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Fotka měsíce: 
Záchrana na rozhledně. Lezecká skupina územního odboru Kolín trénovala 13. – 14. září 
v Kamenici a Krhanicích záchranu lidí z nepřístupného terénu. Pro výcvik využili i naši 
rozhlednu na Ládví, kde probíhala záchrana osoby z vyhlídkové plošiny. 
Foto: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
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Titulní fotka: 
Námětem Kamenických podzimních slavností byl letos vesmír a Alex 
zvítězil v soutěži o nejlepší masku, za kterou dostal sladkou odměnu. Na 
fotce je s ním maminka Martina, tatínek Martin, a sestřička Elin.

CENÍK INZERCE (bez DPH)

Celá strana: 4 000 Kč
(na zrcadlo sazby: 188 x 264 mm, na spad: 210 x 297 mm + 5 mm)
Polovina: 2 200 Kč
(170 x 120 mm)
Čtvrtina: 1 160 Kč
(90 x 130 mm)
Osmina: 600 Kč
(92 x 63 mm)
Prolink mezi inzerátem, vyvěšeným na webových stránkách 
Kamenice a předmětem inzerce.
1/4 strany a menší:  50 Kč, 1/2 strany a větší 100 Kč

ZVÝHODNĚNÁ INZERCE

Dlouhodobá – sleva 30%
V případě nepřetržité inzerce v 5 po sobě jdoucích vydáních.
Předplacená – sleva 25%
3 inzeráty ve třech po sobě jdoucích vydáních nebo s konkrétním 
uvedením měsíce vydání. Platba předem.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Do 150 znaků: zdarma
Nad 150 znaků: 15 Kč za slovo.
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Slovo 
starosty

Vážení sousedé,
tentokrát pro Vás máme zvláštní vydá-

ní. Informací je v našem Zpravodaji tolik, 
že jsme ho nafoukli na 28 stran. Dočte-
te se, co všechno jsme museli absolvovat, 
abychom mohli začít s opravou hráze Kří-
sovského rybníka, a také, že silnici, kte-
rá přes ní vede, konečně zprovozňujeme 
alespoň v jednom směru. Myslím, že už 
máme všichni dost objíždění Struhařova 
přes Želivec a čekání v koloně na zdejší 
křižovatce. Dočtete se o byrokratických 
překážkách, s kterými jsme bojovali, ale také 
se dočtete o budoucnosti hráze, která bude 
nejen pohodlně průjezdná v obou směrech, 
nasvětlená a bezpečná pro auta i chodce, ale 
bude mít také ve svých základech uloženou 
kanalizaci propojující Štiřín a Všedobrovice 
se zbytkem kamenické sítě.

Že je potřeba úřady popohánět a nečekat 
pasivně na jejich vyjádření, ví moc dobře 
náš zastupitel pro dopravu Jiří Topinka, 
s nímž jsme připravili článek o chystané vel-
ké rekonstrukci krajských i obecních silnic. 
S místostarostou pro ekonomiku Petrem 
Valáškem si zase projdeme ty největší do-
končené projekty a také, co zajímavého nás 
čeká v tomto a následujícím roce. Nejde jen 
o velké věci typu čistírna odpadních vod, 
ale zdánlivé drobnosti, které dělají život 
v Kamenici lepším. Jako třeba nové atrakce 
pro děti, stroje na venkovní cvičení nebo 
budky na půjčování knížek z naší knihovny.

Všichni rodiče si určitě rádi projdou na-
bídku kroužků a informace pro Vás mají 
jako vždy i naši kameničtí sportovci.

Pokud jste si oblíbili Sukův hudební Šti-
řín, tak vězte, že volné pokračování tohoto 
cyklu vážné hudby našlo své místo v Průho-
nickém zámku. Cyklus zahájí pánové Ivan 
Ženatý a Igor Ardašev.

Přeji Vám příjemné čtení.Pavel Čermák
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Krátce z rad a zastupitelstva obce Kamenice 
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2. 9. 2021

Rada obce Kamenice schvaluje:
• zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ 5/2021 „Snížení energetické 

náročnosti a stavební úpravy KD Kamenice“ a vypsání nového zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku VZ 11/2021 „Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy 
KD Kamenice“.

