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Fotka měsíce: 
Ve Struhařově vzniká nová ulice s pěti domy naproti golfu. Nyní se v režii investora 
napojuje na vodovod a kanalizaci.
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Titulní fotka: 
Takto už několik měsíců vypadá výuka na naší základní škole. O on-line 
vzdělávání vám přinášíme velký rozhovor uvnitř zpravodaje.

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.



3

Slovo 
starosty

Vážení sousedé,
je krásné, že žijeme na jednom 

z nejatraktivnějších míst v okolí Prahy, 
ale zároveň z toho vyplývá, že se k nám 
překotně stěhují další a další obyvatelé. 
Tvrdím, že tento příliv je nutné regulovat. 
Jinak bychom se tu velmi rychle mohli 
začít cítit jako na pražském předměstí se 
všemi jeho neduhy včetně přetížených silnic 
a nedostatku míst ve školách a školkách. 
A proto jsem se rozhodl řešit téma hustoty 
zalidnění, potažmo zástavby v Kamenici. 
Mým cílem prostě je, aby nám tu bylo 
příjemně. O mnou navrhovaném opatření, 
které by nám to mělo do budoucna zaručit, 
jsem se rozepsal na straně 6. 

Jako vždy pro vás ale máme nejdřív 
vyloženě praktické věci. Hned po otočení 
se dozvíte důležité termíny a podmínky 
svozu bioodpadu, nebezpečného 
a velkoobjemového odpadu. Ale 
nezůstáváme jen u tabulek. Kateřina 
Pikousová z Odboru správy majetku pro 
vás spouští poučný seriál o odpadech, který 
budeme přinášet v každém následujícím 
čísle. Myslím, že je to skvělý počin, 
protože odpady jsou jedním z největších 
globálních problémů, a přitom osvěta 
vůbec neodpovídá vážnosti situace. 
A tak si budeme na pokračování povídat 
o nejlepších možných způsobech nakládání 
s jednotlivými druhy odpadu, o jejich 
zvláštnostech a budete dostávat i tipy, jak 
některé materiály, které by se jinak staly 
pouhým odpadem, prakticky využít u sebe 
doma.

Jak víte z minulého čísla, začínáme 
se připravovat na podzimní referendum 
o obecní policii. Minule jsme si řekli základní 
fakta, teď vám přinášíme zkušenosti našich 

nedalekých sousedů z Jílového u Prahy, kde 
obecní policie funguje od začátku 90. let.

Následuje velký a poutavý rozhovor 
s ředitelkou základní školy Pavlínou 
Tolarovou. Ne každý si uvědomuje, jak 
velký problém způsobilo plošné uzavření 
škol a paní ředitelka do hloubky rozebírá 
důsledky tohoto stavu.

Vzpomínáme na Andreu Vodešilovou, 
mnohaletou vedoucí kulturního centra, 
která nás v únoru opustila. Když jsme 
ohlásili, že chceme naší zesnulé kamarádce 
a kolegyni věnovat v našem zpravodaji 
vzpomínku, sešlo se tolik příspěvků, že to 
nakonec vydalo na tři strany. Kdo Andreu 
osobně neznal, a že takových moc není, 
udělá si o ní obrázek právě z tohoto souboru 
vzpomínek, které začínají na straně 15.

Omezení, která nám život přináší, 
musíme řešit operativně, jako provoz 
technických služeb poté, co většina týmu 
onemocněla, nebo karanténu v tiskárně, 
kde bychom normálně tiskli toto číslo 
zpravodaje. Pokud ale mimořádná situace 
trvá dlouho, tak už je potřeba jiný přístup. 
Schůze zastupitelstva, kde se řeší pro obec 
důležité věci, jako je například územní 
plán, byla několikrát kvůli covidu omezena 
nebo zrušena. Proto od konce března 
všechna další zasedání zastupitelstva budou 
přenášena zvukem i obrazem on-line pro 
veřejnost. 

Sledování bude možné prostřednictvím 
webových stránek obce na adrese kamenice.
cz/urad/zastupitelstvo. Zastupitelé 
budou mít možnost účastnit se zasedání 
i vzdáleně. Schůze tedy mohou nově 
probíhat i ve ztížených podmínkách. I při 
omezeném počtu účastníků v sále, bude 
vždy jedno místo rezervováno pro příchozí, 
kteří chtějí na schůzi vystoupit v diskuzi 
a pak přenechají místo dalšímu příchozímu 
vystupujícímu, pokud o to bude zájem. 
Vzdálený přístup veřejnosti, při podmínce 
ověření jejich totožnosti, zatím možný není.

Věřím, že v dalších číslech zpravodaje už 
budeme moci začít plánovat nějaké obecní 
venkovní akce.

Zatím vám přeji jaro plné květů.

Pavel Čermák
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Krátce z rad a zastupitelstva obce Kamenice 
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17. 3. 2021

• Rada obce Kamenice schvaluje:
• zveřejnění záměru obce k pronájmu stanoviště č. 3 prodejní 

plochy (tržiště) na části pozemku p. č. 628/1, o celkové výměře 
24 m2, ve vlastnictví obce Kamenice;

• uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dodání software a poskytnutí 
licence a dalších služeb, č. 227/2020, uzavřené se společností 
VERA, spol. s. r. o., se sídlem: Lužná 716/2, 160 00, Praha 6;

• poskytnutí dotace z dotačního programu Provoz, Akce, Rozjezdy 
na sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu právnických a fy-
zických osob pro rok 2021 pro následující subjekty v této výši:

PROVOZ:
Obnovený ochotnický spolek Tyl    10 000 Kč
Gymnastický oddíl Kamenice, z. s.   45 700 Kč
Judo Club Kyklop, z. s.     44 700 Kč
Český svaz včelařů, z. s.    16 500 Kč
OK KAMENICE, z. s.     49 500 Kč
Junák – český skaut, středisko Kamenice, z. s. 30 000 Kč
SK Kamenice, z. s.     35 000 Kč
Mažoretky Hraběnky Kamenice, z. s.   20 000 Kč
Atletika Kamenice     26 200 Kč
Rugby Club STRONG Girls, z. s.    32 200 Kč
Z těchto částek bude nyní vyplaceno 50 %.
Do 31. 8. 2021 bude vypsána další výzva, kde žadatelé mohou 
žádat o další prostředky na provoz.

AKCE:
Spolek KAMENICKO     16 000 Kč
SK Kamenice, z. s.     7 500 Kč
OK KAMENICE, z. s.     20 000 Kč
Rugby Club STRONG Girls, z. s.    25 000 Kč
Příspěvek na akce bude vyplacen tehdy, pokud akce proběhne.

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

Krátce z rad obce

3. 3. 2021

Rada obce Kamenice schvaluje:
• rozpočtové opatření č. 2.

Rada obce Kamenice bere na vědomí:
• výsledek jednacího řízení bez uveřejnění za účelem zadání veře-

jné zakázky na služby s názvem „Sběr, přeprava a odstraňování 
odpadu 2021“, zahájené jednáním s dodavatelem FCC Česká 
republika.

Rada obce Kamenice rozhodla:
• v návaznosti na výsledek zadávacího řízení uzavřít dodatek č. 2 

ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady 
uzavřené dne 22. 5. 2018 mezi obcí Kamenice a FCC Česká 
republika, s. r. o., IČ: 458 09 712, ve znění přílohy č. 1 tohoto 
usnesení. Starosta je pověřen uzavřením dodatku.

Rada obce Kamenice ukládá:

• Ing. Pavlovi Čermákovi, starostovi obce, zabezpečit odeslání 
oznámení o výsledku zadávacího řízení v souladu s ust. § 
126 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek, 
a to do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2.

BIOPOPELNICE

Zájem o svoz vašich biopopelnic nahlaste e-mailem 
na podatelna@kamenice.cz. 
Do emailu napište jméno, adresu, (ze které bude nádoba 
svážena) a telefon. Pokud o vás nebudeme vědět, není 
možné vám zajistit svoz. 
Termíny svozů pro rok 2021 jsou v PONDĚLÍ v týdnech, 
kdy probíhá měsíční svoz směsného komunálního odpadu.

Pro občany hlášené k trvalému pobytu v Kamenici je 
svozu jejich bio nádob ZDARMA, po zaplacení poplatku 
za směsný komunální odpad. 

Svoz začíná 19. 4. 2021

19. dubna
17. května
14. června

12. července
9. srpna

6. září
4. října

1. listopadu
29. listopadu
27. prosince
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Odpad se nejlíp třídí doma
„Pořiďte si víc nádob a třiďte hned po konzumaci,  
je to nejjednodušší,“ radí Kateřina Pikousová ze správy majetku 
Při většině každodenních činností 
produkujeme odpady, se kterými je 
nutné dále nakládat. Ale opravdu 
víme, kam který druh patří? 
Kdo z nás někdy nepřemýšlel, jestli to, 
co zrovna vyhazujeme do popelnice 
na směsný odpad, není možné 
vyhodit do tříděného? Rádi bychom 
vás proto v sérii článků, které budou 
vycházet v našem zpravodaji, seznámili 
s jednotlivými druhy odpadu, jejich 
tříděním a následným využitím. 

Bez správného nakládání s odpady 
bychom za chvíli nežili v domech a bytech, 
ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme 
nový život odpadu, který vyhazujeme, 
rozhodujeme právě my. Vše začíná naším 
rozhodnutím a vůlí u nás doma. Každý 
jednotlivec může přispět, na každém z nás 
záleží. 

Když například vyhodíme kelímek 
od jogurtu nebo krabici od mléka 
do směsného odpadu, nedáme tak 
použitému obalu šanci na další využití a tím 
jej znehodnotíme. Pokud odpadky správně 
roztřídíme již v našich domovech, čeká 

je recyklace a další nový život v podobě 
výrobků, které běžně používáme. Navíc 
podle zákona 541/2020 Sb. O odpadech 
je každý povinen zbavovat se odpadů 
předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný 
způsob konkrétně pro Vaši domácnost, 
zjistíte v naší obecní vyhlášce a na našich 
webových stránkách.

Nejsnadněji se odpad třídí už tam, 
kde vzniká, a to v našich domácnostech. 
Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá 
věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. 
Všechno hezky zvlášť. Sklo, papír, plast, 
bioodpad. Dnes je na trhu k dostání mnoho 
druhů malých nádob na tříděný odpad pro 
domácnosti, ale je možné ho dát i do pytle 
či krabice a při cestě z domova jej vysypat 
v separačních hnízdech obce. 

Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo 
v koši na směsný odpad a nemusíme s ním 
chodit tak často nebo nám vystačí menší 
koš. Tříděný odpad můžeme odnášet 
jednou za týden nebo i méně často. To 
ovšem platí pouze v případě, že do něj 
vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně 
znečištěné obaly, proto je občas lepší 
kelímek od jogurtu lehce propláchnout 

a následně vyhodit do kontejneru na plasty.  
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká 
domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. 
Na tyto dva druhy odpadů by proto měl být 
prostor pro odkládání největší. 

