Zpravodaj
z Kamenice

květen 2021
kamenice.cz

Kamenice • Ládeves • Ládví • Štiřín • Nová Hospoda
Skuheř • Struhařov • Těptín • Všedobrovice • Olešovice

Obsah

Fotka měsíce:
V dubnu jsme se definitivně rozloučili se zimou. Přišel čas výletů a špekáčků.

4

Krátce z rad a zastupitelstva

5

Tetrapaky: kam je vyhodit?

6

Starosta: Zvýšení hluku nedopustím

9

S Tomášem Kláskem o obecní policii

10

Pod školou máme novou pěšinu

12

Dívčí ragbistky opět trénují

13

Novinky z Kulturního centra

14

Dražba obrazu Benátky jde do finále

15

Duben v mateřské škole Kamenice

16

Floorball Academy

17

Noc kostelů

18

Klub seniorů při KC Kamenice

Titulní fotka:
Lesy České republiky vykácely část údolí, ve kterém sídlí Strojmetal. Od té chvíle
si lidé stěžují na zvýšený hluk. Starosta Pavel Čermák přichází se systémovým
řešením hluku, nejen toho, který pochází z továrny.

CENÍK INZERCE (bez DPH)
Celá strana: 4 000 Kč
(na zrcadlo sazby: 188 x 264 mm, na spad: 210 x 297 mm + 5 mm)
Polovina: 2 200 Kč
(170 x 120 mm)
Čtvrtina: 1 160 Kč
(90 x 130 mm)
Osmina: 600 Kč
(92 x 63 mm)
Prolink mezi inzerátem, vyvěšeným na webových stránkách
Kamenice a předmětem inzerce.
1/4 strany a menší: 50 Kč, 1/2 strany a větší 100 Kč
Zpravodaj z Kamenice, duben 2021
Periodický tisk územního samosprávného celku - obec Kamenice
Vychází měsíčně.
Distribuce: OÚ Kamenice a Česká pošta, s. p.
Šéfredaktor: Jakub Ryška
Korektury: Nikola Dlabajová
Grafika: Matouš Marťák, Antonín Balon
Vydává: OÚ Kamenice, IČ: 00240273
Adresa redakce: Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68
Kamenice; heslo „Redakce”
Telefon a fax: +420 323 673 105
E-mail: redakce@kamenice.cz

Tisk: TRIA Olbramovice
Počet: 2000 ks
Registr: MK ČR E 13287
Příští uzávěrka: 15. května.
Nevyžádané rukopisy a další podklady nevracíme.
Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit
tisku. Za obsah, stylizaci i gramatiku článků odpovídá autor
příspěvku. Za soulad fotografií se zákonem GDPR odpovídá
zasilatel. Na příspěvky dodané po uzávěrce nebude brán zřetel.
Autorské články šéfredaktora jsou podepsány značkou „Red“.

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

Pavel Čermák

Vážení sousedé,
věřte mi, že si nelibuji v pózování
na titulní straně, ale hlavní téma, o kterém
se v tomto zpravodaji dočtete, je pro
Kamenici důležité, a proto chci získat vaši
plnou pozornost. Jde samozřejmě o často
zmiňovaný hluk, který se loni na podzim
sice velmi zlepšil, ale na který si nyní,
po vykácení části lesa kolem továrny
Strojmetal, začali znovu stěžovat občané
z nejrůznějších částí obce. Nebudu tu
opakovat, co se stejně dočtete od strany
6 dále. Každopádně se dozvíte, jak téma
hluku, a to nejen toho, který produkuje
Strojmetal, řešíme, a co že to vlastně na fotce
držím v ruce. Věřím, že je to další střípek
do mozaiky, které říkám Smart Kamenice.
I když je hluk hlavním tématem tohoto
čísla, nerad bych, aby úplně překryl další
a častokrát velmi pozitivní informace. Pod
školou jsme vybudovali pěšinu, díky které
se mohou pohodlně přesouvat mezi parkem
a centrem obce děti, rodiče s kočárky
i cyklisté. A co je stejně důležité, nová
pěšina slouží jako další úsek vycházkového
okruhu pro celou rodinu kolem Kamenice.

Pokračujeme v našem osvětovém seriálu,
jak nakládat s odpady. Naše kolegyně
z odboru správy majetku Kateřina Pikousová
vás poučí o nápojových kartonech neboli
tetrapacích. Tak, jak jsme slíbili, máme
pro vás i další díl povídání o obecní policii,
tentokrát jsme ho připravili s bývalým
starostou Tomášem Kláskem, který má
v živé paměti, jak u nás strážníci fungovali
v 90. letech.
Mám velkou radost, že se na naše hřiště
vrátily malé ragbistky a že kulturní centrum
nepolevuje ve snaze oblažovat naše duše
on-line programem z cyklu „Kulturák
naživu“.
Přeji vám příjemné čtení.
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Krátce z rad a zastupitelstva obce Kamenice
Kompletní zápisy najdete
na www.kamenice.cz nebo osobně
u tajemníka OÚ Kamenice.

14. 4. 2021

Krátce z rad obce
30. 3. 2021
Rada obce Kamenice schvaluje:
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi
obcí Kamenice a ČEZ Distribuce. Věcné břemeno se zřizuje
k pozemkům parc. č. 838/1, parc. č. 839, parc. č. 840/1 a parc.
č. 841/2, vše v kat. území Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi
obcí Kamenice a ČEZ Distribuce. Věcné břemeno se zřizuje
k pozemku parc. č. 471/13, v kat. území Těptín, ve vlastnictví obce
Kamenice
• uzavření Smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 642/127
- ostatní plocha, o výměře 344 m², který je ve vlastnictví obce
Kamenice, předem určenému zájemci, společností outdoor akzent
s.r.o., za účelem umístění reklamního poutače Max Cube o výměře
2,5 m x 2,65 m a výšce 6 m na dobu určitou od 15. 3. 2021
do 15. 4. 2021, za nájemné ve výši 10.000,- Kč + DPH
• výpověď Nájemní smlouvy, uzavřené dne 24. ledna 2020, mezi
nájemcem a obcí Kamenice jako pronajímatelem, bytu č. 2 nacházejícím se v 2. nadzemním podlaží domu č. p. 1062, na adrese
Ringhofferova 1062, 251 68 Kamenice
• předloženou Zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele služeb
v oblasti odpadového hospodářství a závazný návrh Smlouvy
o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady
• zveřejnění záměru obce k pronájmu části pozemku parc. č. 628/1
- prodejní plochy označené číslem 1 o výměře, cca 36 m² - ostatní
plocha, jiná plocha. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední
desce minimálně po dobu 15 dnů. Nabídky musí být podány písemně
a v případě přihlášení zájemců bude rozhodovat výše nabídnuté
ceny
• uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kamenice a Linkou bezpečí,
z.s.
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0191/2020 uzavřené se
společností HES stavební s.r.o., kterým se mění cena za dílo.
Rada obce Kamenice bere na vědomí:
• plán činností Technických služeb Kamenice, příspěvková organizace
pro rok 2021.

Rada obce Kamenice schvaluje:
• převod výsledku hospodaření příspěvkové organizace TSK za rok
2020 ve výši 219 917,97 Kč do fondu investic
• účetní závěrku za rok 2020 včetně výsledku hospodaření těchto
příspěvkových organizací: ZŠ Kamenice, MŠ Kamenice, KC Kamenice, TS Kamenice
• výzvu a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Obnova povrchu komunikace Návršní“
• záměru obce k pronájmu stanoviště č. 4 prodejní plochy (tržiště),
na části pozemku p. č. 628/1, o celkové výměře 18 m², ostatní
plocha, jiná plocha. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední
desce minimálně po dobu 15 dnů. Nabídky musí být podány písemně
a v případě přihlášení více zájemců bude rozhodovat výše nabídnuté
ceny.
Rada obce Kamenice doporučuje:
• zastupitelstvu obce Kamenice schválit uzavření směnné smlouvy na
směnu pozemku parc. č. 355/1 - lesní pozemek, o výměře 19.680 m²,
v katastrálním území Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, za pozemky parc. č. 609 - lesní pozemek o výměře 11.671 m², parc. č. 611/3
- lesní pozemek o výměře 987 m² a parc. č.: 613/1 - vodní plocha
o výměře 6.636 m², v katastrálním území Těptín, pro obec Kamenice,
ve vlastnictví České republiky, zastoupené státním podnikem, který
má právo s majetkem státu hospodařit Lesy České republiky, s. p.
Krátce ze zastupitelstva obce
31. 3. 2021
Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 9 schválené radou obce dne 31. 12. 2020.
• rozpočtové opatření obce Kamenice č. 1/2021 schválené radou obce
dne 28. 1. 2021
• rozpočtové opatření č. 2 schválené radou obce dne 3. 3. 2021.
Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje:
• rozpočtové opatření č. 3
• uzavření Darovací smlouvy mezi společností PPK 765 a.s., a obcí
Kamenice, jako obdarovanou, kde předmětem převodu je pozemek
parc.č. 228/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře
5 m².
• uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi panem J. P., jako
prodávajícím na straně jedné, a obcí Kamenice, jako kupující na
straně druhé, kde předmětem koupě a prodeje je pozemek parc.
č. 553/3 - orná půda o výměře pozemku 3.502 m², v k. ú. Štiřín, a to
za celkovou kupní cenu ve výši 250.000,- Kč.