15. 9. 2021

Rada obce Kamenice schvaluje:
• doplacení příspěvku z dotačního programu Provoz na sportovní, kulturní a volnočasovou 

aktivitu právnických a fyzických osob pro rok 2021 pro následující subjekty v této výši: 
Judo Club Kyklop, z.s.  22 350 Kč 
OK KAMENICE, z.s.   24 750 Kč 
Rugby Club STRONG Girls, z.s.  16 100 Kč 
Mažoretky Hraběnky Kamenice, z.s. 10 000 Kč 
Junák – český skaut, středisko Kamenice, z.s. 15 000 Kč 
Gymnastický oddíl Kamenice, z.s.  22 850 Kč 
SK Kamenice, z.s.   17 500 Kč;

• Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi obcí 
Kamenice a Asekol a.s.;

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0090/2021, uzavřené se společností POHL cz, 
kterým se snižuje cena za dílo o méněpráce;

•  uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě na byt č. 15 o velikosti 31,50 m2, ul. Truhlářská 
č.p. 855, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem, kde předmětem Dodatku č. 5 je 
prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 30. 9. 2022;

• zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Kanalizace Všedobrovice–Štiřín“;
• uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene ve smyslu služebnosti mezi 

obcí Kamenice, GasNet a Bytovým družstvem Kamenice, č. sml. 8800095247/1/2021. 
Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům parc. č. 619/60 a 826/1 v kat. území Těptín, ve 
vlastnictví obce Kamenice;

• ukončení Pachtovní smlouvy uzavřené mezi obcí Kamenice a firmou ZEA Světice, a.s., 
ze dne 11. 10. 2019.

Rada obce Kamenice doporučuje:
• Zastupitelstvu obce Kamenice schválit uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci 

mezi prodávající a obcí Kamenice, kde předmětem prodeje bude spoluvlastnický podíl 
o velikosti id. 1/8 na pozemku parc.č. 740/13 – trvalý travní porost o evidované výměře 
3 087 m2, vše v obci Kamenice a kat. území Těptín;

• Zastupitelstvu obce Kamenice schválit uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci 
mezi Nadačním fondem VIAGEM a obcí Kamenice jako kupující, kde předmětem prodeje 
bude spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¼ na pozemku parc.č. 740/13 – trvalý travní 
porost o evidované výměře 3 087 m2, vše v obci Kamenice a kat. území Těptín.

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

Krátce z rad obce Kamenice

31. 8. 2021

Rada obce Kamenice schvaluje:
• uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě na byt č. 2 o velikosti 30,4 m2, ul. Truhlářská 

č. p. 855, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem, kde předmětem Dodatku č. 2 je 
prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 31. 8. 2022;

• uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě na byt č. 12 o velikosti 31,20 m2, ul. 
Truhlářská č. p. 855, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem, kde předmětem Dodatku 
č. 2 je prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 31. 12. 2021;

• výběr dodavatele BAUWERK, s.r.o., který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku 
a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 1 639 917,38 Kč bez DPH;

• uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení mezi obcí Kamenice a Elektrowin, a.s.;

• zveřejnění záměru obce směnit díly d+e+f od pozemku parc. č. 833/3 o celkové výměře 
179 m2, v katastrálním území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice, za díly c+h od 
pozemku parc. č.: 460/1, zahrada, o výměře 1 749 m2 a pozemku parc. č.: 463/2, 
zahrada, o výměře 101 m2, v katastrálním území Těptín, pro obec Kamenice;

• zveřejnění záměru obce směnit část pozemku parc. č. 618/21, oddělený díl b, o celkové 
výměře 94 m2, vše v katastrálním území Ládví, ve vlastnictví Obce Kamenice, za díl 
a o celkové výměře 92 m2 od pozemku parc. č. 618/13, zahrada, o výměře 1 364 m2, 
v katastrálním území Ládví, pro obec Kamenice.

