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Slovo 
starosty

Vážení sousedé, 
Kamenice se schovala na dlouhé týdny 

pod sněhem, aby ze dne na den chladnou 
pokrývku shodila a ukázala svoji předjarní 
tvář. Příroda přináší zvraty. A co teprve svět 
lidí okolo nás. Již podruhé za poslední dva 
měsíce jsem kvůli covidu rušil na poslední 
chvíli zasedání zastupitelstva. Na programu 
stále zůstávají důležité body týkající se 
územního plánu. Změna číslo 6, která se 
týká Strojmetalu, a změna číslo 5, která 
byla zahájena v roce 2017 z podnětu více 
než sta žádostí od našich obyvatel i obce. 
Obě změny jsou nyní v poslední etapě před 
schválením. 

Jsem si vědom toho, že napjatě čekáte, 
jak zastupitelé rozhodnou, i toho, že se 
chcete účastnit tohoto procesu. Uvědomuji 
si, že roční omezovaní našich aktivit nás 
činí nervózními a netrpělivými. Chci vás 
proto ubezpečit, že proces projednání 
změn neodkládáme svévolně, i zastupitelé 
musí pracovat a přizpůsobit svoji práci 
podmínkám, kterým jsme všichni vystaveni, 
na druhou stranu nechceme nikoho 
zdravotně ohrozit v rámci společných 
jednání. Uděláme proto další opatření, která 
bezpečné projednání usnadní a zároveň 
umožní všem zájemcům sledovat proces 
důležitých rozhodnutí. 

Ke změně č. 5 bych chtěl uvést na pravou 
míru nepřesné informace, které se před 
schůzí začaly objevovat. V této změně jsem 
při veřejném projednání navrhl, aby při 
zachování všech stávajících regulací pro 
stavbu rodinných domů (minimální velikost 
pozemku, zastavěná plocha, výška apod.) 
přibyla jedna nová podmínka a to, že každá 
bytová jednotka v domě má mít k sobě 
alespoň 500 metrů čtverečních pozemku. 

Tato podmínka měla regulovat novostavby 
dvojdomků a trojdomků na malých 
pozemcích. Trojdomek by tak potřeboval 
pozemek alespoň 3 × 500 m². 

Dnes takový regulativ neexistuje, a tak 
se staví rodinné domy s více bytovými 
jednotkami i na malých pozemcích, jen 
proto, že to není zakázáno. Vzhledem 
k tomu, že toto téma vzbudilo, částečně 
z nepochopení, takový ohlas pro i proti, 
navrhl jsem tuto novou regulaci ze změny 
č. 5 zcela vypustit. Pokud změnu č. 5 
zastupitelé schválí, nebude obsahovat žádné 
obecné úpravy regulativů ani pro rodinné 
ani pro bytové domy a ani pro chaty. 

Toto téma si zaslouží, i vzhledem k cenám 
pozemků, které v Kamenici závratně 
rostou, důkladnou diskuzi. Nechceme být 
izolovanou lokalitou pouze pro nejmovitější 
obyvatele a ani nechceme extrémně 
zahušťovat stávající zástavbu. Proto nové 
regulativy budou, po veřejném projednání, 
obsaženy až v některé z budoucích změn 
územního plánu.

Bude v Kamenici obecní policie? 
To záleží na nás všech občanech, jak 
rozhodneme na podzim tohoto roku. 
Společně s volbami do Poslanecké 
sněmovny, které se budou konat v říjnu, 
jsme totiž slíbili uspořádat i referendum, 
zda si naši občané obecní policii přejí. Je to 
nesmírně důležité rozhodnutí, které ovlivní 
chod celé Kamenice, zejména pak finančně. 
Chceme, aby se všichni lidé z Kamenice 
měli možnost kvalifikovaně rozhodnout, 
a proto vám budeme v našem zpravodaji 
pravidelně přinášet články na toto téma. 
Na straně 6 si můžete přečíst první z nich.

Uvnitř tohoto čísla také najdete velkou 
mapu, díky které získáte přehled, co se právě 
v naší obci buduje nebo je bezprostředně 
před zahájením. Od silnic, chodníků, 
kanalizace až po veřejnou zeleň a dětská 
hřiště. Povídání k tomu poskytl náš první 
místostarosta Petr Valášek.

Po nezvykle tuhé zimě nám všem 
poskakují pneumatiky po dírách, které 
do vozovky vyhryzal led. Na opravách 
pracujeme, stejně jako každý rok, a k tomu 
vám přinášíme reportáž z Odboru správy 
majetku, který má opravy na starosti.

Jako vždy vás čekají zprávy z knihovny 
a velmi hezký příspěvek z Kulturního 
centra, které se navzdory pandemii 
nevzdává a zahrnuje nás kulturou on-line. 
Děkujeme za příspěvky i našim dětem 
a paním učitelkám ze základní a mateřské 
školy.

Přeji vám příjemné čtení.

Pavel Čermák
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Titulní fotka: 
Z říčky pod Struhařovským rybníkem se stal vodopád.

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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Změna otevírací doby pošty a výplaty důchodů

 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz

Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a  jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz

v kat. území Těptín, ve vlastnictví obce 
Kamenice;

• zveřejnění záměru obce o bezúplatném 
převodu pozemku parc. č. 826/1, ostatní 
plocha, silnice o výměře 3 196 m², v kat. 
území Těptín, předem určenému zájemci 
z důvodu vyřešení majetko-právních 
vztahů. Záměr bude zveřejněn na úřední 
desce minimálně po dobu 15 dnů;

• nový Jednací řád Rady obce Kamenice.

23. 2. 2021

• Rada obce Kamenice schvaluje:
• zveřejnění záměru obce ke krátkodobému 

pronájmu části pozemku parc. č. 642/127, 
ostatní plocha, o výměře 344 m², předem 
určenému zájemci společnosti outdoor 
akzent, s. r. o., za účelem umístění 
reklamního poutače Max Cube o výměře 
2,5 m × 2,65 m a výšce 6 m. Pozemek 
parc. č. 642/127 je zapsaný na listu vlast-
nictví č. 10001, v k. ú. Těptín, ve vlastnictví 
obce Kamenice;

• podání žádosti o dotaci „Stavební úpravy 
KD a ZŠ WC“ do programu Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje 

regionů, dotační titul 117D8220E „Rekon-
strukce a přestavba veřejných budov“, 
která bude zaměřena na stavební úpravy 
v kulturním domě a stavební úpravy toalet 
v Základní škole v Kamenici;

• uzavření smlouvy o pronájmu dvou 
sloupů veřejného osvětlení za účelem 
umístění reklamy, a to od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021;

• ukončení Nájemní smlouvy na pronájem 
části pozemku parc. č. 619/60 s nájem-
cem dohodou k 28. 2. 2021 z důvodu 
koronavirové pandemie v ČR.

Rada obce Kamenice jmenuje:
• Ivu Petrovou vedoucí Stavebního úřadu 

s účinností ode dne 1. 3. 2021.

Rada obce Kamenice bere na vědomí:
• rozhodnutí Krajského úřadu Stře-

dočeského kraje o udělení souhlasu se 
jmenováním pana Mgr. Jakuba Lapáčka 
do funkce tajemníka Obecního úřadu 
Kamenice;

• žádost o odložení zasedání zastupitelstva 
obce Kamenice.

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

Krátce z rad obce

28. 1. 2021

Rada obce Kamenice schvaluje:
• rozpočtové opatření č. 1.

10. 2. 2021

Rada obce Kamenice schvaluje:
• uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby mezi obcí Kamenice 
a ČEZ Distribuce, a. s. Věcné břemeno 
se zřizuje k pozemkům parc. č. 533/84 
a 533/101, kat. území Těptín, vše ve vlast-
nictví obce Kamenice;

• uzavření smlouvy o zřízení a vymezení 
věcného břemene – osobní služebnosti 
– zřízení umístění a provozování plynáren-
ského zařízení mezi obcí Kamenice a Gas-
Net, s. r. o. Věcné břemeno se zřizuje 
k pozemkům parc. č. 646/16 a 646/17 

POŠTA. Oblastní vedoucí pošty Zdeněk Zahrádka nás 
informoval, že od 1. 4. 2021 se mění otevírací doba pobočky v 
ulici Jednosměrná. Namísto čtyř hodin v sobotu (od 8:00 do 12:00) 
bude otevřeno pouze dvě hodiny, a to od 09:00 do 11:00. Ostatní 
dny zůstávají beze změny.