Nápojové kartony neboli tetrapaky:
kam je vyhodit?
Třídění odpadu je někdy pěkně
zapeklitá věc. A v případě krabic
od nápojů to platí dvojnásobně. Většina
z nás si není jistá, kam tento obal
určený k recyklaci dát. Vhodit do plastu,
papíru, nebo dokonce kovového
odpadu? Kam tedy krabice od mléka
a podobných nápojů v kartonovém
obalu (tzv. tetrapak) skutečně patří?

Vznik a složení
kartonových obalů
Nápojové kartony měly využití už
začátkem 20. století. Jako první si je nechal v USA roku 1915 patentovat John
van Womer. Jeho vynález znamenal obrovskou změnu v logistice plnění nápojů
mnoha amerických společností. Mléko se

tak v USA začalo plnit do nápojových kartonů už v roce 1930. Výroba nápojových
kartonů má bohužel negativní vliv na přírodu. Při výrobě tohoto typu obalového
materiálu se totiž uvolňují chemikálie ITX
(isopropyl thioxynthon). V roce 2006 na tuto skutečnost reagovala společnost Tetra
Pak, vyrábějící právě nápojové kartony,
a používání ITX snížila. Krabice od mléka se spolu s obaly od džusů nebo třeba
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stolního vína řadí k nápojovým kartonům.
Vzhledem k tomu, že jsou nápojové kartony
plněny trvanlivými nebo pasterizovanými
potravinami, musí tomu odpovídat také
jejich složení. Krabice od trvanlivého mléka, které prošlo pasterizací, má celkem šest
vrstev. Jednu vrstvu tvoří papír, čtyři vrstvy
polyethylen a jednu vrstvu hliník. Tento
obal se tedy skládá z různorodých materiálů,
čemuž odpovídá také speciální způsob jeho
recyklace.
Recyklace kartonových obalů
Kartonové obaly můžeme recyklovat
třemi způsoby. Prvním je mokrá metoda
recyklace kartonů. Při ní jsou jednotlivé
vrstvy tetrapaku oddělovány vířivým rozvlákněním, podobně jako např. při recyklaci
sběrového papíru. Kartonové obaly jsou
nadávkovány do vířivých rozvlákňovačů,
kde dojde cca do 30 min. k dokonalému
rozvláknění (oddělení) jednotlivých vláken a vznikne vodná suspenze. Výhodou
tohoto procesu je, že se nemusí používat
ohřátá voda a ani se nemusí přidávat žádné
přídavné chemikálie.
Celý proces je také založen na čistotě
kartonů, která nemůže být vždy dosažena.
Ve vířivém odlučovači proto probíhá řada
procesů na odstranění např. písku, bláta,
polyethylenu, hliníkových fólií atd. Výstupem celé mokré metody jsou kvalitní
papírová vlákna, o která mají veliký zájem
papírny. Při mokré metodě nám však vznikají kromě papírových vláken také zbytky
polyethylenu a hliníkových fólií. Ty mohou být spalovány v cementárnách, popř.
v papírnách při výrobě páry nebo elektrické
energie. Mohou být též materiálově využity, přetvořeny na palety či další výrobky.
Druhá metoda je takzvaná suchá recyklace. Kartonové obaly jsou nadrceny
či namlety a následně za zvýšené teploty
(200°C) lisovány na desky, které se využívají ve stavebnictví jako izolace.
Třetí metodou je rozložení na zahradním
kompostu. To je velice zajímavá možnost.
Obaly jsou nastříhány na menší kousky,
všechny rozložitelné organické látky (zejména papír) se rozloží, zbylý polyethylen
a hliník se odstraní prosetím.
Proč je důležité
kartonové obaly třídit

výrobek. Jsou to totiž jednorázové obaly,
které není možné znovu vrátit do oběhu.
Prostým vyhozením kartonu do směsného komunálního odpadu přicházíme
o možnost znovuzískání papíru, hliníku
a polyethylenu. V České republice se každoročně vytřídí okolo 3000 tun kartonů,
je to však stále málo v porovnání např. se
západoevropskými zeměmi, kde se vytřídí
až 75 % těchto obalů. Příčinou je zejména
špatné povědomí obyvatelstva a poměrně
malé množství oranžových kontejnerů.
Zrecyklovaný nápojový karton má velké
využití. Jak ho jen správně vytřídit, aby mohl být dále využitelný? Nápojového kartonu
se ročně uvede na český trh asi osmnáct
tisíc tun. Ne zdaleka je takové množství
i vytříděno a následně využito pro další
použití. Hlavní zásadou pro spotřebitele je
zbytky nápojů v nápojovém kartonu důkladně odstranit a karton alespoň základně
vymýt. Pak může být karton plnohodnotně
využitý pro recyklaci

odpady z plastových kontejnerů odváží
na třídící linku. Zde je z automatického
pásu ručně pracovníci linky dotřiďují a jsou
schopni jednoduše vytřídit i nápojové kartony (tzv. tetrapak). Recyklované krabice
od mléka tak nacházejí využití dále ve stavebnictví, kde se z nich lisují izolační desky.
Proto je u nás v obci nejefektivnější dávat
nápojové kartony dohromady s plastem.
Tipy pro znovuvyužití
tetrapaku doma

Prázdné krabice od mléka nemusíte vyhazovat. Pokud jste kreativní, nechte si je
doma jako základní materiál pro výrobu
DIY věcí. Jakým způsobem tedy můžete
krabice od mléka ještě využít? Například
k domácímu tvoření s dětmi:
• originální peněženky,
• zavinovacího penálu,
• krmítka nebo ptačí budky pro ptáčky,
• lampionu nebo lucerničky
• nebo pasti na slimáky, což během léta oceKam s tetrapakem v Kamenici? ní zvlášť zahrádkáři.

Kartony jsou, co se týče vlastností, ideV Kamenici dávejte nápojové kartony
ální pro uchovávání tekutin, dají se také
recyklovat, přesto se nejedná o „ekologický“ k plastovému odpadu. Svozová firma FCC

Kateřina Pikousová, odbor správy
majetku Obecního úřadu Kamenice
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Zvýšení hluku nedopustím,
říká starosta Pavel Čermák