Rada obce Kamenice bere na vědomí:
• předloženou projektovou dokumentaci „rekonstrukce komunikace II/107, obec 

Kamenice“, včetně připomínek ze strany obce Kamenice;
• předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 

doručených ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce na akci „Rekonstrukce komunikace k ČOV“.

Rada obce Kamenice doporučuje:
• Zastupitelstvu obce Kamenice schválit uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci 

mezi Junák – český skaut, z.s., a obcí Kamenice, kde předmětem koupě a prodeje je 
pozemek parc. č. 45/2, ostatní plocha, o výměře pozemku 641 m2, v k.ú. Štiřín.

Před 20 lety 
jsme získali svůj 
prapor a znak

Osmého října uplyne přesně 20 let 
od okamžiku, kdy se obec Kamenice sta-
la právoplatným držitelem svého praporu 
a znaku. Pojďme si osvěžit význam, který 
se v našem znaku ukrývá. Znak není jen 
rozlišovací znamení, je to symbol svrcho-
vanosti místa, jako obraz minulosti a sou-
časnosti a zároveň uchovává tyto významy 
i do budoucnosti. Symboly obce uděluje 
na žádost obce poslanecká sněmovna a to 
se stalo 8. 10. 2001. Symboly převzal teh-
dejší starosta z rukou předsedy Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR.

Technické služby 
Kamenice pracují  
pro Vás

Vybíráme příklady z deníku TSK ředi-
tele Alexe Dvoraka:
• prořezávka živého plotu a čištění 

dlažby cesty za lékárnou
• dosypání materiálu v březové aleji
• čištění nového chodníku na hrázi pod 

školou
• výměna zámku u branky dětského 

hřiště
• prořezávka živého plotu za Billou  
• Ringhofferova (Struhařov) -  broušení 

a lakování zábradlí podél chodníku
• Trojská, Lísková - asfaltování (záplaty)
• Lýková – likvidace černé skládky  

Vítání občánků

Rodiče, máte-li zájem o slavnostní při-
vítání Vašeho dítěte mezi občany obce 
Kamenice, hlaste se na matrice Obecního 
úřadu Kamenice. Zákonné zástupce dítěte 
neobesíláme z důvodu dodržování platných 
zákonů.

Rodič, který bude mít o vítání zájem, 
vyplní přihlášku ke tažení na webu obce: 
stránka Dokumenty ke stažení a následně 
Obecní úřad. Poté ji odevzdá na podatel-
ně obecního úřadu nebo ji zašle e-mailem 
na adresu: podatelna@kamenice.cz  nebo  
matrika@kamenice.cz,

Vítání občánků plánujeme na podzimní 
listopadovou sobotu 2021 na Zámku Šti-
řín. Pozvánku obdržíte včas před konáním 
slavnostního obřadu. Můžete hlásit i děti 
narozené v loňském roce, jelikož se v minu-
lém roce vítání nekonalo. Dřívější podané 
přihlášky evidujeme. 

Termín pro podání přihlášek – nejpoz-
ději do pátku 29. 10. 2021.

OÚ Kamenice – matrika 
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Vylobovali jsme nejen nové 
silnice, ale i spoustu vylepšení

Jiří Topinka je náš soused z Těptína. 
„První, čeho jsem si všiml, když jsem 
se sem nastěhoval, byl stav krajských 
silnic. Na to, že jsme obec 20 kilometrů 
od Prahy, jsou v katastrofálním stavu, 
a tak jsem se rozhodl za zlepšení 
bojovat jako zastupitel.“ Podle jeho slov 
uvidíme výsledky už brzy. Nové silnice, 
ale i nové přechody a semafory jsou 
výsledkem několikaletého soustavného 
tlaku na kraj.