V souvislosti s vydáním nového zákona 
o odpadech č. č. 541/2020 Sb. se i naše obec 
již připravuje na různé změny, které s sebou 
tento zákon přináší. Jednou z těch hlavních 
je finanční znevýhodňování skládkování 
ve prospěch energetického využití odpa-
du nebo jeho recyklace. Proto už od ro-
ku 2021 došlo k navyšování skladovacích 
poplatků. Ze současných 500 Kč za tunu 
vzroste částka, kterou vybírá stát, postup-
ně až na 1850 Kč/t v roce 2029. Přijetím 
nového zákona se tak navyšují obcím ná-
klady spojené s uložením směsného ko-
munálního odpadu na skládkách, protože 
spalovna ve Středočeském kraji zatím není 
vybudována. Obdobný problém, který má 
vliv na náklady obce,  je třídění a následné 
využití plastového odpadu. Do roku 2030 
musí navíc obce zajistit, aby tříděný odpad 
tvořil 65% z celkového objemu komunál-
ního odpadu.      Kateřina Pikousová

Odbor správy majetku

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Patří sem: olověné akumulátory, lepidla, 
kyseliny, staré léky, suché články, 
monočlánky, oleje, nádoby od barev, 
rozpouštědla, vývojky a ustalovače 
Nepatří sem: stavební suť, pneumatiky, 
lepenky, železo (sporáky, bojlery), linolea, 
koberce 
POZOR! Nejsou odebírány: televizory, 
lednice, vysavače, monitory, drobné 
elektrospotřebiče – tyto je možné celoročně 
ZDARMA odevzdat ve sběrném dvoře

Mobilní svoz v sobotu 24. dubna
Všedobrovice
Štiřín
Struhařov
Olešovice
Nová Hospoda
Kamenice
Skuheř
Těptín
Ládví
Ládeves

VRBOVÁ, u separačního hnízda
ŠÍPKOVÁ, u separačního hnízda
SAFÍROVÁ, u dětského hřiště
OKRUŽNÍ, u rybníčku
NA VYHLÍDCE, u dětského hřiště
parkoviště za OBECNÍM ÚŘADEM
HLUBOKÁ, u rybníka
TÁHLÁ, u zvoničky
LOVECKÁ, u bývalé prodejny
U Vejmelků č. p. 251

08.00–8.20
08.25–8.45
08.50–9.10
09.15–9.35
09.40–10.00
10.05–10.25
10.35–10.55
11.00–11.20
11.30–11.50
11.55–12.15

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Mobilní svoz v neděli 25. dubna 2021 od 8:00 do 12:00

Patří sem: starý nábytek, koberce, 
matrace, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, 
boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové 
vany a ostatní. 

Nepatří sem: stavekomunální odpad směs 
tříděný i netříděný, dále nebezpečný odpad, 
elektrozařízení, odpad zeleně, stavební sutě 
a pneumatiky. 

Odbor správy majetku

Obec Kamenice ve spolupráci s firmou 
OBR, služby s. r. o. zajistila možnost 
likvidovat bezplatně velkoobjemový odpad 
občanů ve sběrném dvoře.
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Jaká má být naše Kamenice?
Hustota zástavby bude mít zásadní vliv na kvalitu života 
nás všech, říká starosta Pavel Čermák

Až bude mít každá ulice svůj chodník 
s osvětlením, každý dům i v těch 
nejodlehlejších chatařských oblastech 
bude připojený na elektřinu, vodu 
a kanalizaci, budou opravené všechny 
silnice a po celé obci bude optickým 
kabelem rozvedený vysokorychlostní 
internet, budeme si moct říct, že je 
hotovo? Jsou všechny tyto věci zárukou 
štěstí obyvatel naší obce? Starosta 
Pavel Čermák si to nemyslí. Podle něj 
se spokojený život v Kamenici skládá 
z daleko většího počtu střípků, na které 
si často nelze sáhnout, ale které jsou 
pro náš pocit z Kamenice zásadní.
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„Když přemýšlím o dalším rozvoji 
naší obce, tak mi vytane na mysl pojem 
Smart City v tom nejširším slova smyslu,“ 
odkazuje starosta na článek z minulého 
roku, ve kterém jsme psali o strategii 
Chytré město. Ta zdůrazňuje, že každá 
obec potřebuje ke spokojenosti svých 
občanů i něco víc než silnice, sítě a služby. 
Takovou další věcí jsou například zdravé 
vztahy, které činí celou komunitu odolnou 
a vnitřně soudržnou. „Vyloženě mě dojalo, 
jak lidi reagovali, když pracovníci našich 
technických služeb hromadně onemocněli 
koronavirem. Napsali jsme na Facebook 
omluvu všem občanům za možnou prodlevu 
s vyvážením odpadkových košů a omezený 
úklid. Místo, aby byli lidi naštvaní, napsali 
do komentářů spoustu vzkazů podpory, 
pochopení a přání brzkého uzdravení. 
To vypovídá o kvalitě vztahů v naší obci 
opravdu moc,“ dokladuje starosta Čermák.

Mezilidské vztahy jsou něco, co trvá 
vybudovat mnohem déle než chodník 
nebo silnici. Aby byly kvalitní, znamená to, 
že lidé k sobě mají blízko, znají se, důvěřují 
si, je jim spolu dobře. Je skvělé, že si naše 
obec dosud dokázala tohle své venkovské 
kouzlo udržet. „Pracuji na tom, abychom 
se všichni v Kamenici cítili uvolněně, jako 
doma. Aby se z ní nestala příliš exkluzivní 
příměstská čtvrť pro multi-milionáře, kde 
nikdo nikoho pořádně nezná a s nikým se 
nestýká,“ komentuje Čermák stále rychlejší 
migraci do naší obce.

Kamenice je extrémně přitažlivé místo 
k životu nejen pro obyvatele Prahy, ale 
i pro lidi z celé republiky, kteří se k nám 
stěhují za krásnou přírodou a pohodou, ale 
i za blízkostí hlavního města. Z vesnice, 
která měla v roce 1991 okolo 2200 obyvatel, 
je nyní sídlo se skoro 5000 lidmi. Zájem 
o stavební pozemky je obrovský, jejich 
ceny jdou nahoru a už teď se stávají 
nedostupnými pro běžného člověka, 
typicky mladé pracující páry. Dochází tak 
k tomu, co vidíme v bývalých vesnicích 
blízko Prahy. Někteří majitelé mají snahu 
pozemky dělit na co nejmenší parcely nebo 
budují v domech další bytové jednotky, 
které svou velikostí připomínají spíše byty 
v centru města.

„V minulosti se nám podařilo zabránit 
tomu, aby se z Kamenice stala developerská 
zóna, nyní ale stavební ruch a tím i příliv 
nových obyvatel nabral znovu rychlost. 
Tento trend musíme stále vyhodnocovat 
a zvažovat, jak tento překotný vývoj 
regulovat,“ říká Čermák. To, co dřív 
trvalo desetiletí, se nyní děje v řádu let. 
Skokový nárůst počtu obyvatel by znamenal 

nedostatek míst ve školkách a školách. 
„Není v možnostech obce postavit během 
pár let druhou velkou základní školu, 
vybudovat základní infrastrukturu je 
nákladné a trvá to léta,“ dává starosta příklad 
několikasetmilionové investice, která by 
byla potřeba, pokud by se skutečně během 
pár let počet obyvatel zdvojnásobil.

Dosud bylo v naší obci jasně dané, 
že se téměř nikde nesmí stavět bytové 
domy a řadovky. Podle stavebního zákona 
ale může mít rodinný dům až tři bytové 
jednotky, a to je parametr, který naším 
územním plánem nemůžeme ovlivnit. 
Nemůžeme měnit zákon. Obec v roce 
2000 v rozvojových lokalitách nadefinovala 
minimální velikosti pozemků mezi 1000 
a 1500 metry čtverečními, a tak chtěla brzdit 
hustotu zalidnění. Ve zbytku obce, což je 
ovšem většina naší zastavitelné plochy, 
však minimální velikosti pozemků nijak 
regulovány nejsou.

Dnešní ceny pozemků způsobily, 
že velké pozemky plánované pro výstavbu 
se obtížně prodávají, a když se prodají, 
tak na nich vyrostou dvojdomky nebo 
trojdomky. Největší zájem nových stavitelů 
je o ty nejmenší v chatových osadách nebo 
lacinější rozdělené malé pozemky v centrech 
našich osad. Tento trend se v posledních 
dvou letech stupňuje.

Starosta Čermák proto v rámci 
projednání změny číslo 5 územního 
plánu přišel s řešením. Navrhoval plošné 
zavedení nového regulativu, kde by každá 
nová bytová jednotka musela mít k sobě 
určitý počet metrů čtverečních pozemku. 
Znamenalo by to, že na malém pozemku 
by nemohl vyrůst dvojdomek a úplně 
malé pozemky by oproti současnosti 
nešlo zastavět vůbec. Tam kde jsou dnes 
stanoveny minimální velikosti pozemků, 
by tyto velikosti zůstaly zachovány.

Kolik metrů čtverečních by to mělo být, 
je klíčová otázka. „Když nastavíme tuto 
minimální plochu příliš velkou, budou mít 
někteří lidé tendenci podvádět a bytové 
jednotky stavět načerno. Také bychom tím 
uškodili majitelům pozemků, kteří mají 
častokrát mnohaleté plány na zhodnocení 
svých menších pozemků nebo je chtějí 
odkázat svým dětem. Když ji nastavíme 
příliš malou, nesplní to účel na regulaci 
hustoty obyvatel a bude se stavět všude, kde 
se dá, i v malých prolukách mezi domy,“ 
uvažuje Čermák, jak regulaci správně 
vyčíslit.

Podle starosty je toto zlaté číslo 
500 metrů čtverečních pozemku na jednu 
bytovou jednotku či dům pro jednu 

rodinu. „Udělali jsme si průzkum a zjistili, 
že majitelů pozemků menších než 500 metrů 
čtverečních není mnoho, zato majitelů 
pozemků o velikosti mezi 500 a 800 metry 
jsou už desítky, a těm bych nechtěl brát 
možnost na nich stavět,“ vysvětluje Čermák, 
jak došel ke kompromisnímu číslu. Sám 
se přitom v minulosti klonil spíš k limitu 
800 metrů.

„Návrh samotný však vyvolal zvláště 
u opozice, ale i u mnohých obyvatel velikou 
vlnu nevole. V rámci veřejného projednání 
se sešla velká skupina námitek a připomínek 
k tomuto tématu. Důvod odporu k regulaci 
neznám, snad nepochopení, vliv developerů, 
nevím,“ dodává Čermák.

Územní plán je dokument, který platí 
mnoho let a ovlivňuje zásadním způsobem 
většinu obyvatel. Starosta proto chce, aby 
jeho podoba vzešla ze široké dohody, která 
dnes u regulativu povinných metrů zahrady 
pro bytovou jednotku není. „Můj návrh 
plošné regulace bude ze změny č. 5 ÚP 
stažen, a až bude znovu předložen, tak místo 
plošného nařízení zvolíme pro každou osadu 
regulaci na míru. Rozdíly ve velikosti parcel 
třeba mezi Struhařovem a Těptínem jsou 
obrovské, proto bude snad průchodnější 
řešit každou oblast zvlášť. Velikost parcely 
500 metrů pro bytovou jednotku je ale 
skutečně minimum,“ dodává starosta.

Nová regulace velikosti stavebních 
pozemků se tak stane předmětem jednání 
až některé z budoucích změn územního 
plánu v příštích letech. 

