho máme. Volný čas
doporučuji zhlédnout naše videa Home
momentálně trávím hlavně učením,
Academy, díky nimž se mohou hýbat
nebo s rodinou a kamarády. Když to jde,
a zlepšovat z pohodlí domova.
snažím se najít čas i na pohyb.

Ve Floorball Academy jste už
loni připravili video i on-line
tréninky, přednášky i různé
soutěže. Máte ještě nějaké eso
v rukávu, pokud by pokračovala
vládní opatření a vy jste nadále
nemohli trénovat?
Současná doba moc nepřeje
dlouhodobému plánování, takže jsme
většinu projektů a akcí vymýšleli
operativně tak, abychom mohli dětem
a částečně i rodičům přinášet neustále
nějaký program. Velký dík v tomto
ohledu patří našim trenérům, kteří se
pohotově adaptovali na všechny nové
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projekty a na všem se aktivně podíleli.
Podle aktuální situace budeme reagovat
i nadále. Doufáme ale, že už se co nevidět
uvidíme zpět na trénincích. Naším cílem
ovšem stále zůstává přinášet dětem co
nejvíce radosti z pohybu za jakékoliv
situace.
Zkusíme teď být optimisty.
Prozraď, co chystáte
ve Floorball Academy na druhé
pololetí, pokud se situace vrátí
k normálu?
Já pevně věřím, že nám bude umožněno
vrátit se zpět do hal co nejdříve.
V takovém případě budeme samozřejmě
připraveni a obnovíme všechny naše
kurzy v předchozím rozsahu. Zároveň
přidáme tradiční turnaje, které jsou
skvělou možností si zasportovat
s kamarády a poznat všechny naše
trenéry. Doufejme, že opatření nám
umožní uspořádat ke konci školního roku
Roadshow s turnajem, který se pyšní
jedinečnou atmosférou pod širým nebem.
Tou největší třešničkou na dortu pro
mě ovšem budou letos naše příměstské
Summer Campy a novinka Academy
Camp. Myslím si, že pro děti i trenéry
jsou to každoročně nejoblíbenější akce.
Prostě skvělá parta, spousta pohybu
a hlavně spousta zábavy.

Na co se ty osobně nejvíc
těšíš po návratu k běžnému
trénování?
Vybudovali jsme si skvělou partu, takže se
těším, až budeme sportovat opět všichni
společně v normálním režimu. Konečně
se budeme moci sejít v plné sestavě
a nikdo v té naší pomyslné ,,skládance”
nebude chybět. Děti se můžou těšit
na spoustu zábavného programu!

Máš na závěr nějakou radu, tip
nebo poselství nejen pro členy
Floorball Academy, ale pro
všechny mladé sportovce?
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se
s námi podíleli na cestě, kterou jsme
společně v nelehkém roce 2020 ušli.
Mé poděkování tedy patří celému týmu
Floorball a GYM Academy, trenérům,
dětem a jejich rodičům.
Vít Voltr
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Klub seniorů při KC Kamenice
Milí kamarádi senioři, prozatím jsme
nuceni dodržovat nouzový stav
a není možné se potkávat. Věříme,
že již pro většinu z nás je velmi
nepříjemné zůstávat i nadále bez
sociálních kontaktů se svými kamarády
a blízkými vrstevníky. Přesto se
všichni snažíme vnést do našich životů
osobní statečnost, humor a víru v to,
že nastane chvíle proměny a počneme
se opět potkávat ve větším počtu.
I přestože jste v aktivním telefonním,
e-mailovém či jiném kontaktu mezi
sebou, vzájemně si nasloucháte
a podporujete se v situacích, kdy je to
potřeba, takové živé setkání je nade
všechny e-maily.
Představujeme si, jak společně prožijeme
v Nivě nebo v hospůdce U partyzána odpoledne, probereme všechny trable, které nás
potkaly na kovidové cestě. Pak je hodíme
za hlavu, a zase se budeme věnovat cestování, poznávání, společné zábavě a sportu.
Od měsíce ledna se v KC Kamenice
instaluje nový web se stejnou adresou:
www.kckamenice.cz, který bychom
rády po zprovoznění chtěly více využívat pro komunitní život Klubu seniorů

z Kamenice 55+aktivní. Držte nám palce,
ať se vše rychle naučíme, abyste dostávali
ty nejnovější informace od organizátorek. Využíváme i nadále webové stránky:
www.kamenice55.webnode.cz, které
budou i poté sloužit pro naše účely.

Těšíme se na čas rozvolnění a na čas
opětovných setkání. I nadále jsme tu pro
vás, budete-li potřebovat naši pomoc,
na kontaktech:
Marie Hajdušková: 773 222 369
Marie Grafnetter: 721 865 938

Inzerce

PŘIJMEME TRUHLÁŘE
PRO VÝROBU NÁBYTKU
www.space4.cz

Společnost Space4 s.r.o. hledá do výroby
spolehlivého a šikovného truhláře.
Provozovna rmy: Čestlice 271
Email: tomas.roubicek@space4.cz - životopisy
Tel.: +420 704 613 993 - informace

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

Mladá rodina má zájem koupit v Kamenici
stavební pozemek do 3 mil. Kč nebo
dům/chatu do 3,6 mil. Kč.
Pro případné nabídky nás prosím kontaktujte
na tel. 773 683 871 nebo na it.gabri@gmail.com.
Děkujeme!