Věří, že obec naváže plodné a dlouhodobé partnerství
se Strojmetalem

Loni na podzim vykácely Lesy České republiky část údolí, ve kterém sídlí
průmyslový podnik Strojmetal. Z hlediska této firmy to bylo v nejhorší možný
okamžik, protože naši zastupitelé se chystají rozhodnout, zda Kamenice
povolí Strojmetalu stavbu nové haly, zároveň si obyvatelé z vícero míst v obci
začali stěžovat na zvýšený hluk. „Neodkážu si představit, že bych zvedl ruku
pro rozšíření závodu, když už teď si někteří lidé stěžují na hluk,“ říká starosta
Čermák, který má za sebou několik jednání s vedením podniku a další ho čekají.
Věří totiž, že situaci je možné vyřešit ku spokojenosti občanů, aniž by došlo
k definitivnímu zablokování stavby nové haly.
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Je zřejmé, že musí přijít daleko drahé technologie, ve chvíli, kdy ještě není
radikálnější opatření, pokud mají být lidé na hraně životnosti. Takováto investice
Vykácení části lesa kolem Strojmetalu už spokojeni.
do ticha znamená pro mnohé z nás více než
můžeme brát jen jako fakt, s kterým nelze
dříve diskutovaný příspěvek na rekonstrukci
nic dělat. Lesy České republiky k němu
sportovního areálu.“
Výjimečná obec
přistoupily poté, co objevily ohnisko
Podle vyjádření Strojmetalu bude
vyžaduje výjimečná opatření
šíření kůrovce a do budoucna nevylučují,
investice do nových chladicích jednotek
že k dalšímu kácení dojde.
Strojmetal opakovaně uvádí, že hluk 25 milionů korun: „Neobejde se bez
Jako v každém takovém případě, pocházející z továrny nepřekračuje výraznějších stavebních úprav, které
po vytěžení dřeva přichází opětovné zákonem stanovené normy: „Díky všem vyžadují stavební povolení.“
zalesnění, ovšem je zřejmé, že potrvá dalších těmto úpravám poklesl hluk, který se šíří
Na druhou stranu ale starosta dodává:
deset až dvacet let, než začnou nové stromky ze závodu, na 33 - 38 dB, což je při horní „Jak my po Strojmetalu, tak Strojmetal
hrát roli ve snižování hluku, na který si hranici stále o 2 dB méně, než stanovuje po nás chce něco, co nemusíme podle
obyvatelé stěžují.
zákona udělat. Obě strany musí přemýšlet
noční limit.“
„Po vykácení svahu jsme se ocitli tam,
Na to ovšem reaguje starosta Pavel a jednat velkoryseji, než co jim ukládá
kde jsme byli na začátku,“ odkazuje starosta Čermák: „V tuto chvíli pro nás není povinnost, pokud se chtějí pohnout z místa
Pavel Čermák na historii hluku, kterou zásadní argument, jakých přesně hodnot a dlouhodobě spolu vycházet.“
obec s podnikem dlouhodobě řeší. Zatímco hluk dosahuje, ale jak se naši obyvatelé
za bývalého majitele nedošlo k žádné změně, cítí. A faktem zůstává, že si lidé od Těptína
Sliby mají hodnotu,
kterou by obyvatelé Kamenice skutečně ve až po centrum obce stěžují na konstantní
když je důvěra i v činy
svých uších pocítili, nové vedení udělalo hučení, které přirovnávají k hluku větráku.“
řadu změn, po nichž se dle starosty situace
Vzájemná pozice mezi Strojmetalem
Z hlediska majitele Strojmetalu, jímž
ke konci minulého roku slyšitelně zlepšila: je MTX Group, se nároky, s nimiž se a Kamenicí je v současnosti zhruba
„Potvrdili mi to lidé z míst, odkud běžně v Kamenici setkává, mohou jevit přehnané. následující. Strojmetal usiluje o změnu
chodily stížnosti, tedy od kruhového Pokud továrna skutečně plní hygienické územního plánu číslo 6, který by umožnil
objezdu směrem na Těptín nebo ze sídliště normy, nelze ji zákonem přimět k dalšímu poslední rozšíření jeho závodu, tedy
u základní školy.“
postavení nové obrobny hliníkových
snižování hluku.
Strojmetal dle svého vyjádření
Ovšem Kamenice, na rozdíl třeba výkovků.
tyto změny provedl na základě studie od Bruntálu, kde MTX také podniká, je
Jednalo by se o identickou budovu, která
akreditované laboratoře AKUSTIKA Praha: výjimečná oblast. Kolem Prahy nenajdeme již v areálu stojí, a uvnitř níž by se odehrával
„Během několika měsíců jsme odclonili tak nádherné životní prostředí. A právě slovy Strojmetalu „tichý automatizovaný
všechny výdechy směrem od obce (celkem za ním se do Kamenice horečně stěhují lidé provoz, který bude splňovat ty nejpřísnější
15 ks), instalovali jsme tlumiče hluku, z Prahy i celé republiky.
technologické parametry“ a stejně jako již
optimalizovali výkon stávajících střešních
„Na prožitku čisté, romantické přírody, existující obrobna bude postavena za použití
baltimorů, zrušili jsme noční kamionovou k němuž neodmyslitelně patří i ticho, je „materiálů se zvýšeným odhlučněním“.
přepravu a nakládky, veškerou střešní přímo závislá hodnota nemovitostí u nás. Aby vedení Strojmetalu dokázalo, že hala
vzduchotechniku jsme osadili tlumiči, Provozovat v tak výjimečném prostředí obrobny i její potenciální dvojče není
vyměnili jsme motory vzduchotechniky továrnu si žádá výjimečná opatření,“ a nebude zdrojem hluku, pozvalo do ní
na fasádách, na veškeré fasádní otvory, které konstatuje starosta Čermák důvod, kvůli za plného provozu naše zastupitele, zájemce
šíří hluk, jsme nainstalovali protihlukovou němuž je odhodlaný dál vyjednávat z řad spolků i občanů.
výplň, byla vyměněna okna a ovládání o snižování hluku, i kdyby to pro Strojmetal
Změna územního plánu by také umožnila
světlíkových oken, probíhá montáž znamenalo jít znovu mnohem níže, než dokončit přerušený proces stavebního
hlukových clon k šesti komínovým kolik nařizuje hygiena.
řízení k povolení dávno hotového a denně
světlíkům, probíhá rekonstrukce dvou
I po dosavadních opatřeních, která využívaného parkoviště pro zaměstnance
velkých lucernových světlíků nad výrobní Strojmetal udělal, se zdá, že existuje velký uvnitř areálu, které předčasně vybudoval
halou. Zároveň každoroční měření prostor k dalšímu výraznému snižování předchozí majitel Strojmetalu.
akreditovanou laboratoří opakujeme, hluku.
Obec na druhou stranu usiluje o snížení
abychom byli schopni kontrolovat efekt
„Některé budovy podniku jsou osazeny hluku, který podnik produkuje jako celek,
našich opatření.“
chladicími jednotkami Baltimore, které je bez ohledu na to, v jakých konkrétních
Jakkoli se tento výčet může zdát možné nejen modernizovat, ale i přesunout budovách, u jakých zařízení či při jakých
rozsáhlý, faktem zůstává, že naši obyvatelé a různými způsoby odhlučnit,“ popisuje svůj činnostech vzniká, a bez ohledu na to,
po vykácení přilehlého svahu opět začali poznatek z jednání se Strojmetalem starosta zda již teď splňuje normy. „Příslib vedení
slyšet hluk, a dokonce přichází stížnosti Čermák a zároveň dodává: „Považoval bych Strojmetalu, že nová hala hluk nezvýší, plně
na něj až z bytových domů za obecním toto ze strany soukromé firmy za jasný respektujeme, ale její stavbu nemůžeme
úřadem, tedy v samotném centru obce.
a vstřícný krok, protože se jedná o výměnu povolit, dokud nebudeme mít jistotu,
Dějiny hluku
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že celková zvuková kulisa nepoklesne,“
říká starosta Čermák. Zároveň ale dodává:
„Debata o územním plánu číslo 6 probíhá už
čtyři roky a nemůže se vléct donekonečna.
Jak ze strany Strojmetalu, tak ze strany
Kamenice musí přijít zásadní a konečné
rozhodnutí.“
Podle starosty by se soukromá firma
a obec neměly „zakopat na pozicích“,
ale spolupracovat a rozvíjet partnerský
vztah založený na důvěře: „Když změnu
územního plánu bezmyšlenkovitě
odmítneme, současnou situaci s hlukem
tím nevyřešíme, naopak si zavřeme dveře
k dalšímu zlepšení, protože není zákonná
možnost donutit soukromou firmu, aby šla
s hlukem níž, než kolik jí kážou normy.
Když ovšem Strojmetal dokáže snížit hluk
natolik, že to obyvatelé Kamenice ocení,
nevidím důvod, proč neschválit halu, která
sama o sobě nebude zdrojem dalšího hluku
ani jiného znečištění.“
Dát si čas do listopadu
Starosta Čermák a sbor našich zastupitelů
byli seznámeni se závaznou objednávkou
nových chladicích jednotek Baltimore
ze strany Strojmetalu v hodnotě desítek
milionů korun a která vyjadřuje jasnou
vůli ke snížení hluku. Ovšem dodací
lhůta chladicích jednotek, následné nutné
stavební práce a ověření, zda provedené
úpravy skutečně celkový hluk snížily, si
vyžádají čas v řádu několika měsíců.
Pokud by hlasování o změně územního
plánu proběhlo teď na jaře, téměř jistě
by dopadlo v neprospěch Strojmetalu
a s podobnou jistotou by vedlo k zamrznutí
vzájemných vztahů. „Proto jsem se
s radními rozhodl, že hlasování přesuneme
o několik měsíců, aby Strojmetal provedl
nutné úpravy, a ještě k tomu měl možnost
přesvědčit naše občany, že postavení nové
haly nepřinese další hluk,“ vysvětluje
Čermák a dodává: „Aby měl proces už
i nějaký jasný konec, stanovil jsem listopad,
jako konečný termín pro rozhodnutí
o změně č. 6 územního plánu, což se zdá
být dostatečně dlouhá doba.“
Máme tu tedy definitivní datum,
ke kterému se mohou upnout všechny
strany. Nejpozději v listopadu se rozhodne.

Změnou územního plánu
vztahy nekončí
Jak Kamenice, tak Strojmetal zde budou
stát mnoho dalších generací. „Ať už nakonec
změnu územního plánu schválíme nebo
neschválíme, není to poslední věc, kterou
spolu bude obec s podnikem řešit,“ říká
starosta Čermák, podle kterého je klíčové
nastavit dobré vztahy založené na důvěře.
Obec je s podnikem propojena mnoha
způsoby. Do Hamerského rybníka, patřícího
Strojmetalu, vtéká Kamenický potok, kam
je zaústěna i přečištěná voda z naší čistírny
odpadních vod, Strojmetal vlastní hráz mezi
rybníky pod školou, ve které jsou uloženy
důležité sítě a nově na něm vyrostl chodník
do Těptína. Nedávno dal Strojmetal obci
k dispozici břeh Dvorského rybníka
k vybudování důležité spojnice mezi Údolní
nivou a základní školou a nabídl financování
laviček v této oblasti. Naopak Strojmetal
je závislý na některých povoleních, která
může ovlivnit samospráva Kamenice.
„Pokud by naše vztahy byly takové,
že budeme každou potřebu toho druhého
brát jako příležitost k vydírání, bude se
nám tu všem žít špatně. Náš cíl je vycházet
si vzájemně vstříc, což je výhodné pro
všechny,“ shrnuje starosta Čermák.
Hluk není jen Strojmetal
Jakkoli je Strojmetal velkým podnikem,
téma hluku v Kamenici je daleko širší
a dlouhodobější a nepomine, ani pokud se
podaří vyřešit konkrétní problém s touto
jednou firmou. Máme u nás sběrný dvůr,
kde se drtí a recykluje beton, výrobu
plastových obalů VanGillern, restaurace,
kdysi tu na sídlišti fungoval i noční klub
a při tom, jak raketově roste počet nových
obyvatel, je téměř jisté, že další podniky
budou v Kamenici přibývat. Lokálním
zdrojem hluku mohou být i technologie
ve škole, jakkoli je tato budova pro obec
nezbytná. Hluk přinášejí i stále častější
tepelná čerpadla u rodinných domů, která
mají hučící ventilátory.
Starosta Čermák se proto rozhodl,
že uchopí téma hluku a speciálně rušení
nočního klidu systematicky. Využije
přitom technologii 21. století a nechá
Kamenici v těch nejdůležitějších místech
osadit kontinuálními snímači hluku, které