Pokud si má naše Kamenice uchovat 
duši, je potřeba příliv nových obyvatel 
skutečně vhodně regulovat. Současně 
je potřeba myslet na to, aby i naši mladí 
mohli v Kamenici zůstat a nemuseli se 
stěhovat pryč, protože se zdejší pozemky 
stanou vzhledem k ceně nedostupnými. 
S rostoucím počtem obyvatel je potřeba 
s dostatečným předstihem hledat všechny 
cesty k tomu, jak zajistit i budoucí 
financování nezbytné infrastruktury. 
Samotný počet obyvatel není takovou 
hrozbou jako živelný, neregulovaný růst 
v území, které na to není připraveno.

„Rozhodně se Kamenice nemůže 
izolovat od světa, ale musíme u nás 
reagovat to, co se už dávno děje v okolí 
Prahy a bude na nás čím dál silněji působit. 
Spolupracovat v rámci území s okolními 
obcemi. Chceme, aby lidi u nás měli co 
nejvyšší životní standard a zároveň, aby se 
tu potkávaly všechny vrstvy obyvatel, od 
těch nejbohatších po nízkopříjmové. Prostě, 
abychom se tu všichni cítili normálně,“ 
uzavírá starosta Pavel Čermák.           Red
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Obecní policie. Jaké mají zkušenosti  
v Jílovém u Prahy?

Referendum o zřízení obecní policie 
u nás v Kamenici se pomalu blíží. 
V minulém čísle jsme nakousli základní 
fakta, teď jsme se vydali k našim 
nedalekým sousedům do Jílového 
u Prahy, abychom se pana starosty 
Pavla Peška zeptali na jeho zkušenosti 
a názory. 

Jílové se podobá Kamenici nejen počtem 
obyvatel, ale i členitostí, protože také zde 
najdeme od centra vzdálené a hůře přístup-
né osady. 

Na rozdíl od nás se obyvatelé Jílového 
nemusí rozhodovat, zda obecní policii chtě-
jí, či nikoli, protože ta tu funguje od začátku 
90. let. Starosta Pavel Pešek je ve funkci 
od září 2017 a tak má dostatek zkušeností, 
aby mohl její přínosy hodnotit.

„Pokud má obecní policie fungovat, tak 
osm strážníků je naprosté minimum,“ upo-
zorňuje hned na začátku. Jen v takovém 
počtu je možné zajistit službu občanům 
non-stop. Podle starosty nemá smysl s men-
ším sborem vůbec obecní policii zřizovat: 
„Nejde jen o to, aby se na obecní policii 

mohli lidé kdykoli obrátit, ale taky aby byla 
funkční v rámci integrovaného záchranné-
ho systému,“ vysvětluje Pešek. V Jílovém 
strážníci například pomáhají zdravotní služ-
bě přenášet pacienty nebo řídí dopravu při 
nehodě, kterou vyšetřuje státní policie. Spo-
lupracují i s hasiči. Nic takového by nebylo 
v menším počtu možné. Sami strážníci by 
byli rádi, kdyby se jejich sbor ještě rozrostl, 
protože ani při současném stavu nemohou 
sloužit vždy ve dvou, což znamená značné 
psychické vypětí při řešení konfliktních 
a potenciálně nebezpečných situací. „Zaří-
dili jsme, aby byly dvoučlenné směny vždy 
v noci a také v pátky a o víkendech, stále ale 
zbývá 150 denních směn, kdy funguje jen 
jeden strážník,“ vypočítává Pešek.

Udržovat osmičlenný sbor obecní policie 
stojí jílovskou kasu 6 až 7 milionů ročně. 
Jak ale starosta upozorňuje, jsou to provozní 
náklady poté, co už byla plně zařízená slu-
žebna, nakoupená auta, vybavení strážníci 
a nainstalovaný kamerový systém, který 
využívají na své služebně. Všechny tyto po-
řizovací náklady by bylo potřeba připočítat, 
pokud by si obec teprve vlastní sbor zřizo-

vala. Většinu práce strážníků tvoří pojízdné 
hlídky. Zkontrolovat všechny ulice v obci 
znamená ujet denně 60 kilometrů. Aby byla 
jistota, že strážníci zůstanou mobilní, mají 
k dispozici dvě auta.

Co se týče nákladů na obecní policii, 
jsou to jasně dané položky, zejména platy, 
nafta, obnova uniforem, vybavení, výjezdy 
na cvičné střelby, a hledat v nich zásadní 
úspory nelze. Starosta Pešek ale připomíná, 
že strážníci mohou nějaké peníze do obecní 
kasy i přinášet. V Jílovém to jsou hlavně 
peníze z placeného parkování na náměstí. 
„Nedokážu si představit, že by ho někdo 
skutečně platil, kdybychom neměli strážní-
ky, kteří to kontrolují. Díky tomu vybere-
me ročně půl milionu a dalších 30 až 40 tisíc 
za parkovací karty,“ říká starosta, který má 
v plánu do budoucna parkování v centru 
zdražovat. Další, i když menší a méně jistý 
příjem, jsou pokuty, nejvíce právě za neza-
placené parkování. Jak ale starosta upozor-
ňuje, ty jdou do obecní kasy, jen pokud je 
provinilec zaplatí na místě. Strážníci také 
například kontrolují, jestli mají zaplacený 
zábor stánkaři.

V Jílovém je obecní policie zapojená 
do ostrahy zhruba deseti budov včetně sta-
robylé radnice a regionálně významného 
vodojemu, a tím šetří náklady na měsíční 
poplatky za elektronický zabezpečovací sys-
tém. „Když dojde k narušení, operátor se 
spojí přímo s našimi strážníky a ti to sami 
prověří,  díky tomu máme od zabezpečovací 
firmy i levnější paušál,“ líčí Pešek. 

 Obecní policie plní celou řadu dalších 
funkcí, které lze už jen těžko vyčíslit, ale 
podle starosty jsou jednoznačným příno-
sem. Dělají třeba zábory během svateb. 
Z úřadu dostanou pokyn, kolik mají zabrat 
parkovacích míst a jakou veřejnou plochu 
vyčlenit a na noční směně před akcí prostor 
vypáskují. Strážníci v Jílovém mají taky 
na starosti odchyt pobíhajících psů, a pokud 
si je majitel dostatečně rychle nevyzvedne, 
i jejich převoz do útulku. 

Podle starosty Pavla Peška se názory 
na přínos policie liší. Zvlášť ti, kteří do-
stali pokutu nebo se ocitli v konfliktu se 
strážníky, na ně mají vyhraněně negativní 
názor. „Slýchávám řeči typu, na co je má-
me, vždyť nemají žádné kompetence, nic 
nemůžou, ale osobně si myslím, že obecní 
policie je jednoznačně přínosná,“ uzavírá 
starosta Jílového. 

         Red
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Učivo se dožene, ale pracovní 
morálka se vrací těžko

Jenže další celoplošné uzavření škol přišlo 
v polovině října, takže děti byly ve škole 
od začátku tohoto školního roku jen 
7 týdnů.

Dalo se za těch 7 týdnů dohnat 
učivo z předchozího pololetí?

Byli jsme odhodlaní na podzim s dětmi 
všechno dohnat. Například já jsem 
měla v matematice plán do konce října 
zopakovat látku a poté už navázat novým 
učivem. Než ale vůbec ten moment mohl 
přijít, zase nás zavřeli.

Opatření ale nedoléhají 
na všechny ročníky stejně.

Dosud na tom byli nejlíp prvňáčci a 
druháci, kteří zůstali doma asi 3 nebo 

4 týdny, což je ještě únosné. Asi 14 dní 
po nich se do tříd vrátili třeťáci, páťáci 
a deváťáci. Nejhůř dopadli šesťáci, sedmáci 
a osmáci. Ty jsem minulé pololetí viděla 
opravdu jen několik týdnů.

Už během první vlny jste začali 
systematicky používat on-line 
výuku. Jak jste v ní postoupili?

Vsadili jsme od začátku na Microsoft 
Teams, protože mají slušnou podporu 
pro školy. Do té doby jsme několik let 
používali jejich základní balíček A1, 
který je pro školy zdarma. On-line výuka 
během první vlny koronaviru ale odhalila, 
že tento základní balíček má mezery. 
Například soubory, které vytvořily děti 
doma, nebyly kompatibilní s verzemi 
programů, které používaly učitelky. 

Rozhovor s ředitelkou základní školy Pavlínou Tolarovou

Plošné zavření škol dopadlo na naše 
školáky ještě tíživěji než při první vlně 
koronaviru. Některé ročníky se podívaly 
do lavic jen na 7 týdnů. Přečtěte si 
rozhovor o tom, čím si učitelé a děti 
za poslední půlrok prošli. Dozvíte se, 
jaké nové technologie pomohly žákům 
zůstat v kontaktu se školou, ale také 
jsme se s paní ředitelkou bavili o 
věcech, na které je každá technologie, 
alespoň prozatím, krátká.

Paní ředitelko, na jak dlouho se 
vlastně děti podívaly do školy 
od minulého jara? 

Zavřít jsme museli v polovině března, 
děti 1. stupně se vrátily v květnu, ale 
pouze dobrovolně. Mysleli jsme si, že už 
nepřijdou opatření v takovém rozsahu. 
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Takže jsme se rozhodli připlatit vyšší verzi 
A3.

Co všechno umožňuje?

Učitelé i žáci si mohli hromadně 
nainstalovat stejné verze programů 
na psaní textů a tvoření prezentací 
a tabulek. Fungují stejně na počítačích, 
tabletech i telefonech. Platí se měsíčně 
za každého učitele, k němuž je v ceně 
zahrnutých 15 žáků, čili to v naší škole 
početně hezky vychází.

Museli jste si tyto technologie 
osahat sami nebo dostáváte 
i nějaké školení?

Školení bylo zdarma, Microsoft má 
i spoustu webinářů a kurzů pro každou 
oblast ve školství. Jedna naše kolegyně 
se této oblasti intenzivně věnuje 
a v budoucnu budeme mít díky ní 
i vlastní lektorku těchto technologií. Už 
teď dělá lekce pro děti, učitelský sbor 
i rodiče. Tahle příprava začala už na jaře 
minulého roku během první vlny.

Dá se říct, že starší děti, tedy 
právě ty, které ve škole nejvíc 
chyběly, jsou dostatečně 
zručné, aby moderní 
technologie zvládly?

Děti ve vyšších ročnících už toho umí 
hodně. Stává se mi během on-line 
výuky, že se třeba někomu nezobrazuje 
probíraná tabulka a jiný žák mu 
poradí, kam kliknout. Pro dnešní děti 
je samozřejmost poslat přílohu nebo 
pracovat s poznámkovým blokem.

Stále platí, co jste říkala 
na jaře, že během on-line výuky 
mají některé děti schválně 
vypnutou kameru?

Ano, menší děti jsou ochotnější, ty starší 
častokrát operují s tím, že nechtějí, 
aby jim někdo vstupoval do soukromí. 
Třeba v osm ráno slýchávám zpoza 
černé obrazovky: „Já nejsem učesaná, 
nemám umytou hlavu, jsem v pyžamu…“ 
Alespoň se mi u každého zobrazují 
iniciály, tak vím, kdo se ukrývá, za jakým 
kolečkem.

Měly by se při on-line výuce 
zavést kamery povinně?