DŮCHODY. Česká správa sociálního zabezpečení předala 
České poště přesuny výplatních termínů důchodů v roce 2021 
vzhledem ke státním svátkům a ostatním svátkům, stanoveným 
zákonem č. 245/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Závazné přesuny výplatních termínů pro rok 2021 jsou 
stanoveny takto:

Za měsíc leden a únor vybíráme z deníku 
ředitele Alexe Dvoraka.
• Na Palouku – vyrovnání komunikace
• Čištění chodníku – Všedobrovice
• Čištění a úklid kontejnerových stanovišť 
• Vytažení velkých kontejnerů z potoka
• Zimní údržba – úklid sněhu + posyp
• Likvidace popadaných dřevin
• Oprava poničených odpadkových košů
• Rozvoz jídel – mateřská škola
• Zimní údržba – zastávky, komunikace, 

chodníky
• Prořezávka -  Na Výsluní, Na Vyhlídce, 

Na Pokraji, Na Palouku, Na Pěšině, 
Návršní

• Prořezávka -  K Větrovu, Korunní, 
Osadní, Odlehlá, Ořechová, Opálová, 
Okružní, Slámová, Ringhofferova, 
Olešovice centrum a březová alej

• Usazení nových kontejnerů na posyp 
– Týnská, Višňovka, Všedobrovice 
(u zámku) a Těptínský hřbitov

• Týnská – usazení stožáru na směrník
• Likvidace opadaných dřevin
• Čištění značek silničního provozu proti-

grafitovým sprejem
• Výměna odpadkových košů – Štiřín 

a Všedobrovice
• Vnitřní ulice - rozvoz pytlů na odpad  
• Prořezávka - Ládví
• Odvoz spotřebičů ze základní školy 

do sběrného dvora
• Dočasná oprava kruhového objezdu - 

Těptín
• Stěhování nábytku z odboru investic 

do masny

Technické služby 
Kamenice pracují  
pro vás

 

NABÍDKA PSYCHOTERAPIE ZDARMA
 
Současná situace je velmi náročná, prohlubuje existující problémy a přináší nové 
situace, kterým musíme čelit. Někdy pomůže naši situaci probrat s někým „z 
venku“, vypustit emoce, přetlak a stres, který se v nás často hromadí. Proto 
bychom vám rádi nabídli naši pomoc, abyste v této obzvláště náročné době na to 
nemuseli být sami.    

Naše služby pomáhají uvolnit a ventilovat emoce tak, aby nikomu neublížily
(ani vám, ani druhým). Pomáhají zorientovat se v tom, co se zrovna děje, co 
prožíváte. Pomáhají hledat cesty k řešení vaší náročné situace. Společně 
zjistíme, co vám pomáhá náročné chvíle překonat, jak a kde najít podporu a 
pomoc. A mnoho dalšího. 

 

Jak vám můžeme pomoci? 

PSYCHOTERAPIE - pomáhá v řadě životních situacích, překonat těžká období, 
přizpůsobit se změně, najít ztracenou stabilitu nebo pojmenovat si své potřeby a 
hledat cestu k jejich naplnění. Nabízíme individuální, párovou nebo rodinnou 
psychoterapii.  

Pokud jste rodič samoživitel, pečujete o závislou osobu, máte zdravotní 
hendikep (držitelé OZZ a OZP), nebo se cítíte jakkoliv izolovaní, máte 
možnost čerpat u nás psychoterapii zdarma.  

Služba je poskytována v našich dvou centrech – vyberte si, které je pro vás lépe 
dostupné. Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme na níže uvedených číslech. 

 

Centrum v Říčanech:  
722 065 156 

Centrum v Kostelci n. Č. l.:  
721 967 425 

 

KRIZOVÁ POMOC je pro chvíle, kdy se nemůžete ani nadechnout nebo spát. 
Nebo třeba jen nedokážete přestat myslet na nějakou událost a už jste z toho 
úplně vyčerpaní. Služba je bezplatná a anonymní. Je poskytována v našem 
centru v Říčanech u Prahy. Stačí přijít, lepší je ale předem zavolat a domluvit se.

Krizová pomoc Říčany: 

725 515 905 
 

 

Kdo jsme? 

Terapeutické centrum Modré dveře je nestátní nezisková organizace, která 
přes deset let pečuje o duševní zdraví obyvatel Středočeského kraje. Více 
podrobností na www.modredvere.cz. 

 

Těšíme se na vás! 

 

 

Program realizujeme v rámci Operačního programu  
Zaměstnanost s podporou MAS Říčansko a MAS 

Podlipansko 
 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011844 
 

 CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011079 
 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015944 
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Na začátku tohoto tisíciletí Kamenice 
zřídila a opět zrušila svou obecní 
policii. Tehdy s jejím fungováním 
projevili nespokojenost jak občané, tak 
zastupitelé. Současné vedení radnice 
se rozhodlo, že využije parlamentních 
voleb letos v říjnu a uspořádá současně 
s nimi i referendum, ve kterém občané 
budou moct rozhodnout, zda obecní 
policii obnovit. Důsledky by byly pro 
naši obec zásadní, protože náklady 
na provoz nové instituce se mohou 
odhadem vyšplhat až na 8 milionů 
ročně, což by zpomalilo budování 
nových chodníků, opravy silnic a další 
veřejně prospěšné projekty. „Chceme, 
aby se lidé kvalifikovaně rozhodli na 
základě maxima informací,“ říká k tomu 
starosta Pavel Čermák. Tento článek je 
tak jen prvním z celé série, kterou pro 
vás na téma obecní policie chystáme.

Množství a vážnost kriminality 
v Kamenici je ve srovnání ostatními obcemi 
kolem Prahy i s celou Českou republikou 
velice nízká. Navíc máme na Nové hospodě 
pobočku státní policie. „Musíme ale zároveň 
respektovat, jak se cítí lidé, kterým se tyto 
nepříjemnosti přihodily. Když vám někdo 
vykrade chatu nebo vás ohrožuje na zastávce 
před Billou, tak vás nezajímá, že jste výjimka 
z pravidla,“ upozorňuje starosta. 

Bude v Kamenici obecní policie? 
Rozhodnou občané

Zájem o téma obecní policie podle něj 
přichází ve vlnách. Jedna taková se vzedmula 
v roce 2018 během série vykrádaček 
rodinných domů v okolí Prahy. Je ovšem 
třeba upozornit, že obecní policie není 
orgán, který řeší trestné činy, což je plně 
v kompetenci právě státní policie, nýbrž je 
prodlouženou rukou radnice a má dohlížet 
na dodržování jejích vyhlášek, jako je noční 
klid nebo parkování. 

Její role je také do značné míry 
preventivní a psychologická, když se s jejími 
příslušníky potkávají lidé na ulicích. Opět se 
však dostáváme k tématu financí, tedy zda je 
toto dostatečným důvodem pro milionové 
roční výdaje obce.

Zřízení obecní policie obnáší nejen 
zajistit vybavení pro strážníky, jako jsou 
uniformy, auta, pomůcky, zbraně, ale 
i služebnu s nábytkem, počítači a softwarem. 
Největší jsou samozřejmě výdaje na platy. 
Příslušníků musí být dostatečný počet, aby 
mohli sloužit na směny, a tak být občanům 
k dispozici 24 hodin denně a všechny dny 
v roce. „Nemůžeme se spoléhat na to, že se 
budou dít nepravosti jen v pracovní dobu 
jednoho obecního strážníka,“ říká starosta, 
podle kterého je už teď zřejmé, že sbor, 
který by byl schopný uspokojivě obsloužit 
rozlehlé území Kamenice se všemi jejími 
osadami, by se svou velikostí podobal 
městské policii v Jílovém u Prahy. 

Obecní policie má být efektivní, jinak 
nedává smysl ji vůbec zřizovat, myslí 
si starosta. Nezastává proto myšlenku 
ušetřit na provozu tím, že by jeden sbor 
využívalo několik obcí dohromady: „Zákon 
schválnosti funguje tak, že když zrovna 
budu potřebovat jednou v životě pomoc 
strážníka na Těpíně, tak on bude zrovna 
ve Velkých Popovicích.“ 

Dalšími argumenty proti sdílení strážníků 
napříč obcemi jsou naopak předvídatelné 
události. Ve všech obcích například 
ve stejnou hodinu chodí děti do školy, 
a tak by byla všude najednou poptávka 
po strážnících hlídajících přechody. Stejně 
tak ve všech obcích dochází k nejčastějšímu 
rušení veřejného pořádku v pátek a sobotu 
v noci. Naopak po většinu týdne by se sbor 
schopný obsloužit všechny obce najednou, 
jevil občanům jako předimenzovaný 
a zbytečný. 