Koupím jakoukoliv Jawa, Simson,
Mz, ČZ či PÁVEK. Děkuji za nabídku.
Tel: 723 971 027
Nabízím hlídání vašich chlupáčů, rodinné
prostředí, luxusní kotce, 24hod. péče.
Kontakt: 605 526 924. Těptín.
Hledám pronájem nebytových prostor
min.15-25m2 (na krejčovskou dílnu),
Praha-vychod. Tel: 737 692 770

Téma na únor: Daňový balíček a změny
platné od ledna 2021
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
V tomto čísle upozorním na dvě základní
témata s vazbou na změny platné od ledna
2021, a sice změny v oblasti mezd a odpisů
majetku.
Mezi nejvíce diskutovaná témata patří konec
superhrubé mzdy a zvýšení základní slevy
na poplatníka na částku 27.840,- Kč ročně.
V této souvislosti připomínám, že od ledna
2021 došlo i ke zvýšení minimální mzdy na
částku 15.200,- Kč. Aby byl výčet změn v
oblasti mezd úplný, připomínám i zavedení
stravenkového paušálu jako alternativy k
dosud fungujícím stravenkám. V minulosti
zaměstnavatel mohl poskytnout svým
zaměstnancům výhradně nepeněžní příspěvek
na stravování v podobě stravenek (opomíjím
pochopitelně možnost závodního stravování,
kterou poskytovaly a poskytují svým
zaměstnancům větší ﬁrmy); počínaje lednem
2021 zaměstnavatel může zaměstnancům
vyplácet příspěvek na stravování i v penězích.
Tato změna bude určitě pozitivně přijata.
Zaměstnavatel ušetří administrativu spojenou
s objednáním a přijímáním těchto cenin,
nemusí o nich účtovat, a hlavně ušetří

konkrétní náklady spojené s nákupem
stravenek (stravenkové ﬁrmy si totiž kromě
nominální hodnoty stravenky účtují i
poplatky kalkulované jako určité procento z
hodnoty dodaných stravenek). Změnu uvítají
i Ti, kdo stravenky přijímali (restaurace a
potravinové obchody). Pokud totiž tyto ﬁrmy
předkládaly
inkasované
stravenky
k
proplacení, nedostaly nikdy plnou nominální
hodnotu stravenky, ale vždy jim bylo při
výplatě
strženo
určité
procento
z
předložených stravenek. Zanedbatelný není
ani fakt, že v době koronaviru a uzavření
restaurací mohlo docházet i k propadnutí
stravenek. Aby informace ke stravenkovému
paušálu byla úplná, musím upozornit, že
výplata stravenkového paušálu v penězích je
pro zaměstnavatele uznatelným nákladem a
současně nepodléhá zdanění u zaměstnance
(dani z příjmu ani odvodům na sociální a
zdravotní pojištění) pouze při splnění
podmínky, že je vyplaceno maximálně v
hodnotě 70% z hodnoty stravného v základní
sazbě pro tuzemské stravné, tedy pro rok 2021
v částce 75,60,- Kč za odpracovanou
směnu. Jednoduchým pronásobením této
sazby počtem pracovních dní v měsíci se
dostaneme k částce cca 1.500,- Kč měsíčně,
kterou mohou zaměstnanci na svých
výplatních páskách najít tzv. „navíc“.

V oblasti odpisů HIM v této chvíli jen stručně
upozorním na tyto změny:
• Hranice pro povinné odepisování
HIM se pro rok 2020 a 2021 zvyšuje ze
40.000,- Kč na 80.000,- Kč
• HIM zatříděný do 1. anebo 2.
odpisové skupiny je možno v roce 2020 a
2021 odepisovat zrychleně – namísto
původních 3 a 5 let se doba zkracuje na 1 a 2
roky v závislosti na odpisové skupině – avšak
jen u nového majetku (tedy u prvního
odepisovatele)
• V oblasti ﬁnančního leasingu
bude tedy možno v roce 2021 uzavřít
smlouvu na dobu 1 nebo 2 let (typický příklad
jsou auta na leasing)
HORKÝ TIP: Termín pro podání přiznání k
dani z příjmu je 31.3.2021. Tento termín je
možno jednoduše odložit až do 30.6.2021, ale
toto může zprostředkovat POUZE daňový
poradce. I v tomto Vám můžeme pomoci

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte
kontaktovat. Rádi se Vám budeme věnovat.
Ing. Věra Tauberová,
tel. 728832303
vera.tauberova@radisuricany.cz

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE DO VÝROBY
Jsme česká výrobní firma s více jak 200 letou tradicí. Vyrábíme bezpečnostní podvozkové díly do
osobních 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 stále stabilní výrobní zakázky, modernizujeme výrobu a rozšiřujeme náš tým o nové pracovníky.

AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI:

Řidič VZV
Skladník
Nástrojař
Soustružník
Pracovníci moderní kovárny:
Kovář
Obsluha paketovacího lisu
Brusič, kalič, mořič
Kontrolor
Údržbář strojního zařízení
Adresa:
Strojmetal Aluminium Forging s.r.o.
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
Doprava z Benešova, Týnce n. S. a okolí
Nadstandardní příplatky a odměny
Podpora zdravého životního stylu
Kontaktní údaje:
personalni@strojmetal.cz
Tel.: 702 178 567

Detaily k pozicím:

www.strojmetal.cz

Síň Slávy
Vyjímečné okamžiky, vzpomínky a historie
posledních 30let kultury v kamenickém
kulturním domě

Úvodní výstava v naší nové galerii
pořádá Kulturní centrum Kamenice