Myslím, že ne. Některé děti opravdu 
nemají kameru, a navíc je pravda, že jdete 
lidem do domácností a já ctím právo 
každého, když nechce, aby mu do ní 
někdo nahlížel.

Na druhou stranu rodiče teď 
dostali možnost přes kamery 
sledovat školu a učitele.

Je pravda, že některým učitelům není 
úplně příjemné, když na ně během výuky 
koukají rodiče. Není přirozené, když vás 
sleduje další obecenstvo a nevíte třeba, 
kdo vás nahrává. Ale tak nějak jsme si 
zvykli.

Dá se vůbec on-line výuku 
považovat za plnohodnotnou?

Spoustu lidí napadne, že když mají 
děti 6 hodin ve škole, proč by neměly 
sedět těch 6 hodin i u počítače během 
lockdownu. Ale samo Ministerstvo 
školství to nedoporučuje. Stanovili 
jsme, že hlavní předměty matematika, 
čeština a angličtina, které mají přes týden 
vyhrazené 4 až 5 hodin, nahrazujeme 
2 až 3 hodinami on-line a 2 hodinami 
distančně, to znamená samostatná 
práce, po které žáci odevzdají zadané 
úlohy. U předmětů, které by ve škole 
zabraly 2 hodiny, je 1 hodina on-line 
a 1 distančně.

Co třeba výtvarná výchova?

Tam dostávají jednou týdně náměty, 
ze kterých si mohou něco vybrat, pak 
svoje dílo vyfotí a pošlou. Někteří rodiče 
se zlobí, proč mají jejich děti vůbec něco 
dělat do výtvarky. No třeba proto, že si 
u toho oddechnou, někoho to vyloženě 
baví a myslím, že o to víc, protože je 
to volnější a svobodnější tvorba než 
ve školní lavici.

Kolik hodin celkem tedy děti 
prosedí u počítače během 
on-line výuky?

Starší žáci na druhém stupni 3 až 4 hodiny 
denně a u těch menších se doporučuje 
výrazně méně, takže mají hodinu on-line 
a v menších skupinkách, protože s nimi 
je práce na dálku náročnější, hůř se 
koncentrují a chtějí neustále povídat. 
Paní učitelky ale postupně ve spolupráci 
s rodiči ustálily skupinky na určité 
hodiny.

Jak se stavíte k on-line pozdním 
příchodům?

Není až takový problém, když se někdo 
připojí po zahájení skupiny. Slušné dítě 
se omluví a pokračuje s námi. Špatné je, 
když se někdo nepřipojí vůbec nebo se 
připojí a pak buď nereaguje nebo úplně 
odejde. Samozřejmě absence zapisujeme, 
ale je to pro všechny těžká situace. Je 
snadné napsat, že člověk zaspal nebo mu 
nebylo dobře. Většinou to respektujeme, 
žák udělá práci samostatně a nic se neděje. 
Ale když někdo třikrát týdně píše, že je 
mu špatně, nebo mu už po páté vypadl 
internet, tak to v pořádku není.

Dalo by se říct, že na dálku jsou 
děti ve výmluvách drzejší?

Je tu určité procento dětí, které se 
výuce vyhýbají a distanční výuka v nich 
probouzí pocit, že stejně nejsou vidět 
a výmluv existuje mnoho. Třeba „nemohl 
jsem se připojit, protože jsem si musel 
dělat oběd“.

Myslíte, že už v tak mladém 
věku si některé děti 
mohou budovat mentalitu 
nezaměstnaných a sklon 
k výmluvám?

Přesně toho se bojím. Až se všechny 
děti vrátí do škol, pak zjistíme, jak se 
mezi nimi rozevřely nůžky. Na jedné 
straně ty, které jsou z rodiny vedené 
k zodpovědnosti a na druhé ty, které 
to úplně pustily. Ale je potřeba říct, 
že morálka klesla všem. Všichni jsou 
unavení. Děti i dospělí. Já sama jsem si 
prošla krizí, kdy jsem měla pocit, že už 
nemůžu dál. Člověka ta situace prostě 
dožene. Dospělého i dítě.

Co na Vás v tu chvíli dolehlo 
nejvíc?

Že nevidím konec. Byla to doba, kdy 
všichni mluvili o zastavených vlecích 
a zavřených obchodech, a o školách 
nepadlo ve zprávách ani slovo. Dlouhou 
dobu se zdálo, že prostě školství není 
priorita. A když už ho někdo řešil, tak 
se mluvilo jen o maturantech. Jenže mě 
přijdou důležitější malé děti. Vezměte 
si, že z psychologického hlediska není 
výrazný rozdíl mezi dítětem ve druhé 
a třetí třídě. Ale zatímco druháci do 
školy relativně chodili, třeťáci jsou doma 
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od Vánoc. To mě deprimuje a taky jsem 
viděla, že i děti toho mají dost.

Můžeme se vrátit ještě k těm 
rozevřeným nůžkám mezi žáky. 
Stará se alespoň většina rodičů 
o to, aby jejich děti chodily 
do školy on-line?

Většina rodičů na to dbá. Ale musíme si 
uvědomit, že taky většina rodičů chodí 
do práce, takže na ně nemůže dohlížet. 
Přijdou večer domů a dítě jim nahlásí, 
že bylo připojené. Jestli je to pravda, je 
druhá věc. Když dítě leží celý den doma 
v pyžamu, tak je chuť se od všeho ulít 
větší. 

Pak tu máme asi i rodiny, které 
vůbec doma nemají notebook. 
Jak to řešíte u nich?

Některým jsme půjčovali notebooky 
už během první vlny. Většinou jde 
o vícečetné rodiny, které mají doma třeba 
jen jeden notebook. Na podzim jsme 
sledovali, že ty nejlevnější notebooky už 
byly všechny vykoupené.

Byla i nějaká podpora 
z ministerstva?

Ta byla určená pro učitele. U nás jsme 
nakoupili modernější notebooky a díky 
tomu jsme jich mohli o to víc půjčit 
dětem domů. Taky jsme využili program 

od T-Mobile, díky kterému získaly 
některé děti internet zdarma.

Můžeme se ještě vrátit 
k technologiím. Co všechno vám 
umožňují s dětmi dělat on-line?

Nejde jen o to, že děti mohou sledovat 
a interagovat s učitelem v reálném 
čase a posílat si přílohy. Během výuky 
používám i iPad a elektronickou tužku. 
Dění na iPadu můžu sdílet na obrazovky 
žákům, jakoby se dívaly na tabuli. 
Výsledný příklad nebo nákres jim pak 
uložím do jejich on-line bloků, takže se 
k tomu mohou vracet. Děti se taky dobře 
naučily používat tabulky a kvízy, které je 
hodně baví. Začali jsme používat různé 
aplikace, například Kahoot, LearningApp, 
učitelé zkouší využít únikové hry a jedna 
paní učitelka natáčí pro své žáky výuková 
videa. Je toho opravdu hodně. A dost mě 
překvapilo, jak jsou zběhlé v mobilech. 
Dokáží na nich udělat spoustu věcí, na 
které já potřebuju tablet nebo počítač. 

Internet lidi svádí k vyhledávání 
zábavy. Neočekávají i děti při 
on-line výuce, že je budete víc 
bavit?

Už ty technologie, co jsem popsala, 
děti oceňují jako něco osvěživého. Ale 
není to ono dělat všechno přes počítač. 
Podepisuje se to i na náladě v učitelském 
sboru. Všichni se chtějí zvednout konečně 

od monitoru a začít se znovu s žáky 
potkávat.

To trochu odporuje některým 
chvalozpěvům na moc 
moderních technologií.

Když se zamýšlím, co mi na tom 
vadí nejvíc, tak hlavně to, že nemůžu 
plnohodnotně sledovat reakci třídy. Když 
stojíte před dětmi a procházíte se mezi 
lavicemi, hned vidíte, kdo se jak tváří, 
kdo se mračí, kdo se chytá a kdo v tom 
plave. Můžu se u každého zastavit a navést 
ho, dovysvětlit. Takhle přes kameru 
se sice můžu zeptat, kdo tomu rozumí 
a žáci odpovídají skrze hlasování, ale je to 
zdlouhavé a spíš formální.

Nad čím nejvíc přemýšlíte 
v souvislosti s on-line výukou 
a jejími dopady na naše děti?

Jsou to ty nůžky, o kterých jsme se bavili 
předtím. Až děti přijdou, ukážou se velké 
rozdíly. Některé děti už to nemusí dohnat 
vůbec. Nejde o učivo, to se dá dostudovat 
vždy, ale tady jde o přístup. O to, že žáci 
přestávají pracovat. Nechtěli jsme děti 
dusit známkami, ale pravda je, že během 
lockdownu šla pracovní morálka dolů 
a někteří už ji možná nikdy zpátky 
nezískají. Nechci ale končit pesimisticky, 
protože pro mnoho dětí je tento způsob 
výuky obohacující a vyhovuje jim. Jen by 
to nemělo trvat příliš dlouho.     Red

Knihovna: Přihlaste se do čtenářského konta

Vážení čtenáři, na našich stránkách 
www.kckamenice.cz  v záložce Knihovna 
jsme pro vás připravili grafický návod pro 
přihlášení do čtenářského konta a také ná-
vod jak si objednat, nebo rezervovat knihy. 
V případě potíží s přihlášením, objednáv-
kou, nás neváhejte kontaktovat. Doufáme, 
že grafický návod bude pro vás dostatečně 
přehledný a srozumitelný. D.Walachová

Dubnové knižní novinky

• Spiklenci obruče a kladiva (Jan Bauer)
• Dívka v modrém (P. G. Wodehouse)
• Sedmá oběť (Alan Jacobson)
• Zlato(v)lásky (Blanka Hošková) 
• Ve vichru (Sabrina Jeffries)
• Jedovatá slova (Maite Carranzová)
• Zeď vzpomínek (Anthony Doerr)
• Gestapo. Mýtus a realita Hitlerovy tajné 

policie (Frank McDonough)
• Hedvábnou stezkou. Mozaika barev, 

vůní a osudů (Lucie Drbohlavová) 

Jsou zde 

Velikonoce

a my vám všem

ze srdce přejeme,

nádherné svátky,

jejichž pohoda 

    vás u srdce zahřeje.

Jana Novodvorská

   Dagmar Walachová

Pro dospělé: 

Pro děti:
• Super Charlie. Příběhy neobyčejného 

miminka (Camilla Läckberg)
• Tatu a Patu. Vesmírné dobrodružství 

(Aino Havukainen, Sami Toivonen)
• Dobrodružství v době ledové (Mary 

Pope Osbornová)

• Klementýnka a bláznivý týden (Sara 
Pennypackerová)

• Válka světů. Série světová četba 
pro školáky (H. G. Wells)

• Herkules. Série světová četba 
pro školáky (H. G. Wells) 
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Kulturní centrum vás zve na on-line
Koncert Martiny 
Trchové 

Setkání dvou magických světů na jed-
nom pódiu, jedinečné hudební propojení 
a večer nabitý silnými písněmi. Takový 
bude koncert Martiny Trchové - držitelky 
ceny Anděl z roku 2016 a brněnské alter-
nativní písničkářky Prune. Společně vás 
provedou svým písničkovým pásmem večer 
7. dubna, které budeme vysílat v tradiční 
čas 19:30.