K čemu by mohli strážníci využívat 
svůj čas mimo vytížená rána před školami 
a bujaré víkendové noci je například měření 
rychlosti. „Já si ale myslím, že veřejnost 
by měla strážníka vnímat jako někoho, 
kdo jim pomáhá, ne je špehuje schovaný 
za stromem. K tomu máme radary v centru 
a na Ládví,“ říká starosta Čermák.

Obecní policie sice nemá pravomoc 
potírat trestnou činnost, ale její výhoda 
je právě v tom, že nejrůznější přestupky 
proti veřejnému pořádku může řešit 
na místě. Například pokutou za hlučný 
mejdan ve dvě ráno na zahradě, na který 
si stěžují lidé okolo. Taková situace se řeší 
okamžitě pokutou a není třeba rozjíždět 
administrativní kolečko s přestupkovou 
komisí v Říčanech. Stejně jako v případě 
rychlé jízdy však může dotyčný s vyřešením 
na místě nesouhlasit a pak jeho záležitost 
obecní policie postupuje danému úřadu.

Než dojde k referendu na podzim tohoto 
roku, budeme se snažit ukázat téma obecní 
policie z nejrůznějších úhlů, aby se občané 
mohli co nejsvědomitěji rozhodnout. 
Radnice se rozhodla referendum připojit 
k parlamentním volbám a tím zásadně 
ušetřit obecní peníze. Jednoduše vedle urny 
na volební lístky do parlamentních voleb 
bude ještě jedna na referendum o obecní 
policii. „Je to velice důležité rozhodnutí, 
které zasáhne do života nás všech. Musíme 
zvolit to, co je efektivní a praktické pro 
celou Kamenici,“ uzavírá starosta Pavel 
Čermák.         Red
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Dobré zprávy.  
Investice běží podle plánu

Konečně je jasno. Vládní škrty se 
na obecní kase nepodepíší tak, 
jak předvídaly nejčernější scénáře. 
Výpadek kamenického rozpočtu 
snad bude nakonec v řádech stovek 
tisíc, takže projekty, které radnice 
naplánovala, mohou pokračovat bez 
zdržení, reportuje první místostarosta 
Petr Valášek. A dodává, že tento stav 
je způsobený především díky velmi 
opatrnému a konzervativnímu přístupu 
při sestavování letošního rozpočtu, 
ale i díky tomu, že se finanční důsledky 
pandemie projeví ještě s větším 
zpožděním.

Chodníky, silnice, dětská hřiště, 
čistírna odpadních vod, kanalizace, zeleň. 
Na protější straně si můžete projít na mapě, 
co všechno se právě teď staví nebo připravuje 
k bezprostřední výstavbě. Ještě chvíli ale 
potrvá, než bude mít Kamenice veškeré 
vybavení, které se sluší na obec nedaleko 
Prahy. Kamenice leží jen 15 kilometrů 
od okraje hlavního města, přesto byla už 

od dob komunismu silně podfinancovaná. 
Dokonce se pro podobně postižené obce 
okolo Prahy vžil název „Pražské pohraničí“.  
Kanalizace se u nás objevila v 80. letech, 
pouze ale pod sídlištěm, které vyrostlo 
v centru. Spolu s vodojemem a malou 
čističkou, opět určenou pro nové sídliště, 
byly toto na dlouhou dobu jediné významné 
prvky kamenické infrastruktury.

Větší projektování začalo v 90. letech 
a až na začátku tohoto tisíciletí se konečně 
podařilo v několika etapách vybudovat 
kanalizaci pro většinu obyvatel. Tento 
projekt v hodnotě 465 milionů by nebyl 
možný bez pomoci státu a Evropské unie. 
Dnes má majetek obce účetní hodnotu skoro 
1,2 miliardy, přičemž většina z těchto peněz 
byla investovaná v posledním desetiletí, a to 
především do infrastruktury.

„Doháníme bohatší obce, které měly 
nainvestováno daleko před námi a teď se 
mohou soustředit na zkrášlování svých 
náměstí, parků a zlepšování služeb pro 
občany,“ říká první místostarosta Petr 
Valášek. Upozorňuje na fakt, že Kamenice 

musí stále hledat rovnováhu mezi investicemi 
do naprosto základních projektů, jako je 
právě dostavování kanalizace, vodovodu 
a chodníků, a „měkčími“ projekty, jako 
jsou dětská hřiště, zeleň, lavičky a podobně.

Z velkých staveb musíme hned zkraje 
zmínit dokončení kanalizace. Loni se na ni 
napojily ulice Korunní a K Dubu. Chybí 
posledních pár míst v centru, jako je část 
ulice Ringhofferova. Osady Všedobrovice 
a Štiřín přichází na řadu teď. Projekt je pro 
ně připravený a podle slov místostarosty se 
čeká na dotační výzvu, díky které by mohla 
stavba začít na přelomu tohoto roku. Poté 
už bude chybět kanalizace pouze v osadě 
Skuheř a části Ládví, které si jakožto 
chatové oblasti s úzkými uličkami budou 
žádat zvláštní řešení. Co se týče vodovodu, 
letos budou dokončená propojení v ulici 
Pražská a ulici Týnská na Těptíně.

Pokračuje stavba chodníků. 
Za posledních 6 let do nich investovala 
radnice 50 milionů a vyrostly tak nové 
úseky ve Všedobrovicích, na Ládví, 
Těptíně, ve Struhařově a Olešovicích „Pro 
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mě samého to není uspokojivé, ale máme 
finanční limity, které nemůžeme překročit,“ 
komentuje Valášek. Mohutné investice 
si vyžádaly i obecní budovy, především 
základní škola, mateřská škola, kulturní 
centrum a obecní úřad.

V jiném článku tohoto čísla zpravodaje 
se věnujeme opravám silnic po zimě. 
Co se týče celkové opravy, kraj plánuje 
v nejbližších letech rekonstrukci staré 
benešovské (II/606), část s kamenickým 
pojmenováním Pražská. „Doufejme, že již 
v roce 2022,“ říká Valášek. Vedení radnice 
podle jeho slov trvale vyvíjí tlak na kraj, 
zároveň do jeho projektu vložilo vlastní 
bezpečnostní prvky včetně křižovatek 
a přechodů, s tím, že i tato vylepšení půjdou 
z rozpočtu kraje. To platí i pro rekonstrukci 
Ringhoferrovy a Jílovské (II/107), kde se 
projekt opravy právě teď dokončuje.  

Velká poptávka mezi obyvateli je 
samozřejmě po chodnících. Letos se dostaví 
významný kus od základní školy směrem 
na Těptín vedoucí přes hráz ke kruhovému 
objezdu. Díky němu už nebudou muset 

děti běhat po silnici, chodník je dovede až 
do ulice Kaštanová mimo frekventovanou 
Jílovskou silnici. Po tomto projektu bude 
následovat Jednosměrná ulice a dle Valáška 
se dobře vyvíjí i projekt chodníku v ulici 
Pražská, který je spojený s rekonstrukcí 
silnice a dodělávkou vodovodu pro několik 
zdejších domů.

Radnice se v současnosti soustředí 
na dokončení „vnitřního trojúhelníku“ 
tvořeného ulicemi Jednosměrná, Pražská 
a Ringhofferova, který bude po celém 
svém obvodu vybavený chodníkem 
a přístup dovnitř i ven z centra se konečně 
stane pohodlný pro pěší ze všech směrů. 
K chodníkům přibude i další významný 
městský prvek, semafor na křižovatce 
Pražská a Ringhofferova, tvořících 
nejfrekventovanější vrchol zmíněného 
trojúhelníku.

Jak už jsme uvedli na začátku, dopad 
koronavirové krize za loňský rok 
na kasu obce bude odpovídat tomu, co jsme 
na základě dostupných údajů a při veliké 
opatrnosti prognózovali. A výsledek není 
úplně smutný. Stejně jako v minulých letech 
tedy bude moct radnice vydat ze svého 
stomilionového rozpočtu zhruba 25 milionů 
na investice. K tomu se snaží finančně 
vypomáhat dotacemi, jejichž nabídka se 
dle Valáška lepší a jejichž vyhledáváním 
na krajské, státní i evropské unii je speciálně 
pověřena jedna z pracovnic obecního úřadu.

V současnosti se čeká na vyhlášení dotací 
na chodníky a kanalizaci, podána byla 
dotace na opravy místních komunikací, 
konkrétně pro ulici Návršní, před podáním 
jsou už drobnější projekty jako rekonstrukce 
chlapeckých záchodů na základní škole 
a rekonstrukce Kulturního centra. 