Pokud bychom přirovnali systém silnic 
u nás v Kamenici k cévám, tak silnice 107 
a 603 jsou dvě hlavní tepny. Silnice 107 se 
táhne od Čakovic přes kruhový objezd, 
kolem základní školy a Billy a končí na 
křižovatce u zahradnictví. Její druhé rameno 
pak začíná křižovatkou na Želivci a pokra-
čuje přes Štiřín a Všedobrovice směrem na 
Velké Popovice. Silnice 603 se táhne od 
Ládví a protíná naši obec směrem k Hlu-
bočince. Už jen z tohoto popisu je jasné, 
že kdokoli se chce posunout z Kamenice 
jakýmkoli směrem, nezbývá mu, než najet 
na jednu ze zmíněných tepen a ve většině 
případů k tomu potřebuje obě. To se týká 
nejen aut, ale i všech náklaďáků a kamionů, 
které naší obcí jen projíždí a podepisují se 
na stavu hlavních silnic. 

Křižovatka u zahradnictví je vytížená 
od nepaměti. Po havárii hráze Křísovského 
rybníka, které se věnujeme na jiném místě 
tohoto Zpravodaje, se stejně frekventovanou 
stala i křižovatka na Želivci. Používá 
ji každý, kdo potřebuje jet přes Štiřín 
a Všedobrovice. 

Dvě silnice a dvě křižovatky jako páteř 
veškeré dopravy u nás jsou ve správě kraje 
a volají dlouhá léta nejen po opravě, ale také 
zásadním vylepšení. K němu by mělo dojít 
v roce 2023, a jak říká zastupitel a radní pro 
dopravu Jiří Topinka, to, že jsme se dostali 
už takto na dohled je i díky systematickému 
vyjednávání s Krajskou správou a údržbou 
silnic: „Podařilo se nám nejen urychlit pří-
pravu rekonstrukce, ale také do projektů 
kraje zakomponovat vylepšení, o kterých 
víme, že je lidé u nás potřebují.“

Kraj tak kromě prosté výměny povrchu 
silnic zřídí nové přechody pro chodce u Bi-
lly, u obecního úřadu, a dále u zahradnictví 

vznikne světelná křižovatka, která uklid-
ní dopravu a vnese pořádek do provozu 
na křížení hlavních tepen. Semafor bude 
i na křižovatce na Želivci. Vzhledem ke 
stále hustější dopravě, kterou přináší růst 
obyvatel, z nichž mnoho dojíždí za prací 
do Prahy, je vybudování těchto městských 
prvků nezbytné.

K největším změnám během rekon-
strukce dojde na křižovatce a náměstíč-

ku na Nové Hospodě. „Odbočuje se tu 
do Jednosměrné, do Návršní, na čerpací 
stanici, kam potřebují zajíždět i cisterny 
s palivem, v obou směrech tu lidé chodí 
na autobus, jsou tu obchody. Udělali jsme 
svůj vlastní projekt, který celý tento prostor 
zpřehlední a učiní využitelnějším, a hlavně 
bude respektovat podmínky, které jsou dnes 
kladeny na bezpečnost, které dříve nebyly 
tak tvrdé. Kraj náš projekt zapracuje do 

Radní Jiří Topinka představuje plány, které změní dopravu  
v Kamenici, dvě největší křižovatky dostanou semafory
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rekonstrukce celé silnice,“ říká Jiří Topinka. 
Podle jeho slov by se sám kraj nikdy 

k tak složitému projektu neodhodlal, jeli-
kož v jeho zájmu je hlavně oprava povrchu 
silnice a řešení navazujících místních do-
pravních vazeb může být často nad jeho síly. 
Obec, která vrhla do projektu veliké úsilí, 
dokonce předehnala na tomto úseku kraj, 
který teprve získává územní rozhodnutí na 
zbytek silnice. 

Další bod, který se vedení radnice roz-
hodlo vyřešit po svém, je křižovatka v za-
táčce nedaleko základní školy. Způsob, jak 
se na frekventovanou Ringhofferovu ulici 
napojuje Jednosměrná a zároveň silnice 
s přechodem směrem na sídliště, je pro ři-
diče i chodce matoucí a radnice proto do 
projektu kraje přiložila různé návrhy na 
zlepšení. Bylo potřeba sladit zájmy majitelů 
pozemků, dopravní policie, obce a kraje. 
„Křižovatka bude přehlednější, i když to 
nebude stoprocentně takové, jak bychom 
chtěli. Je to prostě dědictví toho, jak celý 

tento prostor v minulosti vznikl,“ popisuje 
Topinka. 