Z kulturního domu vám opět pošleme 
domů trochu krásna. V rámci projektu Kul-
turák naživu vám představujeme spojení 
dvou fascinujících umělkyň, jejichž poezie 
na společnou notu okouzlí svojí poklidnou 
atmosférou. Společně vás zavedou do těch 
příjemnějších koutů melancholie, které vy-
zývají k zavření očí a vzpomínání. Ti, kteří 
by hledali podobnost například u Zuzany 
Navarové, nebo Lenky Dusilové, si určitě 
také přijdou na své.

Martina Trchová je zpěvačka, ky-
taristka, autorka písní, ale také výtvarnice 
a spisovatelka. Jako hudebnice obvykle vy-
stupuje se svou kapelou Martina Trchová 
& Trio, ale její sólo vystoupení bývá o to 
syrovější a naléhavější. Písně mapují hloub-
ku lidské duše, ale křehké výpovědi stří-
dají i razantní texty chrlené s hiphopovou 
kadencí. Se svou kapelou vydala tři alba, 

za poslední (Holobyt, 2016) získala cenu 
Anděl. S brněnským kytaristou Adamem 
Kubátem pořádají večery věnované právě 
písním Zuzany Navarové. V roce 2018 našla 
hudební spříznění v brněnské písničkářce 
Prune. Příležitostně spolu vystupují a vzá-
jemně si vstupují do svých písní.

Prune vydala pod producentským do-
hledem Martina E. Kyšperského (Květy) 
debutovou a velmi zajímavou desku Kruhy 
také v roce 2016. Její písně střídají češtinu 
s angličtinou, je jim ale cizí folková upoví-
danost. Nebojí se v nich naopak repetetiv-

nosti a svými tématy mají blíže k medita-
tivnímu písničkářství. Ač melancholického 
nádechu, překypují její komorní a jemné 
písničky nadějí. Současně si zachovávají 
obdivuhodnou přirozenost a skromnost. 

V době koncertu bude i zveřejněna mož-
nost dobrovolného vstupného online, takže 
budeme moc rádi, když nám a umělkyním 
přispějete za jejich krásnou hudbu. Děku-
jeme! Těšíme se na online setkání s vámi 
na našich webových stránkách nebo na fa-
cebooku (vyfoťte si QR kód) a přejeme 
vám všem pevné zdraví a nervy.

Tým Kulturního centra

Hostem Floorball Academy byl jeden  
z nejvýznamnějších mládežnických fotbalových trenérů 
v Česku Antonín Barák starší
Většina akcí Floorball Academy je 
z důvodu koronaviru pozastavena. 
Jedna ale na začátku března přeci 
jen proběhnout mohla. Byl jí on-line 
seminář na téma „Cesta mladého 
sportovce“ s Antonínem Barákem 
starším. Ten v současnosti pracuje 
jako sportovní koordinátor mládeže 
FK Dukla Praha a je spoluzakladatelem 
programu Trenéři ve škole, jehož 
cílem je představit dětem nejrůznější 
sportovní disciplíny a probudit v nich 
chuť se sportu věnovat. Jeho synem je 
úspěšný fotbalový reprezentant Antonín 
Barák mladší, který v současné době 
působí v nejvyšší italské lize.  

Antonín Barák, který je rovněž býva-
lým vedoucím úseku talentované mládeže 
Fotbalové asociace České republiky a má 

i bohaté pedagogické zkušenosti, s účast-
níky sdílel svůj pohled na sportování dětí, 
odpověděl na mnohé z jejich dotazů a do-
stalo se i na povídání o pohybu v současné 
složité situaci.

„Myslím, že seminář se opravdu pove-
dl. Od rodičů, trenérů, učitelů a ostatních 
účastníků máme samé pozitivní ohlasy. An-
totín Barák je opravdu inspirativní osob-
ností a jsme moc rádi, že naše pozvání při-
jal. Ačkoliv vše proběhlo on-line formou, 
dokázal na ostatní přenést své nadšení pro 
sport a pohyb,“ řekl po skončení semináře 
manažer Floorball Academy Daniel Men-
hart.

Seminář byl součástí projektu Edu Aca-
demy. V rámci něj chceme v této nelehké 
době dát možnost našim členům, jejich 
rodičům, učitelům a trenérům vzdělávat 
se a přemýšlet o vývoji a psychologii ma-

lých sportovců. Seminář byl teprve druhou 
nabídkou Edu Academy. Tou první bylo 
povídání o sportovní psychologii s Nikolou 
Pavlíčkovou. Už nyní ale chystáme dal-
ší semináře se zajímavými hosty. Věříme, 
že právě toto období je časem, kdy je mož-
né investovat více času do sebevzdělávání 
a rozvoje. 

Nezahálíme ale ani v dalších aktivitách. 
Nadále pro všechny naše členy připravuje-
me on-line tréninky, videotréninky, domácí 
dovednostní soutěže i další možnosti indivi-
duálního tréninku. Nejvíce se ale všichni tě-
šíme na prázdniny. Věříme, že během nich 
budou moci proběhnout naše příměstské 
i kempy se spaním. Všichni bychom to už 
potřebovali. Více o nich se dočtete na na-
šem webu floorballacademy.cz/kempy. 
Místa se už pomalu plní, tak s přihlášením 
neváhejte.            Vít Voltr
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Základní škola Kamenice draží obraz 
Benátky od dětí ze speciální péče
Pod vedením speciální pedagožky 
Dagmar Ördögové namalovaly děti 
z naší základní školy tento krásný 
obraz. V příštím čísle vám přineseme 
celý příběh jeho vzniku, teď je ale 
nejdůležitěší informace, že obraz 
Benátky může být váš. Za utržené 
peníze dostanou děti ze speciální péče 
pracovní sešity, nové hry, pomůcky 
a další malířské potřeby.

Autory obrazu jsou děti, které mají 
přiřazenou speciální péči z poraden a cho-
dí na ni do kabinetu ve škole ke speciální 
pedagožce.  

Jeho dražba už začala na webu a Face-
booku školy a všichni jste na ni srdečně 
zvaní.

Detaily akce:
• Obraz je 50 cm x 40 cm, vypnutý v dře-

věném rámu, na malířském plátnu, pou-
žity byly akvarelové barvy

• Vyvolávací cena obrazu ,,Benátky“ je 
1000 Kč 

• Každý další příhoz je o 200 kč více
• Aukce probíhá na: 

www.kameniceskola.cz  
www.facebook.com/skolakamenice.cz 

• Aukce bude trvat do pátku 21. květ-
na 16.00. V pondělí 24. května bude 
na Facebooku a webu školy vyhlášen 

vítěz aukce a ještě v tomto týdnu mu 
bude ve škole obraz předán - po zapla-
cení (dostane příjmový doklad s razítkem 
školy). Nebo mu bude doručen kurýrem 
na jeho náklady a na dobírku s dokladem 
a razítkem školy, pokud bude z daleka.
Dětem ze speciální péče bych za utržené 

peníze zakoupila pracovní sešity, nové hry, 
pomůcky a další malířské potřeby, protože 
ani nyní se nenudíme. Máme již odlity růz-
né sádrové odlitky, které si budeme v nej-
bližší možné době vybarvovat nejen pro 
radost. Ale o tom – až někdy příště.

             Mgr. Dagmar Ördögová, 
speciální pedagog ZŠ Kamenice 

Základní škola Olešovice přijme:
• učitele anglického jazyka ª učitele - speciálního pedagoga 
• administrativní pracovnici - účetní 

s nástupem od 1. 9. 2021. Nabídky zasílejte na info@skolaolesovice.cz  
nebo na tel: 731 415 507.
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Mateřská škola Kamenice vyhlašuje zápis 
na školní rok 2021/2022
Zapište své děti ve dnech 4.–9. května 2021
Žádost + přílohy: 
• kompletně elektronicky vyplněná ŽÁDOST (1 list A4 oboustranně)  
• součástí je potvrzení matriky OÚ Kamenice o trvalém bydlišti 

v obci
• a potvrzení lékaře o očkování ( nevztahuje se na děti nar. 

do 31. 8. 2016 s povinnou předškolní docházkou od 1. 9. 2016 ) 
- stačí, pokud vám pediatr odešle potvrzení naskenované 

• kopie rodného listu dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce – v případě osobního 

předání
• cizí státní příslušníci povolení k pobytu – kopie
• pokud máte zájem o individuální vzdělávání – týká se dětí nar. 

do 31. 8. 2016, podáte současně vyplněné OZNÁMENÍ

Důležité informace:
Na www.mskamenice.cz v záložce AKTUALITY-ZÁPIS – k vyplnění 
a ke stažení :  
• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
• Oznámení o individuálním vzdělávání

Na neúplné, nepodepsané žádosti nebo podané mimo termín 
zápisu nebude brán zřetel. 
Nezáleží na pořadí, v jakém dokumenty obdržíme !!!  
Dítě by mělo zvládat osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně 
svému věku.

Způsoby podání:
1) poštou na adresu školy – žádost včetně příloh – rozhodující je 
datum podání na poštu
2) elektronicky:  
• do datové schránky školy z datové schránky fyzické osoby – 

zákonného zástupce
• emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
3) osobně 6. 5. 2021 od 10 – 14 hodin v ředitelně mateřské školy

STANOVENÁ KRITERIA PRO PŘIJETÍ:
1) Děti nar. do 31. 8. 2016  - povinná předškolní docházka 
– s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady
2) Děti nar. od 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 s trvalým pobytem v obci 
Kamenice+ osady
3) Děti nar. od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 s trvalým pobytem v obci 
Kamenice + osady
4) Děti nar. od 1. 9. 2018 – 31. 12. 2018 s trvalým pobytem 
v obci Kamenice + osady

Osady obce Kamenice:  Ládeves, Ládví, Nová Hospoda, Olešov-
ice, Skuheř, Struhařov, Štiřín, Těptín, Všedobrovice
Místa se obsazují od věkově nejstarších dětí k nejmladším 
na docházku celotýdenní do naplnění volné kapacity školy.

     V letošním roce máme 49 dětí v posledním roce před zahájením 
školní docházky, z toho 3 děti s individuálním vzděláváním, které 
nejsou zahrnuty do kapacity školy. Zatím nejsou známy přesné 
počty dětí s odkladem školní docházky, počítáme cca 40 volných 
míst.        
    Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 
(ne jmenovitě, je důležité si ho uschovat ) bude zveřejněn na 
webových stránkách školy-aktuality a info tabuli v MŠ. Výsledky 
přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky!

Pro rozhodování o přijetí je směrodatné splnění stanovených kriterií 
v průběhu správního řízení.

TERMÍNY: 
1) Vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí dle 
§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 12. 5. 2021 
od 11 do 13 hod. v MŠ.
2) Ukončení shromažďování podkladů pro rozhodování 
25. 5. 2021.
3) Seznam přijatých žadatelů pod registračními čísly zveřejněn 
nejpozději 1. 6. 2021.
4) Rozhodnutí nepřijatých žadatelů se osobně vyzvedáva-
jí v MŠ  1. 6. – 3. 6. 2021 v době od 9 do 12 hod. Nevyzvednutá 
rozhodnutí nepřijatých žadatelů  budou odeslána 4. 6. 2021 
na uvedenou adresu. Písemná rozhodnutí o přijetí se nezasílají.  