Vedle základní infrastruktury radnice 
připravuje projekty jako jsou sociální 
byty, dům s pečovatelskou službou nebo 
přestavba náměstí. V letošním roce bude 
řada veřejných míst osazena lavičkami 
a dalším mobiliářem, pokračovat bude 
budování a vybavování dětských hřišť. 
„Na Ládví umístíme na dětské hřiště kolotoč 
a venkovní fitness stroje a ve Struhařově 
zase lanovou pyramidu a kolotoč,“ jmenuje 
Valášek drobnosti, které ale mohou pro 
místní děti a rodiče znamenat velký rozdíl.

Minulý rok jsme ve zpravodaji přinesli 
obšírný článek o sportovním areálu. Je to 
na kamenické poměry obří projekt, a proto 
ho v současnosti radnice rozpracovává do 
jednotlivých etap, aby je bylo možné zvlášť 
financovat a zároveň na sebe smysluplně 
navazovaly.         Red

KANALIZACE ŠTIŘÍN A VŠEDOBROVICE
HRÁZ
KŘÍSOVSKÉHO
RYBNÍKA

NÁVRŠNÍ

JEDNOSMĚRNÁ

PRAŽSKÁ
OKRUŽNÍ

SLÁMOVÁ

PARKOVIŠTĚ

KULTURNÍ
DŮM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

TĚPTÍN I.
HROBKA

TÝNSKÁ
TOPASOVÁ

TYRKYSOVÁ

ČISTÍRNA
ODPADNÍCH
VOD

LÝKOVÁ

VODOVOD A KANALIZACE

SILNICE

CHODNÍKY

ZELEŇ

OBECNÍ BUDOVY: průběžné investice
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Březnové  
knižní novinky
Pro dospělé: 

• Osudné rozhodnutí (Jilliane Hoffman)
• Sedm dopisů z Paříže (Samantha 

Vérantová)
• Horko domácího krbu (Blanka 

Hošková)
• Začátek (Lenka Chalupová) 
• Cesty knížecí (Pavel Hejcman)
• Grónsko. Ostrov splněné touhy (Alena 

a Jaroslav Klempířovi)
 
Pro děti: 

• Barbie ve hvězdách (Kacey Arnold)
• Pozor, děti! Společně proti virům. 

(Nakladatelství SUN)
• Čarodějnice školou povinné (Jill 

Murphyová)
• Můj brácha robot. Roboti se zbláznili 

(James Patterson)
• Kiki, Benni a katastrofa za dveřmi 

(Bianka Minte-König)
• Stroj času. Série světová četba pro 

školáky. (H. G. Wells)

Dagmar Walachová, knihovnice

Zprávy z knihovny

Nejlepší čtenáři 
knihovny v roce 2020

V rámci akce „Březen, měsíc čtenáře“ 
jsme i tentokrát vyhodnotili nejlepší čtenáře 
naší knihovny za rok 2020.

Bohužel, z důvodu omezujících opatření 
souvisejících s pandemií, byla knihovna 
značnou část roku 2020 pro veřejnost 
uzavřena. 

Přesto jsme vyhodnotili a zde uvádíme 
čtenáře, kteří nás v loňském roce navštívili 
nejčastěji, nebo měli nejvíce výpůjček. 

Vyhodnocení a umístění nejlepších 
čtenářů:

Výpůjčky - dospělí:
1. Ivan Lukeš
2. Marcela Dvořáková 
3. Pavla Kubenková 
Výpůjčky - děti:
1. Eliška Čadrová, Vítězslav Čadra 
2. Denis Ondruch, Maxim Zmuda 
3. Karolína Sándorová 
Návštěvnost - dospělí:
1. Ivan Lukeš 
2. Pavla Kubenková
3. Daniela Nohová  
Návštěvnost - děti:
1. Denis Ondruch 
2. Filip Caković 
3. Eliška Čadrová, Vítězslav Čadra

STATISTIKA KNIHOVNY ZA ROK 2020

FOND KNIHOVNY:
K 31. 12. 2020 má kamenická knihovna ve svém 
fondu 8 979 svazků v tomto složení:
• Beletrie pro dospělé: 5 543
• Beletrie pro děti: 1 861
• Naučná literatura pro dospělé: 1 125
• Naučná literatura pro děti: 390
• Ostatní: 40
Součástí fondu a připraveny k zapůjčení jsou 
také:
• Stolní hry: 12
• Periodika: 8 / Vlasta, Reflex, Kreativ, Muzikus, 
Chatař a chalupář, Dům a zahrada, 100+1, 
Čtyřlístek.

Do knihovního fondu bylo v roce 2020 zařazeno 
245 nových knih. V součtu knih jsou evidovány 
i knižní dary (Česká knihovna, knihy spisovatele 
Milana Kechlibara a dary občanů).

ČTENÁŘI:
Kamenická knihovna k 31. 12. 2020 registruje 
celkem 702 čtenářů. Rozložení čtenářů dle věku:
• čtenáři ve věku do 15 let (24.09 %), 
• 30 – 49 let (14.52 %), 
• 70 – 79 let (13.53 %). 

VÝPŮJČKY:
V loňském roce navštívilo knihovnu 3 414 
návštěvníků, kteří uskutečnili celkem 7 154 
výpůjček. Rozložení výpůjček: 
• beletrie pro dospělé - 5 345
• beletrie pro děti - 832

• naučná literatura pro dospělé - 487
• naučná literatura pro děti - 137
• periodika - 294
• stolní hry - 59

OSTATNÍ NABÍZENÉ SLUŽBY:
Řada návštěvníků využila naše kopírovací 
a internetové služby, vzrostl počet vyhledávání 
v Online katalogu.

MEZIKNIHOVNÍ VÝPOMOC:
V rámci služby výměnného fondu jsme 2x 
v průběhu loňského roku pro naše čtenáře 
zapůjčili z Městské knihovny Benešov soubor 
po 100 knihách. Celkem si mohli čtenáři vybrat 
z 200 knih nad rámec našeho knihovního fondu. 
V roce 2020 jsme našim čtenářům 
zprostředkovali celkem 109 objednávek knih 
z říčanské, kladenské a benešovské knihovny 
v rámci MVS (Meziknihovní výpůjční služby).

PROVOZ A AKCE KNIHOVNY:
Z důvodu uzavření knihoven nebylo možné 
uskutečnit tradičně konané akce. Nicméně 
i přesto jsme v knihovně nezaháleli a snažili jsme 
se i přes restrikce co nejvíce přiblížit k našim 
čtenářům.
Začátkem února jsme uspořádali výstavu 
autorských obrázků kamenické rodačky Natálky 
Müllerové „Psí parta“.
Zároveň jsme vyhlásili celoroční soutěž pro děti 
„Lovci perel“. 
V průběhu prvního jarního lockdownu jsme 
kompletně vydezinfikovali celý výpůjční fond 

knihovny, abychom byli připraveni na bezpečné 
půjčování knih při otevření knihovny.  Do té doby 
jsme čtenářům nabídli některé on-line aktivity 
(Vysokoškolákům knihy on-line, webového 
průvodce Knihovny proti viru, pro děti Malého 
tvořivce). 
Noc s Andersenem, Mikuláš v knihovně, beseda 
se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou a další 
akce, jsme bohužel museli nakonec zrušit, snad 
to vyjde letos.
Mimo výše uvedené aktivity jsme samozřejmě 
v knihovně nezaháleli. 
V době úplné uzávěry knihovny jsme se 
věnovali aktualizaci knihovního fondu, vyřadili 
opotřebované a zastaralé tituly z Historického 
fondu, abychom uvolnili místo pro knihy 
z knihovny a tím se uvolnil prostor pro knihy 
nové. Zároveň jsme vyčlenili knihy, které máme 
připraveny k prodeji na bazaru knih. Vedle 
toho jsme zároveň objednávali, zpracovávali 
a zařazovali knižní novinky.
Knihy zkrátka potřebuji pravidelnou údržbu, což 
je nikdy nekončící proces. 
Jakmile to dovolila legislativa, tak jsme otevřeli 
výdejní okénko, spustili službu Objednávek knih 
z domova a pro starší čtenáře službu „Seniorům 
knihy až domů“. 
Na podzim, v rámci Týdne knihoven, jsme pro 
čtenáře vyhlásili soutěž o voucher na nákup knih.