komunikují se záznamovým zařízením
přes speciální mobilní síť Sigfox nebo
LoRa. „I přes vysokou přesnost senzorů,
takovéto měření nemůže nahradit měření
autorizovanými firmami, a proto ho
považuji jako spíše měření poměrové, díky
němuž můžeme dlouhodobě sledovat, jak
se hluk v dané oblasti mění. Autorizované
firmy při měření zohledňují mimořádné
jevy, jako jsou ráno zpívající ptáci, štěkání
psů nebo projíždějící auto a mnoho
dalšího. To od tohoto měření očekávat
nemůžeme,“ říká starosta a pokračuje:
„Oslovilo mne řešení Tesly Hloubětín, která
nabízí hlukoměry v rámci svého projektu
MONTES. Po osazení měřidel propojíme
výsledky ze senzorů s naší mobilní aplikací
Kamenice v mobilu, aby si každý mohl
kdykoli zobrazit hodnoty hluku, který
právě slyší, na svém telefonu, a porovnat je
se staršími záznamy.“
Důvody, proč se starosta rozhodl pro tuto
technologii, jsou dva. Klasické normové
měření je natolik technicky sofistikované
a přesné, že obstojí i u správního řízení,
avšak provádí se jednorázově a jeho cena se
pohybuje v desítkách tisíc korun. Radnice
chce mít ale technologii, kterou si bude
moct dovolit provozovat dlouhodobě. Chce
mít také možnost snímat libovolné oblasti
v obci. „Většinu čidel využijeme na místech,
odkud si lidé stěžují na hluk ze Strojmetalu.
Budeme na nich dlouhodobě sledovat denní
i noční hodnoty a porovnávat jednotlivé
dny. Další čidla budeme přemisťovat podle
toho, kde si lidé zrovna budou stěžovat
na dlouhodobý hluk, a taky abychom
srovnali jednotlivé lokality v Kamenici,“
nastiňuje plán Čermák.
Aby mělo toto poměrové měření
co největší vypovídací hodnotu, starosta
k němu přidá i jednorázové normové měření:
„Je to sice drahá záležitost, ale na základě
něj si nakalibrujeme naše obecní snímače
a maximálně se tak přiblížíme tomu, co by
nám pravděpodobně ukázalo hygienou
uznatelné měření, kdybychom se pro něj
v budoucnu opět rozhodli.“
Díky těmto obecním snímačům se
konečně dozvíme, jaký je vztah mezi
našima ušima a tvrdými daty. Dozvíme se,
kde v obci to hučí nejvíc a kde je největší
klid. Budeme moct naměřit, jakou hodnotu
má naše kamenické ticho.
				
Red
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Vzpomínka na obecní policii
s Tomášem Kláskem

Jak se osvědčili strážníci v Kamenici na přelomu tisíciletí?

Pokračujeme v našem seriálu o obecní
policii a připomínáme, že v říjnu
dostanou všichni naši obyvatelé šanci
se vyjádřit v anketě, zda ji u nás
v Kamenici chtějí, či nikoli. Abychom si
udělali obrázek, jak kdysi obecní policie
u nás fungovala, není lepšího člověka,
který nám může povyprávět, než
tehdejší starosta Tomáš Klásek.
V devadesátých letech minulého století vypadala Kamenice o dost jinak, než
jak ji známe dnes. Budovala se kanalizace
a vodovod, spousta silnic byla rozkopaná,
po těch ostatních se válely tuny rozježděné hlíny od náklaďáků. „Byl to tak trochu
chaos, museli jsme řešit nejen problémy
v dopravě, ale třeba i krádeže materiálu,
kterého se válela všude spousta,“ vzpomíná
Tomáš Klásek na dobu, kdy obecní policie
v Kamenici vznikla.
Počtem obyvatel byla obec poloviční,
a navíc drtivá většina peněz šla do velkých
investic, takže si Kamenice nemohla dovolit

najmout víc než tři strážníky. „Už tehdy
museli ze zákona splňovat určité podmínky, včetně psychické a tělesné způsobilosti,
a všichni prošli psychologickým pohovorem,“ vzpomíná Klásek.
Hlavní náplní jejich práce byl dohled
na přechodu u školy a školky a hlídkování
po obci. Tomáš Klásek, který je nyní starostou jihomoravských Lužic u Hodonína
k tomu říká: „Jak z Kamenice, tak teď v naší
obci mám zkušenost, že obecní policajt velice rychle získá přehled o oblasti, ve které
hlídkuje, včetně detailů, které můžou být
důležité. Třeba, že nějaká chata má otevřené
okno, i když ještě včera bylo zavřené, nebo
že je v málo předpokládaných místech vyšlapaná cesta ve sněhu, aniž pro to existuje
racionální důvod.“
Nicméně sbor sestávající z jednoho velitele a dvou řadových strážníků už od začátku mohl fungovat jen velice omezeně.
Jeden člen chodil na ranní směnu a dva
na odpolední. Na řešení problémů v nočních hodinách tak zbývala jen velice omeze-

ná kapacita a strážníci byli směrovaní hlavně
na předem hlášené akce.
Na dotaz, jaké jsou jeho hlavní zkušenosti s fungováním obecní policie, bývalý
starosta odpovídá: „Základ je důsledná kontrola a vedení strážníků,“ a obratem dodává,
že v období velkých projektů a investic si
jako starosta na obecní policii nedokázal
vyhradit čas, který by si zasloužila, a tomu
odpovídaly i její výsledky. Pokud má mít
obecní policie smysl, musí se jejímu řízení
věnovat vybraný člen obecní rady, a nejlépe by se měla stát jeho jedinou agendou,
myslí si Klásek: „Chlapi musí vědět, že je
ve vedení obce člověk, který jim bude šlapat
na paty, dávat jim naprosto konkrétní, srozumitelné a z hlediska vyhlášek a platných
právních předpisů vykonatelné instrukce.
To znamená žádné obecné zadání ve smyslu
kontroly veřejného pořádku.“
Člověk pověřený vedením policie má
podle Kláska také vyhodnocovat její činnost, brát si od ní zpětnou vazbu a tyto
informace přenášet na úroveň obecní rady.
Bývalý starosta otevřeně říká, že bez důsledného vedení strážníci nefungují: „Mám
zkušenost, že věci, kvůli kterým jsme strážníky najali, jako je třeba vandalismus, se jim
příliš řešit nedařilo. Když ale státní policie
začala prohledávat chatovou oblast kvůli celostátně hledané osobě, ihned byli ve svém
živlu, ochotně nápomocni a disponující pro
Policii ČR řadou důležitých informací.“
Obecní policie vydržela v Kamenici
od poloviny 90. let do přelomu tisíciletí.
Neskončila ale proto, že by byla rozpuštěna, ale členové sboru se postupně rozprchli
do jiných obcí a noví adepti nesplnili kritéria mentální způsobilosti.
A co říkali na obecní policii tehdy lidé?
„Názory jsou vždycky různé. Pokaždé, když
se něco stalo a policie zrovna byla na druhé straně obce nebo třeba nebyl nikdo ve
službě, se lidé naštvaně ptali, na co vůbec
strážníky máme. Tak to je ale i se státní
policií a vždycky to tak bude. Na druhou
stranu si myslím, že pokud si to obec může
dovolit, je vždy dobré obecní policii mít.
Zvlášť pokud má už několik tisíc obyvatel
a významný obecní majetek. Důležité však
je splňovat podmínky jejího řádného řízení,
úkolování a kontroly,“ uzavírá náš bývalý
starosta Tomáš Klásek.
				
Red
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Pod školou máme novou pěšinu

Je to důležitá část vycházkového okruhu kolem Kamenice

S kočárkem, na kole, pěšky. Z parku Údolní niva ke škole už nemusíme chodit
po schodech, ale vede tu pohodlná cesta, která nabídne i odpočinkový koutek
s lavičkami a výhledem na Dvorský rybník.

11

Pro děti a učitelky je to malá revoluce,
protože naše základní škola postrádá
venkovní plochy, kde by se dalo provětrat,
případně se učit pod širým nebem. Údolní
niva je k tomu ideální, díky pěšině se k ní
lze přesunout za minutu a bezpečně.
Pěšina ale není jen spojnice mezi parkem,
školou a sídlištěm. Hraje důležitou roli jako
součást vycházkového a relaxačního okruhu
kolem Kamenice, který vedení obce dlouho
plánovalo a postupně ho kompletuje.
„Odjakživa se kolem naší obce táhl zelený
pás, který ale nebyl dlouho příliš udržovaný
a pro lidi nebyl tolik atraktivní. Postupně
ho zvelebujeme a zpřístupňujeme tak, aby
vytvořil ucelenou, po celé délce schůdnou
relaxační zónu,“ vysvětluje starosta Pavel
Čermák.
Práce na této vycházkové trase začaly už
před lety. Jejím pomyslným startem je park
Údolní niva, z nějž se dá jedním směrem
vyrazit do Kostelce u Křížků a druhým
směrem ke kamenickému zámku, kolem
Mlýnského rybníka až k zámku Štiřín. Tato
historická cesta od zámku k zámku je u nás
v Kamenici známá jako „Pištrajch“.
Nedávno udělalo vedení Kamenice
významný pokrok v budování této stezky.
Se Strojmetalem se podařilo vyjednat, aby
mohla obec využít břeh Dvorského rybníka
k vybudování pěšiny. „Jsem rád, že k tomu
podnik přistoupil aktivně a altruisticky
a nejenže nám pozemek poskytl, ale také
přispěl na mobiliář, který na něj umístíme.
Takový přístup oceňuji,“ říká Čermák.
Další důležitý krok byla směna pozemku
naproti takzvané Opičárně u Hamerského
rybníka, který je hned přes silnici naproti
škole. „Vyměnili jsme ho s Lesy České
republiky za pozemek na Ládví, který je
pro turistiku hůř využitelný, ale stále zůstává
pro lidi přístupný,“ říká Čermák.
Obec tak získala kus lesa hustě porostlého
listnáči i jehličnany v těsné blízkosti centra,
který přímo navazuje na pěšinu pod školou
a bude tvořit další část zeleného okruhu.
Radnice teď pracuje na přípravě jeho
kultivace, opravě cestiček a plánuje do něj
umístit i sezení, odpadkové koše a drobné
atrakce.
Když touto částí projdeme, dostáváme
se k čistírně odpadních vod. Práce na jejím
rozšíření pomalu končí a s tím, jak staveniště
opustí poslední těžká technika, se otevře
další vycházkový úsek. I proto jsou součástí
prací na čistírně i terénní úpravy v jejím
okolí. Podél čistírny se pak dostaneme až
ke staré benešovské. Tato frekventovaná
silnice, kudy sviští auta směrem na Ládví,