V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ DO MŠ KAMENICE A ZAHÁJENÍ 
DOCHÁZKY V JINÉ MŠ – NEPRODLENĚ INFORMUJTE 
PÍSEMNĚ VEDENÍ ŠKOLY 
(stačí i emailem z uvedené kontaktní emailové adresy v žádosti).
Na uvolněné místo čekají další žadatelé dle věkového pořadníku, 
které ihned kontaktujeme!    

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, 
kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného 
členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle 
než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje 
na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale 
nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení 
o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání 
se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu 
k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná 
povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole 
zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském ob-
vodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince 
místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou 
mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního 
vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské ško-
ly, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se 
rozumí
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidel-
né denní docházky dítěte do mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného 
stupně základní školy speciální 
c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo 
povolilo plnění povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškol-
ního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen 
oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. 
Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počát-
kem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního 
vzdělávání dítěte.     Mgr. Jana Boučková – ředitelka
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Vzpomínky na Andreu Vodešilovou
Přátelé a spolupracovníci vzpomínají 
na jednu z nejvýraznějších postav 
života u nás v Kamenici, mnohaletou 
vedoucí kulturního centra Andreu 
Vodešilovou, která nás opustila 
27. února.

Pavel Čermák 
starosta Kamenice
Milá Andreo, vždy už si tě budu 

pamatovat jako zdroj energie. Připodobnil 
bych ten jev k Leidenské láhvi, která když 
není správně zapojená vypadá nenápadně, ale 
jakmile se propojí správné obvody, stane se 
z ní kouzelný zásobník elektrického náboje. 
Byla jsi neúnavnou obhájkyní kultury 
v Kamenici, a to i v nejtěžších dobách, kdy 
Kamenice musela téměř všechny volné 
peníze vrhnout do vodovodu a kanalizace. 
Uměla jsi pro náš kulturní dům každý rok 
zajistit atraktivní akce a jeho věhlas tak letí 
dále za hranice Ladova kraje. Pokaždé, když 
budu vstupovat do slavnostního sálu, bude 
tam i tvoje stopa.

Jana Novodvorská
vedoucí knihovny
Mé srdce, můj rozum, můj cit nechtějí 

přijmout smutný fakt, že by jsi zde s námi, 
Ájo již neměla být. Vždyť jsem s tebou ještě 
před pár dny mluvila. Tvá rozlučková slova 
našeho hovoru byla: „Dávej na sebe, Jani, 
pozor, ať se ti nic nestane, je špatná doba.“  
Netušila jsem, že to byla opravdu poslední 
slova, která jsem od tebe slyšela. Ano, budu 
na sebe dávat pozor, Ájo, budu na tebe 
vzpomínat a stále uvidím všechny veselé 
i vážné chvíle, co jsme spolu prožily. Měly 
jsme narozeniny ve stejný den, při každých 
dalších si na tebe vzpomenu. Mám tě ráda. 

Dagmar Walachová
knihovnice
S Tebou, Andreo, budu v sobě 

zachovávat vzpomínky na kolegyní 
nesmírně houževnatou, pracovitou, 
nepokryteckou a vždy ochotnou pomoct, 
poradit. Jak mi po revizi knihovny pomáháš 
přesouvat a odnášet snad 50 banánových 
krabic plných knih, než se vytvořil prostor 
pro Archiv knihovny. V myšlenkách 
vidím Tvoji hezkou tvář, jak mi přinášíš 
poštu do knihovny, jak připravuješ velký 
sál k akci, jak dbáš na to, aby každá akce 
byla perfektně připravená, vidím Tě 
s vnoučátkem na Mikuláše v knihovně 
a vidím Tě radostnou v mnoha, mnoha 
dalších momentech. Moc mě vždy potěšilo, 

že v době, kdy už jsi tady nepracovala 
a měla cestu kolem, ses za mnou na chvilku 
zastavila v knihovně a zeptala se „Co je 
nového?“ Chybíš mi také…

       
Honza Růža,
ředitel Kulturního centra
Moje milá Andreo, úplně jsi mi sebrala 

dech a slova. Vůbec nevím, co říct a čemu 
na světě věřit. Poslední jistota je pryč. 

Když jsem nastupoval do KC, říkal jsem 
si, jak to bude skvělá práce, ale že to s tou 
„Vodešilovou“ asi nedám. Nikdy v životě 
jsem se více nemýlil!!! Dodnes to v sobě 
nesu jako připomínku, jak snadno můžeme 
na základě útržkovitých informací a prvních 
dojmů někomu křivdit. Během 5 minut jsi 
se stala Andreou a jednou z nejdůležitějších 
a nejmilejších lidí v mém životě. Tvůj 
zápal, neskutečná energie a laskavé srdce 
mě nikdy nepřestávaly fascinovat, stejně 
tak jako pragmatický přístup a efektivnost 
a rozhodnost při řešení problémů. Nikdo 
nevidí všechny ty večery a noci, víkendy a 

všechny hodiny, které jsi přes svou pracovní 
dobu věnovala tomu, aby to tady fungovalo. 
Mé díky patří i celé Tvé rodině, která ti 
byla oporou.

Mnoho lidí si toho možná nevšimlo, ale 
to, co jsi dokázala udělat pro Kamenickou 
kulturu je neskutečné. Podařilo se ti 
vynést Kulturák o kategorii výš a dostat se 
do širokého povědomí v celém okolí, kde 
nám díky Tobě už léta lidé závidí, jakou 
kulturu zde děláme. A ještě neskutečnější je, 
za jakých podmínek jsi to zvládala. I za to 
ti patří můj obdiv. A nejen můj.

Velice děkuji za vše, co jsi mě naučila 
a všechny chvíle strávené ve Tvé společnosti 
a slibuji, že ze všech sil budeme pokračovat 
v práci, které jsi obětovala půl života, aby 
zde tvůj odkaz přetrvával stále dál.  

Katka Doležalová 
Kulturní centrum
Naše milá Andreo, všechny jsi nás 

překvapila. Nikdo z nás nečekal, že nás 
takhle náhle opustíš. Nechtěli jsme tomu 
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Jirka Česal
Každý z nás se v životě dostal do situace, 

kdy byl zaskočen nenadálou zprávou 
a zprvu nemohl uvěřit, zda je pravdivá. Co 
říci? Jak reagovat?

Bohužel mně osobně (a myslím, že ne 
pouze mně) se stalo něco takového před 
několika dny. Byl jsem doslova a do písmene 
šokovaný zprávou o odchodu mé bývalé 
kolegyně z tohoto světa.  Strávili jsme téměř 
dvacet let společné práce na Obecním úřadu 
v Kamenici.

Do dnešní ho dne, kdy píši tyto řádky, 
se mi nechce věřit, že je to pravda. Bylo to 
nečekané obzvláště i proto, že jsme před 
pár dny spolu hovořili  v centru Kamenice. 
Vzpomínali jsme na společně prožitá 
pracovní léta, na to dobré, ale i špatné. 
Zaplať Pán Bůh, že těch věcí příjemných 
bylo nesčíslněkrát víc.

Plánovali jsme, že bychom po letech 
mohli uspořádat všichni bývalí i někteří 
stávající kolegové přátelské posezení, 
popovídat si o společně prožitých zážitcích, 
zasmát se, popít dobré vínko. Bohužel 
zůstalo jen u plánů... Andrea byla šťastná, 
že si užívá klidu a pohody, zaslouženého 

odpočinku. Měla více času na svého 
manžela, děti, těšila se z malých vnoučat.

Všichni, co jsme ji znali, víme velmi 
dobře, jaká byla. Vše zařídila, zorganizovala, 
domluvila, nezištně pomohla. Ovšem 
dokázala si i prosadit svůj názor a tím 
„naštvat“ své nejbližší spolupracovníky, 
někdy i celé okolí.

Občas v určitých záležitostech mezi námi 
došlo k nedorozumění, ale vždy v mezích 
slušnosti a úcty jednoho k druhému jsme 
si argumenty vyříkali a za chvíli jsme měli 
k sobě cestu otevřenou.

Nebyl jsem a nejsem příliš velkým 
zastáncem hesla ,,o mrtvých jen dobré“, 
spíše ,,o mrtvých jen pravdu“. V tomto 
případě, v případě mé dlouholeté kolegyně 
Andrey Vodešilové, se však velmi rád 
podepíši pod ono první rčení.

Andreo, velký dík za společně prožitá 
léta, velký dík za vše. Díky Ti moc, bylo 
to moc fajn.

Jana Filípková 
S Andreou jsem spolupracovala mnoho 

let, vždy jsem si ji vážila za to, jak byla 
obětavá, pracovitá, energická. Uměla zařídit 

věřit, když jsi tu s námi na tomhle světě 
najednou od soboty 27. února 2021 nebyla. 
Budeme na Tebe vzpomínat s úsměvem, 
který jsi uměla rozdávat i v nelehkých 
okamžicích. Byla jsi se svou upřímností 
a opravdovostí po více než 30 let živoucím 
a tlukoucím srdcem kulturního života 
v Kamenici.  Byla jsi pro nás všechny 
velkou inspirací, nejenom v práci, ale 
i v osobním životě. S úctou a vděčností Ti 
chceme věnovat výstavu „Síň slávy“, kterou 
připravujeme. My všichni, Tví kolegové, 
známí, přátelé a lidé, kteří na Tebe nikdy 
nezapomeneme, bychom Ti rádi touto 
cestou poděkovali. Budeš nám moc chybět. 

Jirka Valášek
Kulturní centrum
Když jsem nastoupil před pěti lety 

do kulturního centra jako brigádník, byl 
již ředitelem Honza Růža. To ale nijak 
nezakrylo fakt, že Andrea Vodešilová 
byla hnací silou v pozadí, nezastavitelným 
motorem, za třicet let praxe silný v tom, 
udržet Kulturní dům naživu, a že v tom byla 
dobrá, by mohl každý potvrdit, v našem 
týmu nastartoval chuť posunout tohle místo 
ještě dál.  

Hned jsem z ní cítil jistý respekt a dnes 
musím říct, že moje úcta k ní byla naprosto 
oprávněná.

Né nadarmo jsem jí ještě dlouhou 
dobu vykal. Pod rázným a cílevědomým 
přístupem se ale skrývala velmi přátelská 
duše, která nám byla inspirací dělat tuhle 
práci s vášní a odvahou a v neposledním 
místě s jí vlastním elánem.

Jsem si jistý, že bez její stopy by Kulturní 
dům dneska již nebyl, a jestli ano, nesloužil 
by jako kulturní stánek.

Kromě toho, že nám byla úžasnou 
kolegyní, učitelkou, byla i kamarádkou, 
které záleželo na lidech a na dobře odvedené 
práci. Málokdo udělal pro komunitní 
život v Kamenici víc než ona, a to se vší 
skromností.

Pro to všechno bude v Kulturáku její 
odkaz žít dál, dokud tu bude stát.

Blanka Bartáková
Andreu jsem poznala od jejího nástupu 

do Kulturního střediska jako veselou, 
kamarádskou a ochotnou vždy poradit nebo 
pomoci. Byla duší Kulturního střediska 
(dnes centra), už jen proto, že svoji práci 
dělala s láskou a plným nasazením, a to 
i v časech svého volna. Je mi velice líto, 
že o ní již musím psát jen v minulém čase. 
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našemu vesmíru, bude nám moc chybět“… 
a pokud se podaří ještě někdy náš taneční 
večer v kamenickém sále zorganizovat i po 
covidové přestávce, bude tam paní Andrea 
s námi!