Jana Novodvorská, vedoucí knihovny  
a Dagmar Walachová, knihovnice

Gratulujeme! Přejeme si, aby nám čtenáři 
zachovali přízeň i v roce 2021, a věříme, 
že naši vítězové za loňský rok budou 
inspirací pro ty z vás, kteří s návštěvou, 
nebo registrací v kamenické knihovně 
zatím váhají.

Noc s Andersenem 
2021

Letos na téma: 80. výročí Záhady 
hlavolamu, ale také hlavolamy celkově.

Termín konání letošní Noci 
s Andersenem byl organizátory předběžně 
stanoven na 26. 3. 2021. Protože ke dni 
uzávěrky Zpravodaje nevíme, jak nám to 
pandemická situace dovolí, počítáme také 
s možností uskutečnit spaní v knihovně 
v náhradním termínu, a to podle možností 
někdy mezi 25. 6. a 8. 10. 2021.

Přesto doufáme v březnový termín, 
podrobnější informace k této akci budou 
pro vás včas připravené a od 1. 3. 2021 
vkládány na stránky www.kckamenice.cz  
a do venkovní vývěsky knihovny.

V případě povolení otevření knihoven 
budou přihlášky k vyzvednutí v knihovně.

Neztrácíme optimismus a těšíme se!
   

Led se zahryzl do silnic.  
Přichází sezóna oprav

Roztál sníh a sluneční paprsky 
odhalily škody, které zima napáchala 
na silnicích. Že je to letos extrémní, 
cítíme všichni na našich pneumatikách 
a nápravách. I v televizi jsme mohli 
vidět reportáže o tom, že tak rozsáhlé 
poškození vozovky silničáři už dlouho 
nepamatují. Všichni chceme, aby byly 
silnice opravené co nejrychleji, ale ne 
všichni ví, že opravování děr po zimě 
je každoroční běžná praxe, která se 
rozjíždí ihned, jak to dovolí počasí. 
Na starosti ji má Odbor správy majetku 
v čele s paní vedoucí Petrou Novotnou. 
Její úkol je o to těžší, že na počet 
obyvatel, které Kamenice má, je území 
naší obce nezvykle rozlehlé. 

Pokud bychom sečetli všechny silnice, 
které se táhnou napříč jednotlivými osadami, 
vyjde celková délka na 40 kilometrů. 
A všechny tyto kilometry je třeba po zimě 
každoročně opravovat.

Na díry v silnicích jsou řidiči 
pochopitelně citliví. Kdo si svého auta váží, 
tomu je líto každé rány od kol ve výmolu. 
Málokdo v tu chvíli myslí na to, že silnici 
rozerval mráz, a je to tedy nevyhnutelný 
přírodní úkaz po zimě, nýbrž hledá osobní 
odpovědnost. „Náš úkol je silnice opravit 
co nejrychleji a postupovat od nejhůř 
zasažených úseků. Přitom je potřeba si 
uvědomit, že ty nejvytíženější silnice 
nepatří Kamenici, ale Středočeskému 
kraji, který má vlastní plán oprav,“ říká 
Petra Novotná. Její odbor napíná veškerou 
energii k opravám obecních silnic, které 
jsou samozřejmě závislé na rozpočtu obce. 

U těch, které obci nepatří, se snaží opravy 
urgovat na kraji. Týká se to Ringhofferovy, 
Benešovské, Pražské, Jílovské a částí 
Želivecké a Štiřínské.

To, kdy se vůbec můžou opravy rozjet, 
závisí na počasí. Nový materiál, pokud ho 
kola aut nemají okamžitě znovu vymlátit, 
potřebuje alespoň trochu stabilní teplotu. 
„Hned, jak roztaje sníh, projedeme všechny 
silnice, nafotíme je a úseky v nejhorším 
stavu pro řidiče označíme,“ popisuje 
vedoucí Novotná a dodává, že někdy jsou 
díry tak hluboké, že je nechává i navzdory 
mrazům opravit provizorně, aby výplně 
sloužily alespoň pár týdnů.

Bezpečné období pro opravy, tak aby 
skutečně vydržely, je mezi 31. březnem 
a 1. listopadem. Odbor správy majetku 
předává soupis poškozených úseků včetně 
fotek firmě, která opravuje asfaltové cesty 
v Kamenici, zatímco Technické služby 
Kamenice se starají o ty ostatní. Každou 
opravu přitom osobně kontroluje za obec 
Luboš Žáček ze správy majetku. „Vždy je 
lepší, když to firmě ukážeme osobně přímo 
na místě, než abychom se spoléhali, že to 
opraví podle fotek,“ říká k tomu Petra 
Novotná.

Samotná oprava trvá v řádu hodin. 
Díra v silnici se vyčistí, napenetruje, 
zacelí novým materiálem a zahladí. 
Plán oprav začíná samozřejmě těmi 
nejfrekventovanějšími úseky, od nichž se 
postupuje dál. Harmonogram se odvíjí i od 
investičních akcí, to znamená, že se odbor 
správy majetku a odbor investiční vždy 
snaží sladit tak, aby na sebe logicky navázala 
například stavba nové silnice či chodníku, 
kanalizace a oprava povrchu.

Opravy děr v silnicích nejsou jen jarní 
záležitostí. Vzhledem k tomu, že jsme obec 
nedaleko Prahy, je u nás provoz vysoký 
a úměrně tomu jsou i namáhané povrchy 
silnic. „Spoustu výmolů každoročně 
opravujeme i na podzim, aby se tyto 
škody na jaře nesečetly s tím, co napáchají 
přicházející mrazy,“ říká Petra Novotná.

Do plánu oprav mají co říct i občané 
Kamenice, jejichž podněty vedoucí 
Novotná zaznamenává a poté se jim vždy 
snaží reportovat, když je jimi označený 
úsek spravený. Podle svých slov vítá, 
když se občané zapojují do monitorování 
stavu silnic. Nejspolehlivější způsob 
je napsat email s přiloženou fotkou na 
podatelna@kamenice.cz.        Red
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Kulturák Naživu

Náš sál ožil! Nikde ani diváčka, 
ale v Kulturním domě se zase rozezněla 
hudba. Dnešní doba nenahrává tomu, 
abychom mohli společně nacházet nové 
zážitky, ale jedno se jí musí přiznat: 
je to čas pro to zkoušet nové cesty 
a způsoby života. I u nás v sále se čas 
zastavil a pohled na to, jak se proměňu-
je v distribuční centrum na biopopelnice 
pro obec, byl pro mne jako kulturního 
pracovníka, nedočkavě čekajícího 
na další úžasnou zkušenost z koncertů 
a divadel, poměrně skličující. Naštěstí 
i my jsme si přišli na své novinky 
v oboru. Do nového roku připravujeme 
mnoho změn a spustili jsme i projekt 
KULTURÁK NAŽIVU, ve kterém vám 
představujeme z pohodlí vašich domovů 
méně známé interprety a interpretky. 
A tak i v těchto nepříznivých časech 
můžete vstoupit do našeho sálu alespoň 
virtuálně a užít si internetovou kulturu 
zase trochu jinak.  

i směřování KD. Buďte u toho s námi - buďte 
i vy našimi hosty. Jako vždy u večerního 
programu můžete čekat začátek vysílání 
v půl osmé večer. Tentokrát bychom rádi 
obohatili dramaturgicky večer i o malý 
rozhovor, takže když budete chtít, můžete 
nás během koncertu oslovit v komentářích 
a třeba se i na něco zprostředkovaně zeptat!  

A to je i další role tohoto článku. Zveme 
Vás, abyste se na příští živé vysílání podívali 
- udělali si radost a podpořili tak umělce, 
kteří v těchto dnech nemají moc příležitostí 
jak hrát… Přidejte se k nám a pusťte si 
do vašich večerů trochu nové hudby.

A takovým dalším live-streamem bude 
vystoupení brněnského umělce Jana 
Fice.

Kytarista, písničkář a také kytarář, který si 
vybudoval svou osobitou řemeslnou značku 
Redbird Instruments, přijede do Kulturáku 
odehrát svoje sdělení 9. března. Elegantní 
intenzita a jakoby industriální surovost 
dílenských strojů, která sálá z jeho hudby, 
je i svědectvím náročnosti posledního roku. 
Intenzivní sdělení jeho textů o protloukání 
se životem, nebo společenském napětí 
očima měšťáckého poety je moderní blues, 
spoutaný v řetězech doby. Procítěná stížnost 
těžkých bluesových kytar je „opracovávána“ 
továrním rytmem, který zná každý z dnů, 
kdy prostě je třeba zatnout zuby a jít dál. 
A výsledná podání obrazů, která z jeho 
hudby sálají, taková jsou. Zamyšlené 
výhledy přes opuštěné haly, nebo šumějící 
stroje, co zpívají uklidňující píseň odvedené 
práce, vznáší obvinění světu, ale i nabízí 
industriální poezii jako oporu do modrých 
nálad. 