je zatím největší oříšek při budování
vycházkové trasy. Jediný způsob, jak silnici
zcela bezpečně překonat, je podejít most
úzkou kamennou cestičkou podél potoka.
„Chceme vybudovat k podchodu pěšinky,
a pokud tedy zrovna nebude velká voda,
může to být atraktivní a bezpečná cesta
přes frekventovanou silnici,“ přemýšlí
starosta. Alternativou je pak až přechod
v Olešovicích, ale tím se vzdalujeme
ze zamýšlené trasy.
Když už máme silnici za sebou,
dostáváme se na nezpevněnou cestu mířící
k Mlýnskému rybníku. U něj se podařilo
navázat partnerství s vedením rybářství
Líšno a. s., které v Kamenici vlastní mnoho
rybníků včetně Mlýnského. „Navštívil jsem
pana ředitele a shodli jsme se, že rybníky
v Kamenici jsou skvělá a přirozená atrakce,
která si zaslouží kultivované okolí, hlavně
upravené mlatové chodníky a u nich
posezení,“ říká Čermák. Podle svých
slov se chce soustředit při dalším jednání
na prostor mezi Mlýnským a Struhařovským
rybníkem, který nabízí nejkrásnější výhledy
na vodu a život kolem ní: „Tady chceme
co nejvíc využít divokou přírodu a vkusně
do ní zakomponovat povalové chodníky
a třeba i malou pozorovatelnu. Rybářství
od nás pak celkem oprávněně očekává
ohleduplnost k vodnímu dílu, zajištění
čistoty v okolní přírodě a slušné chování
návštěvníků.“
Velký zádrhel čeká při budování
výletního okruhu u Struhařovského
rybníka. Vedení radnice už začalo jednat
s novým vedením zámku Štiřín a snaží se

opět zprůchodnit cestu po obou stranách
rybníka. Zámek Štiřín ji už před lety
zablokoval pod záminkou ochrany golfu
před divočáky, ale i zloději. Byl přesvědčen,
že k lesní oplocence na svém pozemku
nepotřebuje povolení. „My si ale myslíme,
že to není právně v pořádku. Snažíme se
vyjednat, aby tuto část trasy opět poskytli
k veřejnému užívání,“ říká starosta. Věří
v rozumnou domluvu, která vždy vede
rychleji k oboustranné spokojenosti, než
vleklá pře v rámci správního řízení.
Pokud se „blokádu“ u Struhařovského
rybníka podaří vyřešit, nic už nebude bránit
kompletnímu propojení kamenického
okruhu. Od rybníka by výletníci mohli
zamířit buď lesem směrem k Všedobrovicím,
nebo zpět do centra po Návršní ulici. Z ní
vede ulice Na Květnici a dál po zelené
značce zase na začátek okruhu do Údolní
nivy.
Nová vycházková zóna, která přirozeně
využívá přírodu v našem bezprostředním
okolí, nejenže nabídne skvělou příležitost
pro relax, ale také obrovsky zvyšuje
potenciál navazujících tras. „Do Kostelce,
Sulic, Želivce, Skuhře, všude tam vedou
pěšinky, které začínáme vracet do jejich
původních tras a jejich okolí zvelebovat.
Tak jako například dobrovolníci inspirovaní
Spolkem Kamenicko vysázeli stromy
na obecním pozemku směrem do Kostelce,
je vítaný každý, kdo se k nám chce přidat
a přispět k tomu, aby naše prostředí bylo
ještě krásnější a kouzelnější,“ uzavírá starosta
Pavel Čermák. 			
				
Red
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Dívčí ragby klub SG Kamenice opět
trénuje na našem fotbalovém hřišti

Ryze dívčí ragbyový klub nezaváhal
ani na vteřinu a ihned po rozvolnění
vládních opatření obnovil tréninky
pro dívky od 3 do 18 let. Klub má
v současné době přes 70 hráček
napříč všemi věkovými kategoriemi
a tímto srdečně zveme všechny další
případné zájemkyně na naše tréninky
a připomínáme, že byť ragbyový klub,
jednoznačně preferujeme u mladších
ročníků multisportovní přípravu, takže
žádný ostych!
V současné době tréninky probíhají
každé pondělí a středu, starší dívky mají ještě
třetí atletický trénink, viz tabulka tréninků
nebo na www.stronggirls.cz. Tréninky
jsou otevřené všem dívkám po předchozí
domluvě na telefonu Vanessy Ficalové
722 230 307, a to vzhledem k omezenému
počtu osob, které se na hřišti mohou
pohybovat. V tuto chvíli je hlavní prioritou
návrat dívek do kolektivu a společná zábava.

Po dobu lockdownu klub svou činnost opět můžeme potkávat na hřišti, i když jen
nezastavil – třikrát týdně probíhaly on-line v omezeném „režimu.“
tréninky starších kategorií. Takový trénink
Vanessa Ficalová, ředitelka
v online prostředí ale nedokázal nahradit
SG KAMENICE
běžný sportovní trénink. Jsme rádi, že se
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Jaro na podzim a další novinky z Kulturáku
Je nám líto, že situace ještě není tak
růžová, abychom pro vás v Kamenici
mohli realizovat již několikrát
přesouvané a plánované jarní akce.
Pro všechny z nich jsme našli
s vystupujícími interprety nový termín
na podzim.
Nové termíny:
• Můžem i s mužem: 20. 9. od 19.30
• Radek Jaroš: 21. 9. od 19.30
• Laco Deczi & Celula New York:
5. 10. od 19.30
• Vlasta Redl: jeden z termínů:
7., 9. nebo 16. 12. od 19.30
Abyste nebyli smutní, připravujeme
a streamujeme pro vás v rámci projektu
Kulturáku naživu skutečně výjimečné hudební události a interprety, jejichž vystoupení byste si neměli nechat ujít.
Ve středu 7. dubna nám zahrála držitelka ceny Anděl Martina Trchová, která
vystoupila spolu s Lenkou Krpalovou
alias Prune.
V pondělí 12. dubna ji vystřídal další
z hrdých držitelů Anděla Jakub König,
který je znám spíše z kapel Kittchen nebo
Zvíře jménem podzim.
O nic méně zajímavým faktem je, že týden po něm, 22. dubna k nám přijela umělkyně zahraničního původu žijící v Brně
Eva Jurčáková s kapelou Evolet.
Velkou květnovou událostí bude živý
online stream koncertu písničkáře Voxela, který chystáme na čtvrtek 6. května
od 19.30.
A pár dní po něm, v pondělí 10. května od 19.30 nás rozezpívá mladý písničkář
ze Stříbrné Skalice Jan Senft neboli
Člověk krve.
Budeme rádi, když si naše koncerty
ZDARMA pustíte nebo se rozhodnete přispět na to, aby se u nás konalo více takových
akcí i v budoucnu. Více podrobností o tom,
jak přispět, najdete na našich stránkách nebo
facebooku.
Zároveň pro vás chystáme spoustu novinek, mimo jiné připravujeme proměnu
Kulturního centra na Kulturní a informační
centrum.
A také pro vás na podzim
nově chystáme:

Současná komedie úspěšného kanadského
autora, jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které by měla mít ideální
partnerka.
Koncert Michala Horáka
26. 10. od 19.30
Písničkář, kterému je 22 let, hraje na kytaru,
klavír, foukačku anebo třeba na heligonku
po pradědovi. Lítá ze stylu do stylu, převažuje folk. V nejlepších letech vyhrál několik talentových soutěží (např. Czechtalent,
Česko Zpívá, Folkový Kvítek)

Divadelní představení Fantastická žena Divadelní představení Krasavci
12. 10. od 19.30
na chmelu 4. 11. od 19.30

Crazy komedie, odehrávající se v jedné krachující maloměstské hospodě U krasavce,
jejíž osud vezmou její pitoreskní štamgasti
do svých rukou, když vyrazí do netradičního boje proti záludným developerům,
kteří jim chtějí prodat „střechu“ nad hlavou.
Aktuální informace a záznamy
z koncertů najdete na:
www.kckamenice.cz
facebook.com/kckamenice
nově také na Youtube kanálu
KC Kamenice
Kateřina Doležalová
KC Kamenice
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Dražba obrazu Benátky jde do finále
Do 21. května máte šanci získat dílo dětí ze speciální péče
ZŠ Kamenice a podpořit jejich další tvorbu a rozvoj