Tomáš Klásek
starosta Kamenice 1994 – 2010
tajemník Kamenice 1991 – 1994
Je únorové sychravé odpoledne roku 

1991. Pomalu se připravuji na funkci 
tajemníka Obecního úřadu Kamenice, do níž 
nastupuji k 1. březnu, a do níž bude spadat i 
vedení kamenického Zpravodaje. Tuto roli 
budu přebírat po panu Eduardu Lisém, který 
Zpravodaj zakládal a celou dobu vedl. Proto 
za ním přicházím na domluvenou schůzku 
na jeho chatu v sousedství kamenického 
sídliště. Vedeme spolu družný hovor, pan 
Lisý se se mnou dělí o své bohaté životní 
zkušenosti, předává mi některé dokumenty 
i podklady pro připravované nejbližší číslo 
Zpravodaje. V tom přichází na chatu mě 
neznámá dáma, která mi je představována. 
„To je paní Andrea Vodešilová, pracuje na 
kulturním středisku Kamenice a bude Vám 
se Zpravodajem pomáhat.“

Takto proběhlo mé první setkání 
s Andreou a nemohl jsem tehdy tušit, 
že tímto začínáme naši téměř dvacetiletou 
spolupráci. Spolupráci, na níž rád 
vzpomínám, která přinesla mnoho 
zajímavých poznatků, lidských zkušeností, 
kontaktů, veselí i starostí, okamžiků 
dramatických i klidných.

Na Andreu bylo vždycky spolehnutí. 
Dokázala se sama rozhodnout a přijmout 
odpovědnost. Dokázala obsáhnout kvantum 
práce, a to i práce mnohdy spíše chlapské, 
dokázala zabrat, uměla si stát za svým, ale 
zároveň uměla přijmout argumenty druhé 
strany a za ty se postavit. 

Vidím ji, jak chystá sál pro dopolední 
pořad pro školy, aby po jeho skončení 
přestavěla a upravila sál pro večerní koncert 
Hradišťanu. V takových situacích se stávala 
součástí party chlapů z kamenických 
technických služeb a roznášela a rovnala 
stoly, židle, připravovala tribunu, uklízela 
sál atd. A večer už kontrolovala lístky 
u vstupu a byla pravou rukou zvukaře, 
který muzikanty doprovázel a  ukazovala 
mu napojovací místa pro kabeláž, 
zajišťovala občerstvení pro účinkující 
a čekala do půlnoci, až technici všechno 
po koncertu sbalí a vyklidí, aby mohla sál 
zamknout a ráno přijít a znovu vše uklidit 
a srovnat na místo. A týden na to probíhalo 
v „Kulturáku“ mistrovství ČR v tanečním 

sportu a Andrea, tentokrát za dámu, je 
opět u všeho. U přípravy sálu, předávání 
cen, úklidu… Zkrátka spolehlivý člověk 
do pohody i nepohody.

Nutno připomenout i to, že Andrea měla 
k sobě dvě kolegyně, paní Janu Filípkovou 
a paní Bohumilu Roubíčkovou, a spolu 
vytvářely silný a spolehlivý tým mající na 
starosti kulturní a společenské dění v obci, 
ale také knihovnu, Zpravodaj, informační 
servis a další. Nezapomenutelné byly 
jejich vyjížďky při rozvozu plakátů, které 
zvaly na koncert, divadlo, besedu, ples... 
k nám do Kamenice. To pak byly polepené 
všechny plakátovací plochy od Jesenice 
až po Nespeky a Pyšely. Jen pro pořádek 
uvádím, že píšu o době, kdy internet byl 
v plenkách a sociální sítě neexistovaly.

Nepočítám-li knihovnu, která byla 
provozně oddělena, nezapomenu na jejich 
ženský kutloch v rohu „Kulturáku“, kde 
vždy vládnul takový stravitelný chaos, 
kde bylo skladiště všeho možného, takový 
babský nepořádek, ve kterém se však Andrea 
se svými kolegyněmi cítila bezpečně a dobře 
a který dokázal vtáhnout i příchozí. 

Jak už to mezi lidmi někdy bývá, občas 
se vytvořilo dusno a nepokoj. Andrea však 
vždy patřila mezi ty, kdo  chtěl takový stav 
co nejdříve překonat a jít dál. A myslím, 
že se jí to dařilo. Nekomplikovala věci, 
hledala přímé cesty k cíli. Měl jsem možnost 
Andreu poznat i po stránce mimopracovní, 
neformální, při různých oslavách, výletech 
a  setkáních. Andrea byla do party, a byť 
pocházela z města, na život na vesnici si 
snadno zvykla a vyhovoval jí. Nezkazila 
žádnou legraci, uměla se podřídit většině, 
uměla legraci sama vytvářet, dokázala si 
udělat legraci i sama ze sebe.

S léty jsem poznal i manžela Karla 
a obě dcery. Vím, že Andrea byla velkým 
příznivcem a podporovatelem manželova 
koníčka, totiž leteckého modelářství. 
Na tomto poli byli manželé Vodešilovi 
součástí reprezentačního družstva ČR 
a z mistrovství světa i Evropy vozili 
pravidelně medaile a dosahovali nejvyšších 
příček. Podle zážitků, o kterých nám 
Andrea z různých závodů vyprávěla, 
vím, že i v tomto prostředí se cítila dobře 
a přátelsky. A vůbec jí nevadil život 
v karavanu a trmácení se po Evropě. Prostě 
ženská do nepohody. Toto si vybavím, když 
se řekne Andrea Vodešilová. Andrea jako 
spolehlivá a pracovitá kolegyně v práci, 
spolehlivá kamarádka, prostě správná 
ženská. 

Andreo! Sbohem! A děkuji! Je za co!

spoustu věcí, a to i ty, které se pro ženu příliš 
nehodily. Mě osobně v životě několikrát 
velmi pomohla a vždy na Andreu budu s 
láskou vzpomínat. 

Jana Havlíčková a přátelé
Jaké nesmazatelné stopy zanechala 

Andrea v mém životě? 
V profesní oblasti spatřuji Andreu jako 

kolegyni nesmírně pracovitou, tvůrčí, 
praktickou, obětavou, nekonfliktní, 
v kolektivu zaměstnanců kulturního centra 
a obecního úřadu velice oblíbenou. Vnímala 
jsem ji jako duši kamenického „Kulturáku“. 
Stačila si vychovat i své zdatné nástupce, 
kterým předala štafetu.

Měla jsem to štěstí, že jsme s Andreou 
a našimi partnery, ale i s dalšími kolegy 
a kamarády strávili krásné chvíle 
s nevšedními zážitky při pěších toulkách, 
jízdě na kole nebo i splouvání na řekách po 
malebné české a moravské krajině. Budeme 
na ni, kdo jsme ji dobře znali a měli rádi, 
vzpomínat jako na temperamentní, veselou, 
optimistickou parťačku se smyslem pro 
humor a její nezapomenutelné hlášky nám 
budou v uších znít i nadále. Osud tomu tak 
chtěl, že nové už neuslyšíme…

Andreo, budeš nám všem moc chybět.

Hana Lynch
Mobil mi málem vypadl z ruky. To 

přeci nemůže být pravda. Paní Andrea – 
energická krásná žena. Vždy se mi ihned 
vybaví její slunečná, vždy usměvavá tvář, 
její úžasná energie a vřelost, její ochota 
a vstřícnost. Její optimismus a vždy 
příjemná nálada byla odzbrojující. Poznala 
jsem ji jednoho dne, kdy jsem se rozhodla 
uspořádat v kamenickém společenském sále 
svůj celovečerní taneční projekt, který se 
pak opakoval 15 let každoročně s novým 
programem. 

Paní Andrea se pro mne stala jeho 
součástí a podporovatelem, a to svou 
ochotou a pomocí můj vysněný večer každý 
rok po ta dlouhá léta vždy organizačně 
zvládnout, to vše s obrovskou vstřícností 
a „lidskou zúčastněností“. Pochopila jsem, že 
je patronem kultury, duchem kamenického 
dění, organizátorem kulturních akcí, ale 
i nesmírně příjemný přátelský člověk 
s velkým srdcem, empatií a vnímavostí. 
A pracovní záležitosti nebyly ve spolupráci 
s ní „prací“, ale radostí. Bylo mi ctí se s tímto 
úžasným člověkem znát a děkuju, Andreo, 
za tu úžasnou podporu při uskutečnění 
mých projektů. Jak trefně poznamenala 
členka našeho tanečního uskupení, „patřila k 
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Klub seniorů při KC Kamenice
Jaro nabírá na intenzitě, většina z nás 
už pracuje na zahrádkách a raduje se 
z kvetoucích rostlin, poletujícího hmyzu 
a zpěvu ptáků. Svěží zelená v mnoha 
odstínech uklidňuje náš zrak a zve 
na delší procházky přírodou. 

domu, kde jsou také zveřejněny tabulky 
výsledků družstev i jednotlivců. Zpraco-
vané výsledky z Nadace Charty 77 – Sen-
Sen (Senzační Senioři) pro vás zveřejníme 
v příštím čísle zpravodaje, ale i v předstihu 
na našem webu či nástěnce. Sledujte aktu-
ální dění na: kckamenice.cz. 

Jsou pro vás připravené i příjemné od-
měny. Jejich předání je pro nás v součas-
nosti logisticky náročné, a tak bychom rády 
ještě chvíli počkaly na vhodnou příležitost. 
Víme, že jste sportovci, kteří se účastnili pro 
dobrý pocit z pohybu, možná i soutěživého 
ducha, ale věříme, že vás přeci jen odměna 
potěší.

Se soutěží La Manche na suchu souvi-
sela rovněž soutěž klubová. Vaše amatérské 
fotografie vzniklé na toulkách byly velmi 
zdařilé, proto název „O nejlepší či origi-
nální fotografii“. Fotografie byly ve třech 
po sobě jdoucích sériích zveřejněny na ofi-
ciálních stránkách klubu seniorů. Z každé 
série bylo možné vybrat jednu fotografii. 
Jeden hlasující, jeden hlas. Série č. IV. se 
skládá z fotografií předchozích sérií, které 
jste díky svým hlasům posunuli na před-
ní místa. Vyhraje fotografie s nejvyšším 
počtem hlasů zaslaných SMS na tel.: 721 
865 938.