A nejen proto bude tento koncert 
výjimečný. Naše první skutečně živé 
vysílání bude i první příležitost, při které 
Vám nabízíme možnost pořídit dobrovolné 
vstupné online a podpořit tak naše hosty 

Těšíme se na vaše reakce 
a předem děkujeme všem, 
co nás podpoří v tomto kulturním 
bezčasí! 

za KC Kamenice
Jirka Valášek

Druhým záznamem, který jsme 
vyprodukovali, je koncert „jazz-folkového“ 
dua Jiný Metro. Elegantní hudba dvou 
milých slečen Katie a Kláry je jedinečná 
nejen jim vlastním rozverným humorem, 
ale i hrou krásných melodií příčné flétny 
a zpěvů doprovázených ukulele. Ovšem tak 
jako vtip, najdete v jejich hudbě i tesknotu 
a vážná témata životních příběhů. 

Přiznám se, že mě, jako producentovi, 
často během natáčení přeběhl mráz 
po zádech z toho, kolik umí tyto dvě 
výborné písničkářky svoji hudbou povědět. 

I to je důvod, proč jsme je pozvali do 
našeho pořadu, a proč byste si jej Vy neměli 
nechat ujít!

První dva koncerty se nám podařilo 
natočit především díky ochotě mnoha 
dobrovolných nadšenců z umělecké skupiny 
Morbiders, kterým tímto velice děkujeme. 
Zkušenosti ale sbíráme rychle, a tak se 
můžete brzy těšit na více live-streamů ještě 
v kvalitnějším provedení. 

Takže se pohodlně usaďte a podívejte se, 
co jsme pro vás připravili...

Historicky první, odvysílaný „online 
koncert“ natáčený v kamenickém 
Kulturním domě byl koncert mladé pražské 
kapely The Clumsies.

The Clumsies jsou partička čtyř 
středoškolských „nešiků“, kteří velmi 
šikovně a poutavě vyprávějí o intenzivních 
citech - o tesknotách i radostech každého, 
kdo kdy miloval, o věku, kdy se teprv 
učíte, že chybovat je lidské, a o barevném 
světě krás, které čekají za každým rohem 
a touží být objeveny. Tklivé tóny houslí 
protínají kytarovou poezii dvou nadaných 
zpěváků (Karolína Beranová a Šimon 
Opp) a za doprovodu citlivých bicích je 
snadné se nechat unést na vlně nostalgie. 
Ze začínajících kapel je to ta, která má velmi 
slušně našlápnuto a jejich hudba je v dnešní 
době příjemnou dávkou optimismu, co se 
neodmítá.
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Sněhové radovánky v 1. B

Základní škola Kamenice pořádá 
zápis do 1. tříd. Sledujte web

sněhové koule, další stavěli různá sněhová 
obydlí a někteří si jen tak ve sněhu hráli, 
váleli se nebo se koulovali. Moc jsme si to 
všichni užili a aspoň na chvíli jsme zapo-
mněli na dnešní těžkou dobu.

Zuzana Hůlková a žáci 1. B

Konečně po dlouhé době napadlo plno 
sněhu, a tak jsme toho museli hned vy-
užít a jít ven a užít si ho. Vydali jsme se 
na louku za fotbalovým hřištěm nedaleko 
školy a každý využil „sněhových radovánek“ 
jinak. Jedni stavěli sněhuláky, jiní vyráběli 

Jak pokračujeme 
v distanční výuce?

Distanční výuka – spojení dvou slov, 
ze kterého se pomalu, ale jistě stává sousloví, 
spojení, které je posledním rokem velmi 
často skloňováno, spojení, které v každém 
z nás vyvolává různé emoce. Během diskuse 
se samotnými žáky či učiteli narazíte 
na všelijaké názory. Jedna skupina už 
toho má dost, chce za každou cenu zpět 
do školy, ztrácí motivaci, nemůže se již 
doma soustředit, pracovat, ani se věnovat 
oblíbeným sportovním aktivitám. Druhá 
skupina, nadšení spáči, kteří jsou šťastní, 
že mohou vstávat za pět minut osm, přestože 
kromě pozdního vstávání nevidí žádné jiné 
pozitivum distanční výuky, vůbec jim 
nevadí v ní setrvávat. Bohužel taková je dnes 
doba a my všichni se s ní musíme vyrovnat. 
Naštěstí naše škola může nabídnout žákům, 
kteří jsou již na konci se silami, pomoc školní 
psycholožky a speciální pedagožky. I my 
učitelé se snažíme koukat na děti trochu 
jinak, snažíme se z nich vychovat samostatné 
a schopné jedince, kteří si nakonec se vším 
poradí, které může tato situace posunout dál. 
Věřte, že většině případů se to daří. Chtěla 
bych zde vyzdvihnout pracovní nasazení, 
morálku, elán a schopnosti všech dětí, které 
se tak bezvadně perou s distanční výukou i 
přes to, že zatím nevidí žádné světlo na konci 
tunelu. My dospělí si umíme nějak poručit, 
ale u dětí je to obdivuhodné. A i když si 
každou online hodinu postěžujeme, že 
už toho máme dost, stále držíme. Držíme 
a doufáme, že nebudeme muset držet až 
do podzimních voleb. Přeji nám všem, ať 
se brzy to světlo v podobě návratu do škol 
objeví.    Pavla Ježová

Proto, prosím, sledujte naše webové 
stránky, kde budou informace zveřejněny.

Nyní již víme, že budou otevřeny 
3 první třídy a pro všechny děti, které mají 
trvalý pobyt v Kamenici, budeme mít místo 
ve škole. Bude přijato 75 dětí. Vzhledem 
k tomu, že v okolních obcích je znovu 
nedostatek míst ve školách, zvýší se tlak 
i na místa v naší škole.

Chci ubezpečit všechny obyvatele 
s trvalým bydlištěm v Kamenici a obcích, 
které ke Kamenici náleží, že všechny děti 
s trvalým bydlištěm na území obce, mohou 

Podle zákona má zápis do 1. tříd 
proběhnout v termínu 1. - 30. dubna. Pro 
naši školu jsme vybrali sobotu 24. dubna 
a pondělí 26. dubna, přičemž hlavním 
dnem bude sobota, v pondělí odpoledne 
počítáme už jen s malým množstvím míst. 
Toto nastane v případě, že zápis bude moci 
být organizován prezenčně, což nyní ještě 
není jasné. Pokud bychom byli všichni 
stále omezeni v setkávání, zápis by musel 
proběhnout on-line, stejně jako minulý 
rok. Podle mého názoru se toto rozhodne 
až v druhé polovině března. 

být přijaty. U dětí z okolních obcí budeme 
postupovat podle kritérií, která teprve 
připravíme.

V současné době není možné uspořádat 
Den otevřených dveří, ani Hravé odpoledne 
pro budoucí prvňáky. Budete-li mít však 
jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit 
na vedení školy, kontakty najdete na našich 
webových stránkách. Rádi vám pomůžeme.

Mgr. Pavlína Tolarová, 
ředitelka ZŠ Kamenice

www.kameniceskola.cz

Práce žáka 4. třídy na téma „Místo, kde žijeme“.

Pololetní vysvědčení si prvňáčci 
převzali osobně. Samé jedničky!

Chvíli jsme se učili, hráli jsme různé hry, šli 
jsme ven, popovídali jsme si o celém prvním 
půl roce ve škole, a nakonec jsme si slav-
nostně rozdali vysvědčení. Všichni žáci měli 

První pololetní vysvědčení v 1. B žáci 
mohli převzít osobně ve škole. A byli moc 
rádi. Už několik dní předem se na tento den 
těšili. Celé dopoledne bylo slavnostnější. 

na vysvědčení samé jedničky. Každý žák k 
vysvědčení dostal i slovní hodnocení, kde 
byla shrnuta jeho půlroční práce a chování. 