V minulém čísle jsme vás upozornili na nesmírně zajímavou akci, kterou pro děti z naší
základní školy uspořádala speciální pedagožka Dagmar Ördögová. Její svěřenci vytvořili
společnými silami výtvarné dílo, které nejenže posloužilo k rozvoji motoriky a soustředění,
ale je také příležitostí, jak dětem pořídit nové pracovní a výtvarné pomůcky a hry. Dražba
probíhá na facebook.com/skolakamenice.cz. Jak obraz vznikal a jak děti ze speciální péče
strávily minulý rok, popisuje v následujícím článku paní Ördögová.
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Malířem se může stát každý z nás. Říkáte
si, co je to za nesmysl? K tomu přeci musí
být přinejmenším vrozený talent. Ale jak se
nyní můžete přesvědčit na těchto stránkách
Kamenického zpravodaje, vždy tomu tak
není.
Při vymalovávání pracovních listů jsme
dostali v loňském roce (na jaře při distanční
výuce), s dětmi ze speciální péče (děti, které
mají speciální péči přiřazenou z poraden
a chodí na ni před školní výukou, během
školní výuky či po školní výuce - do kabinetu ve škole, ke speciální pedagožce školy)
nápad, že bychom mohli společně namalovat obraz podle čísel.
Protože se nám stýskalo po slunci
a po moři, ke kterému jsme už v té době
(ohledně covidu) jezdit nemohli, vybrali
jsme si z nabídky na internetu obraz s mořem, italské Benátky, které všichni velmi
dobře známe.
Když obraz konečně dorazil, upevnili
jsme ho na sloup pod pergolou (jako na malířský stojan) a mohlo se začít malovat.
A protože bylo loni nádherné jaro
i léto, chodily děti ze speciální péče místo
do kanceláře-kabinetu školy, individuálně
na konzultace na terasu, pod velkou zahradní pergolu, do osady Valnovka, nacházející
se jen jednu stanici autobusem od Základní
školy Kamenice přímo na zahradu speciální
pedagožky.
Většině rodičů i dětem se tento nápad
velmi líbil, rodiče děti buď vozili autem,
či děti jezdily samy autobusem nebo chodily pěšky (této výuky se zúčastnilo celkem 15 dětí). A tak, jsme tedy od dubna do
června 2020, měli distanční výuku speciální

péče – venku, na čerstvém vzduchu (a samozřejmě jsme přitom všichni dodržovali
i státem vyhlášená hygienická pravidla –
individuální konzultace, desinfekce rukou,
roušky).
Děti během této péče nejen malovaly
obraz, ale procvičily si také pomocí speciálních učebnic, pracovních listů a postupů
čtení, psaní (prováděly cviky na jemnou
i hrubou motoriku), na sluchové vnímání
využívaly počítač a výuková CD (např. CD
,,Čtení jako hraní“ -1. a 2. díl – interaktivní
program pro nápravu dyslexie…), měly
k dispozici speciální pomůcky – bzučák,
čtecí okénko, tabulky na rozlišení měkkých a tvrdých slabik, používaly také hry k
udržení pozornosti a soustředění - ČOKO
IQ, Sleduj a najdi, Logico – piccolo, násobilkové domino, Scrabble, pexesa, puzzle,
karty... a zlepšovaly si také svoje čtenářské
dovednosti nejen pomocí dětských knížek
a časopisů, ale také často luštily i křížovky
a zábavné kvízy… Každá hodina či dvouhodina byla koncipována tak, aby vyhovovala
jejich specifickým potřebám.
Důležitou součástí těchto náprav byla
tedy přesně vymezená struktura, umožňující dítěti vplout do určité pravidelnosti,
řádu a opakování a také zařazení relaxačních
chvilek - při kolísání jejich pozornosti či
únavě. S pomocí tohoto všeho (výše uvedeného) si děti posílily svoje sebevědomí
v předmětu český jazyk a matematika.
A nyní bych se opět vrátila k první větě
článku, tedy k malování obrazu - Benátky. Musím říci, že obraz se dětem opravdu
povedl a vyřazuje z něho pozitivní energie
– energie ze společné radosti a práce. Moje

dvě nejlepší malířky, Natálka Nováková
a Evička Piščáková, které chodily obraz
malovat i o velkých letních prázdninách,
k tomu dodávají: ,,Líbilo se nám, jak vždy
obraz přibyl (zaplnily se další a další čísla)
a jak se obraz pokaždé, když jsme přišly
na novou hodinu – změnil k lepšímu. Nečekaly jsme v začátku, že z toho vznikne
něco tak povedeného.“
Myslím si, že malování obrazu podle
čísel byl druh tvorby, který měl pro děti
spoustu pozitiv: potěšení ze samotné práce
– je ideální, když se na téměř bílém plátně
postupně objevují obrysy budoucího obrazu
- relax – posedět si či postát - se štětcem
v ruce u malířského plátna (na zahradě u lesa) a připadat si jako opravdový malíř
- rozvíjení jemné motoriky a soustředění
- strávení času - spolu, popovídání si,
naučit se něčemu novému a u toho si ještě
jako bonus- něco pěkného vytvořit
- být spokojený se svým výtvorem –
okamžik, když právě nanášíte poslední tah
a obraz je konečně hotový - naplnění pocitu
radosti a zároveň hrdosti. Natálka Nováková: „Paní učitelko, DALI JSME TO.“
Píle a trpělivost všech těchto výše uvedených dětí (malovaly obraz od dubna 2020
do února 2021) nám ukazuje, že nyní můžeme odporovat zažitému klišé – malíř musí
mít talent. Zde, na obrazu Benátek vidíme,
jak i ten, kdo nebyl nikdy před tím obdarován malířským talentem, ho po spojení společných sil nabyl a malířem se stal. Věřím,
že i Vy, milí čtenáři, mi dáte za pravdu.
Dagmar Ördögová
speciální pedagog ZŠ Kamenice

Duben v mateřské škole Kamenice
Počátkem měsíce dubna, v době uzavření škol, jsme dětem připravovaly distanční
výuku. Distanční výuka probíhala formou
zadávání úkolů pro děti na našich webových stránkách a on-line setkáváním dětí
s paní učitelkami. On-line setkání i úkoly
na webových stránkách byly děleny a přizpůsobeny pro dané věkové skupiny dětí.
Přes veškeré nařízení, které jsme musely v mateřské škole dodržet, jako je
testování dětí, snížený počet dětí ve tříZákladní škola Olešovice přijme:
• učitele anglického jazyka a učitele speciálního pedagoga s nástupem
od 1. 9. 2021. Nabídky zasílejte
na info@skolaolesovice.cz
nebo na tel: 731 415 507.

dě, nepřítomnost pedagogů a dodržování přísných hygienických opatření, jsme
v týdnu od 12. dubna přivítaly ve školce
děti, které plní povinnou školní docházku
a děti rodičů, kteří jsou zařazení do skupiny
zaměstnanců IZS.
S dětmi opět tvoříme, cvičíme, připravujeme předškoláky na vstup do základní
školy a samozřejmě si i hrajeme. Děti znovu navazují sociální vazby na své spolužáky a užívají si dětského kolektivu. To
Základní škola Olešovice přijme:
• přijme administrativní pracovnici - účetní
s nástupem od 1. 9. 2021. Nabídky zasílejte
na info@skolaolesovice.cz
nebo na tel: 731 415 507.

vše však probíhá za určitých hygienických
podmínek a nařízení. Děti se zatím nemohou setkávat s dětmi z jiných tříd, a to ani
na školní zahradě.
Dále jsme dne 19. dubna přivítaly v našem kolektivu novou paní učitelku Věru Šebestovou, která bude spolu s paní učitelkou
Ilonkou ve druhé třídě u Slůňátek.
Učitelky MŠ Kamenice
Linda Vejmelková, Aneta Beránková
Základní škola Olešovice hledá:
• osobního asistenta žáka na odpolední
a noční hodiny. Nástup ihned. Podrobné
informace na tel: 731 415 507.
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Floorball Academy pro své příznivce
připravila jaro plné aktivit
Vyrazit můžete třeba za pokladem
Vyrazit za dobrodružstvím a najít
zakopaný tajný poklad je snem
každého kluka i holky. Splnit si ho teď
alespoň částečně můžete díky novému
projektu Floorball Academy s názvem
Geocaching Academy.
Trenéři akademie různé části pokladu
ukryli na 22 místech v okolí obcí a městských částí, kde malí sportovci z akademie
za normálních okolností trénují. Úkolem
hledačů je najít alespoň tři části pokladu
ze tří různých míst, které potom na následujícím tréninku nebo jiné akci akademie
mohou vyměnit za míčky či jiné drobné
ceny. V každé truhle se ukrývá jinak barevná část pokladu a zápisník, povoleno je
vzít vždy jen jeden kousek a zbytek nechat
ostatním hledačům. Do zápisníku můžete
napsat vzkaz dalším lovcům pokladu. Tak
neváhejte a zapojte se i vy!
Jak už název napovídá, projekt vychází
z celosvětově populární sportovně turistické
aktivity Geocaching, ve které je účelem
najít skryté schránky pomocí GPS. Všechny podrobné informace včetně přesných
pravidel, mapy všech částí pokladu i odkazu na komunikační skupinu lovců pokladů na platformě Whatsapp naleznete na
floorballacademy.cz/geocaching-academy.
Hra je určena všem zájemcům, nejen z řad
našich členů.
Pokud jste už svůj poklad nalezli nebo
dáváte před turistikou přednost rychlejšímu pohybu, potom jsme právě pro vás
připravili náš Academy Run orientační
běh. Absolvovat ho můžete hned v několika lokalitách a na jeho trase vás čeká plno zajímavých úkolů. Běžet můžete buď
rychle na výkon, nebo v klídečku, takzvaně na pohodu. Více informací naleznete
na floorballacademy.cz/run.
S velkou radostí také můžeme říct, že
se s uvolňováním vládních opatření po-