Jak ale dopadla únorová celorepubliková 
soutěž La Manche na suchu, která probí-
hala od 1. 2. do 28. 2. 2021? Zatím známe 
výsledky kamenických družstev. Pojďme 
se na ně společně podívat.  Vzniklo cel-
kem 28 týmů. Každý den sbíraly ušlé km 
okolím Kamenice, jiné se vydávaly i na 
delší cestu kombinovanou s autobusem. 
Rekordní počet za jediný den bylo 13 km, 
nejkratší trasa 2 km. I přes bláznivé únorové 
počasí kamenické týmy našlapaly celkem 
4 834 km. Nejvyšší počet, 217 km na osobu, 
má vítězný tým č. 1. Nižší počet km byl 
nasbírán v některých případech jen proto, 
že soutěžící sami onemocněli nebo se starali 
o své nemocné členy domácnosti. Nicméně 
všichni zúčastnění přeplavali suchou no-
hou svůj kanál La Manche, který je dlouhý 
34 km. Ovšem průměr na jednoho soutě-
žícího je úctyhodných 100,7 km za měsíc 
únor, tj. 3,6 km denně na jednu osobu. 
A to už je slušná denní procházka na čers-
tvém vzduchu, aktivování svalů celého těla, 
o mentálním prospěchu nemluvě. Zapojili 
se všichni, kdo rádi chodí, i my organizátor-
ky. Většina z našich seniorů však šlapou dál 
a snaží se tak starat o své zdraví a zachovat 
si optimismus v nelehké době. Děkujeme 
všem, kteří jste se zapojili, jsme na vás moc 
pyšné, co jste dokázali!              

O soutěži samotné najdete bližší infor-
mace již pouze na oficiálních stránkách Klu-
bu seniorů 55+aktivní: kckamenice.cz, 
na liště Aktuality – La Manche ukončena 
nebo na nástěnce pro seniory u kulturního 

Zpravodaj z Kamenice nám opakova-
ně vychází každý měsíc pozdě a pozdě jej 
dostáváme do schránek, díky tomu se také 
pozdě dozvídáte důležité informace. Muse-
ly jsme proto prodloužit termíny hlasová-
ní, které jsme v minulém čísle zpravodaje 
i na stánkách deklarovaly. Ujistěte se, že jste 
viděli všechny tři série soutěžních fotogra-
fií. Poslední IV. série bude vystavena do 
10. dubna, abychom stihly zpravodajskou 
uzávěrku.

Výsledky zpracujeme a vyhodnocení 
soutěže opět zveřejníme.

Vítězné fotografie umístíme na web 
a jejich autory oceníme. Věříme, že tím 
podpoříme vaši snahu i nadále se fotogra-
fování věnovat. 

Opětovně avizujeme nápad naší kama-
rádky, která pro nás připravila zajímavé kví-
zy a doplňovačky. Stáhněte si je z oficiál-
ních webových stránek. Zabaví ty z vás, 
kteří nekoukají jen na televizi, ale mají rádi 
vědomostní kvízy, rádi objevují nové věci či 
si chtějí ověřit své znalosti z různých oborů. 
Výběr je pestrý, ať se vám daří!! 

Neoficiální stránky Klubu seniorů 
55+aktivní: kamenice55.webnode.cz 
ukončily svou činnost 31. března 2021. 
Jménem všech „Senklubáků“ chceme po-
děkovat panu Luboši Lerchovi za vedení 
těchto klubových webových stránek, které 
pro nás připravil a spravoval po 3 roky. Po-
máhal nám tak spojovat kolektiv včasnými 
informacemi, když bylo třeba rychlých 
zpráv. To se prokázalo hlavně v době za-
čátků Covid 19. Naučil nás organizátorky 
jak na to, abychom s vámi byly ve spojení 
nejen přes zpravodaj, ale dokázaly spustit i 
web oficiální. Vše, co jste nacházeli na těch-
to stránkách a snad i více, budete nacházet 
i zde: kckamenice.cz. Ještě jednou, Lubo, 
za tvůj nápad, podporu a administraci strá-
nek děkujeme. Všichni „Senklubáci“. 

Sepsaly pro zpravodaj
Marie Hajdušková a Marie GrafnetterNa rozhledně na Ládví začalo fungovat samoobslužné občerstvení U námořníka.



Inzerce

Strojmetal je součástí Kamenice již 
téměř 200 let. V naší nové éře navazu-
jeme na tradici svých zakladatelů, 
rodu Ringhofferů a s novým vedením 
chceme být pro občany Kamenice 
dobrým sousedem. Odpovědnost, 
transparentnost a lidé jsou naše 
hodnoty.

Osobně, spolu s členy nového vedení 
závodu, jsem se opakovaně zavázal, 
že chceme přispívat k pozitivnímu rozvoji 
Kamenice. Naše konkrétní kroky jsou toho 
důkazem. V naší komunikaci jsme otevření, 
pravidelně se potkáváme s vedením obce 
i s místními spolky a diskutujeme konkrétní 
témata, kde bychom mohli být přínosem. 
Zejména ve druhé části uplynulého roku 
jsme rozběhli několik konkrétních projektů, 
kterými jsme přispěli ke kultivaci naší obce. 

Spoustu pozornosti stále věnujeme 
úpravám okolí kostela sv. Františka 
Serafinského. Zajistili jsme studii úprav 

zámeckého parku, za dohledu odborníků 
jsme provedli arboristické zásahy a další 
provedeme na jaře, o stromy se tedy odborně 
staráme. Věnovali jsme péči záchraně 
vzácné magnolie v zámecké zahradě. 
V souladu s památkáři jsme realizovali 
opravu kamenné zdi a plotu kolem zámku, 
nedílnou součástí zde bude také nová 
výsadba. Věnovali jsme se opatřením, 
které efektivně vedly ke snížení hluku, což 
měření hluku na podzim potvrdilo. Snížení 
hlukové stopy se věnujeme neustále. Do 
stávajících opatření kolem zámku jsme 
dosud investovali téměř 2 miliony korun 
a další investice nás, dle plánu, v řádech 
desítek milionů korun v letech 2021 až 
2025, čekají. 

Naším aktuálním tématem, kterému se 
věnujeme, je vykácený les v bezprostřední 
blízkosti našeho závodu. Tato část lesa byla 
podle našich zjištění vykácena Lesy ČR a dle 
všeho má na svědomí zvýšenou hlukovou 
stopu, protože stromy, které mezi závodem 
o okolím vytvářely přirozenou hlukovou 

clonu, zde nyní chybí. K vykácení došlo 
zhruba v polovině ledna a k té době se 
současně datují nová hlášení obyvatel 
Kamenice na hluk. Naše výroba přitom 
nezaznamenala žádnou změnu, díky které 
by byla úroveň hluku ze závodu zvýšena. 
Téma jsme již diskutovali na našem 
pravidelném setkání se zastupiteli obce 
Kamenice, kde tuto záležitost zmínil jako 
první zastupitel pan Ing. Martin Otáhal, 
PhD.

Obnovu vykácené části lesa, kde dříve 
rostly hříbky, budeme s Lesy ČR řešit. 
Rádi bychom věděli, proč k vykácení 
došlo a zdali, případně kdy, mají Lesy 
ČR v plánu tuto část lesa obnovit. Již 
jsme provedli první kroky, kdy jsme tuto 
záležitost diskutovali s našimi spoluobčany 
a zastupiteli, s paní Ing. Arch. Kohlovou 
a s panem Ing. Otáhalem. Záleží mi na tom, 
aby se nám spolu v Kamenici dobře žilo.

Ing. Miroslav Záhorec 
Předseda představenstva

Strojmetal Aluminium Forging a.s.

Ředitel Strojmetalu: Zveme 
Lesy ČR k jednání o obnově 
porostu



www.sekova-knizka.cz

S Šekovou knížkou ušetříte 
až 20 % za servis, díly i příslušenství.

Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete 
ušetřit peníze za opravy nebo výměnu opotřebovaných dílů, 
pak je Šeková knížka plná slev určena právě vám. 
Šeková knížka obsahuje kupony s až 20% slevou na 
materiál i práci u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod 
pro vás. Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči 
v autorizovaném servisu ŠKODA.

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma 
připravena v našem servisu.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

   ABY  VAŠE 
ŠKODA ZŮSTALA 
       ORIGINÁLNÍ
Využijte až 20% slevy
    z Šekové knížky.

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

AB AUTO BREJLA s.r.o.
Automobilová 585, Vestec u Prahy
Tel.: 244 912 000, e-mail: info@auto-brejla.cz
Vlasákova 1800, Vlašim
Tel.: 317 845 990, e-mail: vrba@auto-brejla.cz
www.auto-brejla.cz



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

VLAD ISLAV STRAŠ IL
tel.: 778 490 040

www.zaluziesitenamiru.cz

ŽALUZIE /SÍTĚ PROTI HMYZU/ OPRAVY

ŽALUZIE

Od 1.4.2021 otevíráme novou kavárnu 
Lumi café 

v prostorách původního Pancake Factory 
Jednosměrná 315, Kamenice

prozatím ve formě výdejny se stálou 
nabídkou dezertů, dortů, chlebíčků a kávy. 

Pro více informací a aktuální nabídku 
sledujte Facebook & Instagram 

Lumi dobroty.

• Koupím do sbírky staré pivní láhve s nápisy. Tel: 732 170 454
• Nabízím hlídání vašich chlupáčů, rodinné prostředí, luxusní kotce, 24hod. péče. 
Těptín. Tel: 605 526 924

• Nabízíme šetrné pískování kovových povrchů v maximální délce 1,8 m vhodné i pro 
auto-moto veterány! V případě zájmu včetně povrchové úpravy (lakování, galvanické 
pokovení apod.). Kontakt: Jiří Zelenka 777 800 612

• Koupím na ježdění nebo renovaci jakoukoliv Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 
550, 555, 125, 175, 250, 350, Pérák, 500, Simson, díly /motor/. Stav nerozhoduje. 
Děkuji za nabídku. Tel: 723 971 027

Hotel u Ledu *** se zaměřením na firemní klientelu
Hledá do našeho týmu Recepční na HPP

Požadujeme:
Příjemné vystupování, Komunikativní znalost AJ, 
Práce na PC
Samostatnost, Spolehlivost, Praxe výhodou, Nástup 
možný ihned

Nabízíme:
Finanční ohodnocení: 150Kč / hod / čistého + odměny
Ranní / odpolední v systému krátký / dlouhý týden, 
bez nočních směn
Oběd – zdarma
Rodinná atmosféra

V případě zájmu mně prosím kontaktujte:

Andrea Hobzová
Hotel u Ledu *** / Wellness 
Mobil: +420 602 370 776
email: manager@hoteluledu
www.hoteluledu.cz 



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!

000_VPK inzerat_nabor do pivovaru_A4_dnesni doba.indd   1000_VPK inzerat_nabor do pivovaru_A4_dnesni doba.indd   1 02.02.2021   16:21:0702.02.2021   16:21:07

http://restauracepodledem.cz/


Chřestový krém s panchettou a mléčnou pěnou  
79 Kč

 
Máslový chřest s tymiánem v holandské omáčce 

s vařeným bramborem a zastřeným vejcem
129 Kč

 
Pečený losos s vinnou omáčkou, zeleným chřestem 

a citronovými tagliatelle   
189 Kč

 
Rolované kuře s chřestovým rizotem a mascarpone

159 Kč
 

Grilovaný flank steak s celerovým pyré, 
pečenými cherry rajčátky a bílým chřestem  

189 Kč
 

Rebarborový koláč s jahodami, chřestem 
a tymiánovou drobenkou

59 Kč
 

Obaly 10 Kč/ks

Objednávejte na tel.: 255 736 557, restaurace@stirin.cz

https://www.stirin.cz/gastronomie/specialni-nabidka/
 

DRIVE-IN
ZÁMEK ŠTIŘÍN

RESTAURACE ATIS

CHŘESTOVÉ MENU
26. 4. - 2. 5. 2021

11:00 - 20:00

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