Zuzana Hůlková a žáci 1. B

Projekt – Nakupování
V rámci hodiny matematiky jsme si ve 

čtvrtek udělali dvouhodinový projekt – 
Nakupování. V matematice nakupujeme 
s Matýskem, a tak jsme si řekli, že si zkusíme 
nakupovat „opravdu“. Nejdříve jsme si 
vyrobili papírové peněženky, které jsme 
si z obou stran pěkně ozdobili. Dali jsme 
si do nich papírové peníze a nakupování 
mohlo začít. Na chodbě bylo devět 
stanovišť s různým zbožím (ovoce, zelenina, 
květiny, pečivo, drogerie, papírnictví, čaje, 
mléčné výrobky, smíšené zboží). Žáci byli 
ve dvojicích a po dobu 2 minut nakupovali 
– jeden prodavač a druhý nakupující, 
kteří se střídali. Měli za úkol pozdravit, 
poděkovat, říci si o zboží, spočítat si 
peníze, vracet peníze. Po uplynutí času se 
přesunuli k dalšímu stanovišti. Dětem se 
nakupování moc líbilo, takže si to určitě 
brzy zopakujeme.

Zuzana Hůlková a žáci 1. B

Školní kolo olympiády  
z angličtiny

do které postupují nejlepší žáci z poslechové 
části. Pro uspořádání obou částí jsme vy-
užili platformy Microsoft Teams, kterou 
používáme již od loňska k online výuce, 
sdílení dokumentů i komunikaci se žáky. 
Soutěž ale není běžná výuka, tak bylo pro 
nás, organizátorky, i pro soutěžící žáky, 
leccos nové a nezvyklé. 

Vše jsme ale zvládli a do okresního ko-
la, které bude pravděpodobně také probí-
hat online, postupují L.M. ze 6.B a A.P. 
ze 7.B. z kategorie IA a V.H. a H.K. (oba 
9.A) z kategorie IIA. Všem soutěžícím dě-
kujeme za účast a postupujícím držíme palce 
v okresním kole.

Za vyučující angličtiny 
Mgr. Alena Stehlíková

Letošní školní rok je, jak všichni víme, 
poněkud jiný a tato jinakost se projevi-
la i na pořádání tradičních předmětových 
soutěží. Na počátku školního roku MŠMT 
vyhlásilo, že se předmětové soutěže konat 
vůbec nebudou. 

V lednu se ale objevily informace, že by 
se některé soutěže (tam, kde není nutná 
osobní přítomnost soutěžících), přece jen 
za určitých podmínek konat mohly. Ja-
zykové soutěže takovými jsou, a tak jsme 
se s kolegyněmi Mgr. Kamilou Šilerovou 
a Mgr. Lenkou Hradeckou rozhodly „do to-
ho jít“. Žáci naší školy soutěží v kategorii 
IA (žáci 6. a 7. ročníku – 9 účastníků) a IIA 
(žáci 8. a 9. ročníku – 7 účastníků). Školní 
kolo má vždy poslechovou část a část ústní, 
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Únor v mateřské škole Kamenice

V dnešní době poznamenané 
koronavirem je pro nás prioritní pobyt na 
čerstvém vzduchu. V rámci posilování 
imunity dětí, chodíme ven za každého 
počasí. Proto prosíme rodiče, aby 
s ohledem na aktuální počasí, 
doplňovali dětem náhradní oblečení.

Letošní zimní počasí nám opravdu přeje 
a děti si dosyta užívají v bezpečí školní za-
hrady zimních radovánek. Nejraději mají 
koulování, stavění iglú, jízdu na bobech 
a stavění sněhuláků.

Nezapomínáme ani na lesní zvířátka, 
a proto jsme se vydali na procházku do za-
sněženého lesa, kde jsme zvířátkům při-
pravili hostinu v podobě žaludů, kaštanů, 
mrkve a jablíček. Pravidelně s dětmi také 
doplňujeme ptačí krmítka na školní zahradě 
a ptáčci nám za odměnu nechávají stopy 
ve sněhu.

Příjemným překvapením pro děti, ale 
i pro nás bylo nové sportovní vybavení za-
měřené na koordinaci a procvičení plosek 
nohou. Děti si nové sportovní vybavení 
velice oblíbily. V únoru měli také rodiče 
možnost přihlásit děti na screeningové vy-

šetření zraku. Velkou radost nám udělalo 
kouzelnické vystoupení „Cirkusu Adonis“, 
při kterém si děti společně s kouzelníkem 
zakouzlily. Představení se nám velmi líbilo.

Zimu jsme si užili s dětmi se vším všudy 
a již se těšíme na jaro.

Učitelky MŠ Kamenice 
Petra Tamele a Lucia Vaňková

Prožijte v létě týden v pohybu s Floorball 
Academy. Přihlaste se na některý  
z letních kempů
Ačkoliv venku pomalu vrcholí zima, 
ve Floorball Academy už pilně 
připravujeme letní kempy. Po letošní 
nejisté sezoně plné přerušení, zákazů 
a individuálních domácích tréninků se 
na společně prožité letní týdny plné 
sportu a zábavy všichni těšíme více 
než kdy předtím. Budeme moc rádi, 
když do toho půjdete s námi a některý 
z našich kempů se přihlásíte. Pojďme si 
je teď společně představit.

Jaké kempy chystáte?

Ve Floorball Academy letos připravuje-
me dva druhy kempů. Na tradiční příměst-
ský Summer Camp, který organizujeme 
každoročně, účastníci přicházejí každý den 
ráno a odpoledne po skončení programu 
odcházejí přespat domů. Novinkou je po-
tom pobytový Academy Camp. Potrvá od 
neděle do soboty a jedná se o sportovní 
kemp doplněný o odpočinkový táborový 
program s ubytováním v rekreačním areálu. 
Na jeho letošní premiéru se všichni v aka-
demii moc těšíme.

Kde a kdy se kempy konají?

Na Academy Camp se můžete těšit 
hned na začátku prázdnin. Začínat bude-
me v neděli 4. 7. a kemp potrvá do soboty 

10. 7. Bydlet, sportovat a užívat si prázdnin 
budeme v krásném prostředí rekreačního 
areálu Zbraslavice mezi Zručí nad Sázavou 
a Kutnou Horou.

Příměstské kempy proběhnou jako kaž-
dý rok v hale Na Fialce v Říčanech a jejím 
nejbližším okolí. První turnus začíná v pon-
dělí 12. 7. a potrvá do pátku 16. 7., druhý 
proběhne o týden později od pondělí 19. 7. 
do pátku 23. 7. Přihlásit se je možné buď 
na celý týden, nebo jen na jednotlivé dny.

Co na kempech můžu zažít?

Kempy jsou pro většinu trenérů i účast-
níků nejzábavnější částí sezony a jejím pra-
vým vrcholem. Čekají tě florbalové trénin-
ky plné zábavných cvičení připravených 
našimi trenéry. Užiješ si florbalové zápasy 
a své dovednosti poměříš v různých sou-
těžích zaměřených na florbalovou techni-
ku. Vyzkoušíš si ale také fotbal, přehazku, 
basketbal a plno dalších sportů  Některé 
z nich možná ještě teď ani neznáš. Čekají tě 
také výlety, koupání a mnoho další zábavy. 
Na Academy Campu zažiješ také celotábo-
rovou hru, večerní táboráky a pro ty nej-
odvážnější připravíme i bojovku. Uděláme 
všechno proto, abychom si léto společně 
pořádně užili a z kempů si odvezli plno 
nových dovedností, zážitků i kamarádství.

A co o kempech říkají přímo 
jejich loňští účastníci a trenéři?

„Kemp byl super. Byl jsem rád, že jsem 
měl hodně pohybu a hlavně že se tam hrál 
dost florbal. Poznal jsem tam také nové ka-
marády i z jiných lokalit.“ (Kuba, účastník 
Summer Campu 2020)

„Myslím si, že pro děti i trenéry jsou 
to každoročně nejoblíbenější akce. Pro-
stě skvělá parta, spousta pohybu a hlavně 
spousta zábavy.“ (Oliver Hradický, trenér)

„Letní kemp se mi líbil. Byl hodně flor-
balově zaměřený a kromě toho jsme tam 
hráli i jiné kolektivní sporty a hry. Příjem-
ným zpestřením byla i možnost koupání 
v bazénu.“ (Lukáš, účastník Summer Campu 
2020)

„Na kemp se těším, protože nás čeká 
opět super parta a věřím, že bude o zábavu 
postaráno.“ (Lukáš Bezpalec, trenér)

Jak se přihlásit?

Chceš strávit část léta s námi? Zbývá jen 
to nejmenší. Přihlásit se. On-line přihlášku 
na všechny kempy najdeš na našem webu 
floorballacademy.cz/kempy. Těšíme se 
na tebe!             Vít Voltr

Zápis do 1. ročníku Základní školy 
Olešovice, Ringhofferova 436  
se koná dne 8. dubna 2021  
od 13,00 do 16,00 hodin. Informace  
na www.skolaolesovice.cz.