stupně vracíme ke společným tréninkům.
Začínáme těmi venkovními a netrpělivě
také očekáváme, až nám bude umožněn
návrat do tělocvičen. O všech změnách informujeme naše členy e-mailem, tak buďte
ve střehu.
Připravené máme i naše letní aktivity.
Věříme, že o prázdninách už bude situace
kolem koronaviru natolik klidná, že bude
možné uspořádat všechny naše plánované
kempy. Letos chystáme dva druhy kem-

pů. Pobytový Academy Camp proběhne
od 4. do 10. července a tradiční příměstské
Summer Campy připravujeme na druhý
a třetí červencový týden. Na všech kempech
si holky a kluci vyzkouší plno nejrůznějších sportů a prožijí parádní letní týden
plný zábavy a dobrodružství. Těšíme se
na všechny, členy i nečleny akademie, pokročilé sportovce i začátečníky! Více informací, včetně možnosti přihlášení najdete
na floorballacademy.cz/kempy. Vít Voltr

Zprávy z knihovny
Bazar vyřazených knih
12. 5. a 26. 5. 2021
10.00 – 16.00
Kde: prostory kamenické knihovny
Konání akce závisí na aktuálních vládních nařízeních.

Z důvodu vládních nařízení a epidemiologické situace jsme byli nuceni tuto akci
již několikrát odložit. Nabízíme další termín
a doufáme, že se tentokrát bazar uskuteční.
Nejen naši čtenáři, ale i ostatní návštěvníci, budou mít možnost koupit si vyřazené
knihy všech žánrů, pro dospělé i děti, za
symbolickou částku 3 Kč (brožované)

a 5 Kč (vázané). Jedná se o vyřazené knihy
v rámci aktualizace fondu.
Přijďte si k nám vybrat a dejte těmto
knihám ještě šanci. Možná zde najdete knihu, která vzbudí váš zájem, nebo prostě
ulovíte hezký kousek!
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Květinová radost mamince
Pro tvořivé děti ke Dni matek
5. 5. 2021
13.00 – 16.00
Kde: prostory kamenické knihovny
Konání akce závisí na aktuálních vládních nařízeních.
Od okamžiku, kdy se narodíme, nespustí
z nás oči, pečuje o nás ve zdraví i v nemoci
a neustále nás zahrnuje svojí láskou - MAMINKA.
Maminky pro nás udělají první, poslední.
Nezapomeňte proto své mamince pravidelně lásku oplácet a dělat jí radost.
Milé děti, už víte, čím vaši maminku potěšíte tentokrát? Pokud ne, přijďte k nám
do knihovny, spolu pro ni vytvoříme
kytičku na památku.
Rozhodněte se rychle. Den matek už
klepe na dveře!

Lovci perel – ocenění dětských Pro děti:
čtenářů
• Kde jsou má mláďátka? (Gazzola
Ronny)
Také tato akce čeká na možnost realiza- • Faunina velká mise. Edice Zvonilka a
ce. Věříme, že se již brzy dočkáme. Všechny
Tvor netvor
oceněné dětské čtenáře budeme o termínu • Podivuhodná dobrodružství obra
akce včas informovat a za jejich čtenářské
Burydáše (Jiří Hanibal)
aktivity odměníme.
• Elvíra. Strašidlo z kontejneru. Mládě
jménem Pecka (Lucie Paulová)
Květnové knižní
• Deník malé blondýnky. O prázdninách
novinky
(Jiří Urban, Ann Urbanová, Tana
Pro dospělé:
Tanko)
• Nebe voní tebou (Eva Hrašková)
• Hrabě Monte Christo. Série Světová
• V dobrém i zlém (Sacksová Michelle)
četba pro školáky (Alexandre Dumas st.)
• Vražda Kafkova vnuka (Jaroslav Kuťák) • Vúdúlínek (Daniela Fischerová)
• Pohřbení (Kendra Elliot)
• Kařut a Řabach (Olga Stehlíková)
• Úkol pro šaška (Hrdlička Pavel)
• Jezevec Chrujda krotí kůrovce (Petr
• Smrt na Karlštejně (Jan Bauer)
Stančík)
• Skleněná past (Éric Fouassier)
Dagmar Walachová
• Aféra v Cornwallu (Liz Fenwick)
• Příběh srdce (Kathryn Taylor)

Noc kostelů 28. května v Kamenici
Spolek Kamenicko zve v rámci
letošní Noci kostelů všechny zájemce
do kostela sv. Františka z Assisi
v Kamenici. Se souhlasem Farnosti
Říčany a za finanční podpory Komise
pro sport a kulturu při Radě obce
Kamenice se tak připojíme k přibližně
tisícovce sakrálních staveb, které
po celé České republice odhalí
návštěvníkům akce i to, co obvykle
zůstává očím skryto. Kamenický
kostelík je cenný jak z hlediska místní
historie, tak z hlediska historické
spojitosti s Arcibiskupstvím pražským.

Nehledě na všechna dosavadní omezení
shromažďování zatím Arcibiskupství
pražské počítá s termínem 28. května 2021
(jako vždy pátek). V Kamenici zahájíme
v 19 hodin a až do zhruba 23 hodin
potrvá kulturní program, v jehož rámci se
rozezní kostelní varhany. Na doporučení
Arcibiskupství pražského budeme program
směřovat také do okolí kostela. Je to záměr,
který je vyvolán jednak stále pokračující
pandemií, jednak snahou o to, aby si člověk
v sousedství sakrální stavby uvědomil, že je
součástí širšího celku, že není neomezeným
vládcem všeho, že nemá právo ničit a bořit,
naopak, že se má snažit souznít s okolím,
přírodou a lidmi kolem sebe. Každý
kostelíček, zapomenutý křížek či Boží muka
jsou připomínkou hledání řádu věcí a lidské
víry v tento řád.
O případných změnách vás budeme
informovat. Sledujte proto stránky

Doufáme, že vše vyjde, a těšíme se na vás
www.kamenicko.cz a Facebook spolku
Kamenicko, web a FB obce Kamenice, večer 28. května v kostele sv. Františka
jakož i www.nockostelu.cz. Předem z Assisi v Kamenici.
Michaela Valentová
prosíme návštěvníky o dodržování všech
Spolek Kamenicko
aktuálních protipandemických opatření.
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Klub seniorů při KC Kamenice

V měsíci dubnu byl ukončen nouzový
stav, který nahradily různě se měnící
zákony a pravidla chování. Věříme
však, že během května situace již
dovolí další rozvolnění, abychom se
mohli začít opět aktivně setkávat
alespoň v malých skupinách. Roční
izolace neškodí jen seniorům, je velmi
deprimující pro všechny bez rozdílu
věku.
Během tohoto roku se proto snažíme být
s vámi v kontaktu hlavně přes naše webové
stránky, vkládat sem co nejvíce informací
a zajistit vám trochu zábavy nebo vás potěšit
třeba krátkými videi s nazpívanými písničkami. Děkujeme všem našim muzikantům
za jejich krásné příspěvky.
Víme však také, že mnozí z vás máte
potíže orientovat se na vlastním mobilu,
o to více na počítači, a tím na našem webu.
Přinášíme vám proto jednoduchý manuál na
počítači, abyste se s námi propojili a zapojili
se do dění.
MANUÁL seniora na webu:
kckamenice.cz
Přes Google nebo Seznam.cz zadáte
adresu: kckamenice.cz, nahoře se objeví
černá lišta – na ní klíčová slova Klub seniorů – pátá zleva. Myší najedete na tato
slova, ukáže se ikonka ručičky. Tu podržíte
na těchto slovech, pod nimi se směrem dolů

rozbalí další nabídka – tzv. rubriky: Připravované akce, Aktuality, Historie a ohlasy,
Společenská kronika, Náš Zpěvník, Kontakty. Ikonkou ručičky/myší sjedete na vybranou rubriku a kliknete, poté se objeví
jednotlivé příspěvky řazené pod sebou
- vždy obrázek a u něj jen část textu. Vyberte si příspěvek položením ručičky/myší na
obrázek nebo na část textu a znovu kliknete.
Příspěvek se zobrazí celý. Pokud budete
chtít po jeho přečtení zvolit nový – jiný
příspěvek, můžete začít postup od začátku a
vybrat si znovu z nabízených rubrik a v nich
příspěvek, který vás láká k přečtení.
Příklad: Klub seniorů – klik – objeví se
informace o klubu a jeho vzniku. Znovu
Klub seniorů – ale sjedu ručičkou na rozbalené rubriky, vyberu si např.: Aktuality
– klik, objeví se příspěvky: Velikonoce,
Fotosoutěž III., II., I., Zábavné kvízy apod.
Vyberu si Velikonoce – kliknu na obrázek
nebo na část textu – rozbalí se celý příspěvek – zde je text a pod ním jsou umístěna
videa nebo audio záznamy s natočenými
písničkami pro vás. Kolečkem na myši
pohybuji nahoru a dolů, posunujete tím
text nahoru nebo dolů. Kliknete na šipku na obrázku a video se spustí. Podobně
budete postupovat v případech, kde jsou
vloženy nějaké dokumenty. Uložený dokument většinou najdete v textu pod slovem ZDE – kliknete a ony se vám za chvíli
zobrazí. Nebo se zobrazí fotografie, vy si
na jednu fotografii kliknete, a pak už jen