Základní škola Olešovice přijme 
učitele – speciálního pedagoga 
s nástupem od 1. 9. 2021. Nabídky 
zasílejte na info@skolaolesovice.cz 
nebo na tel. 731415507.

Základní škola Olešovice přijme 
administrativní pracovnici – účetní
s nástupem od 1. 9. 2021. Nabídky 
zasílejte na info@skolaolesovice.cz 
nebo na tel. 731415507.
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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

Koupím jakoukoliv 
Jawa, Simson, Mz, 
ČZ či PÁVEK. 
Děkuji za nabídku. 
Tel: 723 971 027

19

Nabízím hlídání 
vašich chlupáčů, 
rodinné prostředí, 
luxusní kotce, 
24hod. péče.  
Kontakt: 
605 526 924. 
Těptín.

Klub seniorů při KC Kamenice
Příroda se probouzí, jaro začíná 
ťukat na pupeny, a my se těšíme 
na přibývající teplé sluneční paprsky. 
Slunce nás láká mnohem více 
do přírody, přestože jsme nezaháleli 
ani v zimních měsících. 

že chůze je nejzdravějším pohybem vůbec, 
a co teprve s holemi nordic walking! To-
to pro všechny již dlouhé období chceme 

Ve spolupráci se SenSen (Senzační Se-
nioři, nadace Charty 77) jsme se na konci 
ledna přihlásili do soutěže Přeplav si svůj ka-
nál La Manche. Jenže v letošním roce, díky 
zákazu plavání v bazénech, se tento kanál 
zdolával pěšky - La Manche na suchu.                                         
Kluby seniorů se přizpůsobily pravidlům 
vládních nařízení a vytvořila se malá druž-
stva - dvojice - manželské páry, kamarádi, 
ale i mezigenerační dvojice - babička, děda 
s vnoučaty, maminka s dcerou, účastnili se 
i pejsci. Přidal se každý, kdo rád chodí a ví, 

přežít ve zdraví, udržet si optimistickou 
mysl, proto motivace pravidelných každo-
denních vycházek, i když jen ve dvojicích, 
nám nedovolila podléhat pokušení zůstat 
pouze doma a sledovat televizi.  

V prvních únorových dnech byly teré-
ny samá klouzačka i vydatný déšť, posléze 
přívaly sněhu a nízké teploty, ale nic z to-
ho seniorské sporťáky neodradilo. Za náš 
klub seniorů 55+aktivní vzniklo krásných 
26 družstev. Díky okolní přírodě jsme den, 
co den sbírali ušlé km. A jak to vše dopadlo? 
To se dozvíte v příštím měsíci ve zpravodaji 
nebo na stánkách seniorů, kdy už budeme 
znát výsledky nejen za kamenické skupin-
ky, ale i výsledky všech zúčastněných klu-
bů seniorů napříč republikou. Vyhlásíme 
nejzdatnější týmy a sportovce odměníme 
drobným dárkem.

Se soutěží La Manche na suchu jsme vás 
obeznámili také na stránkách KC Kamenice 
– www.kckamenice.cz, na liště Senio-
ři v sekci Aktuality. Najdete tu informace 
o projektu, ale i pravidlech krok za krokem, 
které vás soutěží vedly. Během celorepub-
likové soutěže jsme si udělali ještě jednu 
soutěž soukromou, klubovou. Na toulkách 
hodně fotíme a některé fotografie jsou velmi 
zdařilé, proto tu naleznete pravidla i k sou-
těži č. II -  O nejlepší či originální fo-
tografii. 

Série očíslovaných soutěžních fotografií, 
které nám posíláte z cest, budou celkem tři:                             
první proběhne v týdnu od 8. – 14. března, 
druhá vyjde v týdnu od 15. – 21. března 
a poslední soutěžní sérii zveřejníme v týdnu 
od 22. – 28. března 2021.

Z každé série zvolte pouze jednu dle 
vás nejzdařilejší fotografii a její číslo za-
šlete obratem formou SMS na tel. číslo: 
721 865 938 – M. Grafnetter.  Fotografie, 
které obdrží nejvíce vašich hlasů, i jejich 

autory, oceníme. Věříme, že vás tím po-
těšíme a podpoříme vaši snahu i nadále se 
fotografování věnovat. Vaše kamarádka, 
Maruška Benešová, přišla s výborným nápa-
dem a připravila pro vás spoustu zajímavých 
kvízů a doplňovaček, které si také můžete 
stáhnout na webových stránkách. Zabaví ty 
z vás, kteří máte rádi vědomostní kvízy, rádi 
objevujete nové věci nebo si chcete ověřit 
své znalosti z různých oborů. 

Pro zajímavost vám na předchozí straně 
představujeme alespoň jeden z mnoha zá-
pisků, psaných rukou přímo aktéry pěších 
túr tak, jak má taková správná kronika být 
psána. Tento zápisek vznikl dne 14. 2. 2020 
a téhož dne, jenže přesně za rok, 14. 2. 2021 
se uskutečnil opět pěší výlet, tentokráte 
z Nespek, kolem nádherně zasněžené Sá-
zavy, až do Týnce nad Sázavou. Do pravého 
horního rohu jsou připočítávány ušlé km. 
Je to již úctyhodné číslo, a co teprve km, 
které jsme ušli za náš klub seniorů v soutěži 
La Manche během letošního února. Děku-
jeme tímto všem, kteří se aktivně podílejí 
na chodu klubu seniorů. 

M. Hajdušková, M. Grafnetter



Vybrat si vhodné pojištění majetku je teď ještě 
snadnější. A to nejen díky výhodám, kterými 
jsou naše balíčky doslova nabité. Co třeba 
spolehlivý řemeslník přímo k Vám domů?

Navíc do 30. 4. 2021 jsme připravili 
jedinečnou slevu 20 % na pojištění majetku.

Slevu lze uplatnit pouze u:
Jiří Kortánek, 
725 595 258, jiri.kortanek@iallianz.cz

3 BALÍČKY
POJIŠTĚNÍ MAJETKU.
NABITÉ VÝHODAMI.

www.strojmetal.cz

Z KAMENICE DO CELÉHO SVĚTA
Spoluvytváříme budoucnost 
automobilového průmyslu. 
PŘIDEJTE SE K NÁM.

AKTUÁLNĚ NEOBSAZENÉ POZICE:

Manažer nových projektů • Manažer 
robotizovaných pracovišť • Kovář
Nástrojař • Skladník • Soustružník

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

•   Náborový příspěvek 20 000 Kč  
•   Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč  
•   K tomu příplatky a čtvrtletní 
     bonusy 10 %

•   5 týdnů dovolené

•   Dotované stravování + pitný režim  
     na pracovišti zdarma

•   Možnost ubytování na firemní  
     ubytovně přímo u pivovaru

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

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

•   Multisport kartu

•   A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

Volejte na tel. 724 617 017

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

RESTAURACE ATIS
 

VELIKONOČNÍ MENU
31. 3. - 5. 4. 2021      11:00 - 20:00

Polévka ze špenátu a kopřiv se zastřeným křepelčím vajíčkem
 

Supreme z kukuřičného kuřete s jarní nádivkou a ranými brambory
 

Mrkvový dort s mascarpone
 

CENA: 234 Kč

VELIKONOČNÍ CATERING

Velikonoční vaječná tlačenka
Marinované domácí sýry podávané ve stylové sklenici
 
Kuřecí vývar s čerstvou zeleninou a játrovými knedlíčky
Velikonoční nádivka s uzeným masem a bylinkami
Pečené kolínko z jehněte v silné tymiánové šťávě
Kuřecí roláda plněná špenátem, česnekem a šunkou
 
Velikonoční mazanec s mandlemi a rozinkami
Mrkvový dort s mascarpone 
 

500 g
400 g 
 
1 l
1 kg
320 g
1 kg 
 
750 g
10 / 1 porce
 
 
 

129 Kč
258 Kč
 
150 Kč
195 Kč
279 Kč
269 Kč
 
169 Kč
390 Kč/39 Kč
 
 
 Objednávejte na tel.: 255 736 557, restaurace@stirin.cz

Akce 2 + 1 zdarma se vztahuje pouze na Velikonoční menu.
Zaplaťte 2 menu a 3. dostanete zdarma!

Obaly 10 Kč/ks
https://www.stirin.cz/gastronomie/specialni-nabidka/

AKCE 2 + 1 ZDARM
A

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