klikáte na šipky na levé nebo na pravé straně
fotografie a prohlédnete si tak celou fotogalerii. Tento návod si opište a postupujte
podle něj, po několika pokusech, už budete
vědět, co a jak.
Nebojte se být aktivní a kliknout, nemůžete nic pokazit, nic vymazat. Můžete se
přiučit, ale hlavně pobavit a budete na sebe
pyšní, co nového jste se naučili.
Jakmile to bude možné, připravíme pro
vás jednoduché kurzy na počítači, abyste se
stali nezávislí a byli si jistí, že to zvládnete.
Držíme vám pěsti.
Sledujte náš web www.kckamenice.cz,
vývěsku u KC, kde najdete také potřebné
informace, případně volejte na známá čísla:
Kontakty na organizátorky Klubu seniorů
55+aktivní:
Marie Hajdušková, tel. 733 222 369
hajduskovam@seznam.cz
Marie Grafnetter, tel. 721 865 938
marie.grafnetter@seznam.cz
Opět oživíme PRAVIDELNÉ AKTIVITY,
jakmile to bude možné!
Ping – pong
pondělí a úterý od 9 hod. na terase u KC
nebo v sále,
po předchozí domluvě s vedením KC:
323 672 643
Kontaktní osoba: Jiří Vinkler,
tel. 606 192 391
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Petank
úterý od 14 hod., hřiště za Billou,
Kontaktní osoba: Marcela Nápravníková,
tel. 777 029 566
Cyklostředy a páteční túry
kontaktní osoba: Jiří Vinkler,
tel. 606 192 391
Zpívánky
první čtvrtek v měsíci od 16 hod.
Restaurace U Partyzána dle možností.
Ostatní čtvrtky dle dohody.
Kontaktní osoba: Lenka Medřická,
tel. 732 169 421
Vyhodnocení soutěže La Manche
na suchu
Během měsíce února probíhala celostátní
soutěž seniorů pod záštitou SenSen (Nadace
Senzační Senioři), do které jsme se také zapojili. O výsledcích kamenických družstev
jsme psali již v minulém čísle zpravodaje.
Mnohým z nás bohužel březnový zpravodaj

vůbec nedorazil do schránek, přesto můžete
výsledky najít stále na našich stránkách –
www.kckamenice.cz, od května v rubrice
Historie a ohlasy, kde pro vás zůstanou
uloženy tabulky družstev, jednotlivců,
ale i klubů napříč republikou.
Odezva na tuto celostátní soutěž byla
velkolepá. Celkem se zúčastnilo 1 700 seniorů v 50 týmech z celé republiky. Za měsíc
únor měl každý senior ujít 34 km – tedy
vzdálenost, která odpovídá délce Lamanšského průlivu v nejužším místě. Soutěž
měla motivovat k pohybu. Za jediný měsíc
bylo společně zdoláno neuvěřitelných 159
057 kilometrů. Pomyslný kanál La Manche
padl více než čtyři a půl tisíckrát, čtyřikrát
dokola jsme obešli zeměkouli.
Nejúspěšnější byli senioři z Klubu Aktiv v Českých Budějovicích s 26 324 km
a 131 účastníky. Druhé místo obsadil Senior klubu ZVVZ z Milevska s 14 730 km
ve 162 lidech. Na třetí příčce se umístili
senioři z Rožnova pod Radhoštěm s nachozenými 7 968 km s 68 sportovci.
Náš kamenický klub 55+aktivní získal
krásné 7. místo s celkovým počtem ušlých
Inzerce

4.834 km a 48 chodci. Ještě jednou všem
sportovcům děkujeme za účast! Co je však
nejdůležitější zprávou pro nás? Chodíme
dál, zdoláváme krajinu kolem Kamenice
pěšky, na kole a snad už v květnu si zahrajeme ping – pong nebo petank venku.
Podrobné informace ohledně soutěže
s tabulkou celorepublikových výsledků najdete na našich stránkách nebo na stránkách
SenSen: www.sensen.cz
Uzávěrka klubové fotosoutěže v rámci projektu La Manche na suchu byla
prodloužena vzhledem k nedoručenému
březnovému zpravodaji do vašich schránek
a jeho dubnovému opětovnému zpoždění.
Informace a pravidla k hlasování se proto dostaly k menšímu počtu seniorů, než
jsme doufaly. S autory vítězných fotografií
vás seznámíme v příštím čísle zpravodaje,
v předstihu také na našem webu a vývěsce
u kulturního centra.
Moc se těšíme na nejbližší možné setkání
s vámi a přejeme vám všem krásné květnové
dny ve zdraví a duševní pohodě.
Marie Hajdušková
Marie Grafnetter

DĚKUJEME
NAŠIM
ZAMĚSTNANCŮM
za součinnost, trpělivost
a loajalitu.

www.strojmetal.cz

Pořiďte si vůz KODIAQ RS Challenge (2,0 Bi-TDI
176 kW 7-stup. automat. 4x4) za skvělou cenu
a užívejte si komfortní, sportovní a bezpečnou jízdu.

Slevu získáte při předložení tohoto voucheru.

ŠKODA
KODIAQ RS
CHALLENGE
Pořiďte si nový vůz
s 10% slevou.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AB AUTO BREJLA s.r.o.
Automobilová 585, Vestec u Prahy
Tel.: 244 912 000, e-mail: info@auto-brejla.cz
www.auto-brejla.cz

1 484 000 Kč

nyní za

1 335 600 Kč

Poslední vozy skladem!
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KODIAQ RS Challenge
2,0 Bi - TDI 176 kW 7 DSG 4x4 – 7 míst: 8,3 l/100 km, 210 g/km

KOMINICTVÍ J. & M.
Prokopec Martin

IČO: 01423525

�abízím kominické služby všeho druhu, mám 7let praxi v oboru.
�rovádím kontroly/čištění komínů na tuhá, plynná a kapalná
paliva��T��, včetně vystavení zprávy o provedení kontroly/čištění
komínů dle vyhlášky č.34/2016sb.
Cena činí 700,- Kč za 1 průduch se zprávou na �rok����dní�, dále
provádím revize některých kotlů na TUHÁ paliva. Cena pro kotel
TP dle § 27a [K § 17 odst. 1 písm. h) a odst. 7 zákona] činí
1.300kč s platností � roky�od data k datu�.
�o domluvě je možná menší oprava komínů, možnost vyfrézování
komínu od dehtu. Dále jsem schopen zprostředkovat
vyvložkování komínu, jak na plyn, tak i na tuhá paliva.

!Pro objednávku/info je nutné zavolat nebo poslat SMS a to s
kompletní adresou. Volání je možné v době mezi 8-16hod. =
(Po - Pá). SMS je možné zasílat nepřetržitě i o víkendech!

tel. 602477044

email: kominictvi.j.am@gmail.com

Ve Vaší obci/městě budu dne:

Potřebujete prodat
či pronajmout
nemovitost?
Spokojený klient je
mou největší prioritou
Bc. Martina Odvárková
T +420 723 535 469
E martina.odvarkova@re-max.cz
Lokalita Kamenice a okolí
• Koupím jakoukoliv tahací harmoniku - akordeon, heligonku, chromatiku. Jsem
sběratel a muzulikant. A dále koupím babetu na ryby. Tel: 728 230 625
• 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

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

Volejte na tel. 724 617 017

Za práci nedáváme jen pivo na dovolenou
a na Vánoce, ale nabízíme taky:
• Náborový příspěvek 20 000 Kč
• Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč
• K tomu příplatky a čtvrtletní
bonusy 10 %
• 5 týdnů dovolené
• Dotované stravování + pitný režim
na pracovišti zdarma
• Možnost ubytování na firemní
ubytovně přímo u pivovaru
• Příspěvek na kulturu, sport,
dovolenou a zdravotní péči ve výši
10 000 Kč ročně
• Příspěvek na penzijní/životní
připojištění ve výši 12 000 Kč ročně
• Multisport kartu
• A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

DRIVE-IN
ZÁMEK ŠTIŘÍN
RESTAURACE ATIS
JAHODOVÉ MENU
30. 5. - 16. 6. 2021
11:00 - 20:00
Carpaccio z jahod a okurek
s presovaným vodním melounem
109 Kč
Uzená kachní prsíčka s listovým salátem
a jahodovou esencí
149 Kč
Filátko z mořského vlka s jahodami
a zeleným chřestem
179 Kč
Hanger steak s růžičkami květáku,
čerstvými jahodami a řeřichovou espumou
179 Kč
Red Velvet dortík s jahodovou granitou
79 Kč
Vanilková panna cotta s jahodovou salsou
a chia oplatkou
105 Kč
Obaly 10 Kč/ks
Objednávejte na tel.: 255 736 557, restaurace@stirin.cz
https://www.stirin.cz/gastronomie/specialni-nabidka/