Prostorově omezená je i křižovatka u za-
hradnictví, kam není možné umístit kruho-
vý objezd, a právě proto tu bude „pomalejší“ 
řešení v podobě semaforů.

Když se ještě vrátíme směrem k základní 
škole, zde spolu s rekonstrukcí silnice 107 
vznikne další nový pás chodníku k přecho-
du, který bezpečně vyřeší situaci chodců 
v okolí ulice Kolmá a Sídliště II. Tím by 
cesta ke škole byla lemována chodníky po 
obou stranách. „Generální rekonstrukci 
přechodu pro chodce mezi sídlišti I. a II. 
s novými nástupními plochami zahájí obec, 
co nevidět, ale kraj tuto stavbu zakompo-
nuje do projektu rekonstrukce celé silnice, 
a tak to nebude zmařená investice,“ popisuje 
vylepšení v této lokalitě radní Topinka.

Občané Kamenice se už jistě nemohou 
nových silnic a lépe vyřešených křižova-
tek dočkat. Obrovskou setrvačnost, s níž 
kraj řeší opravy svých cest, pociťujeme na 

vlastní kůži. Jiří Topinka ale upozorňuje: 
„Chodím na kraj a lobuji za rekonstrukci 
silnic 107 a 603 a zakomponování našich 
vlastních projektů už několik let. I když do 
tohoto snažení trochu hodily vidle krajské 
volby a obměna vedení, nemohu proti tomu 
současnému říct křivého slova. Trvalo to 
asi rok, ale současný tým na kraji už začíná 
velice dobře fungovat, což můžeme vidět 
třeba na rychlosti, s jakou nám vyšli vstříc, 
když jsme je požádali o alespoň provizorní 
opravu vozovky u nového chodníku na 
hrázi pod školou, než začne generální re-
konstrukce. Stejně tak konečně vyslyšeli 
naše žádosti o opravu asfaltu v Olešovicích 
u zahradnictví, kde je každé ráno plno aut.“

Radní Jiří Topinka slibuje, že v tlaku na 
kraj nepoleví a sdílí i mírný optimismus do 
dalších let: „Myslím, že se blýská na lepší 
časy a doprava u nás v Kamenici se bude 
už jenom zlepšovat.“

Red

Opravu křísovské hráze se 
podařilo urychlit o několik měsíců
Nejdřív otevření v jednom směru, pak kompletní rekonstrukce. 
Do základů se položí i kanalizace pro Štiřín a Všedobrovice
Propadlá silnice, betonové zátarasy. 
Kdo se chce dostat směrem na Štiřín, 
Všedobrovice, Popovice nebo na D1, 
neprojede alejí skrz Struhařov, ale 
musí si cestu protáhnout přes Želivec. 
Na místní křižovatce se v opačném 
směru zas nejednou vytvoří kolona aut 
dávajících přednost těm na Pražské. 
Všichni se ptáme, kdy bude hráz 
Křísovského rybníka opět v provozu, 
a někoho určitě zajímá, jak vůbec 
k uzávěře došlo. 

Silnice na hrázi sice patří Kamenici, ale 
hráz, která se pod ní sesypala, je v majet-
ku firmy Rybářství Líšno, a.s. Všechno to 
začalo hluboko pod povrchem, kde vyhni-
la staletá, dřevěná trubka odvádějící vodu 
z rybníka na druhou stranu hráze. Stále víc 
hlíny odnášel proud až se nakonec propadla 
veliká kapsa hned vedle silnice, která se tak 
stala pro auta nebezpečnou.

„K této eskalaci došlo v řádu dní, hráz 
jsme uzavřeli a požádali o okamžitou opra-
vu,“ vzpomíná Pavel Čermák. Obec vy-
jednala s Rybářstvím Líšno, že jako majitel 
vymění trubku, opraví násep směrem u ryb-
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níka a Kamenice si vezme na starost silnici 
a opačnou stranu hráze. „Zároveň jsme na-
hlásili na vodoprávní úřad v Říčanech, pod 
který spadáme, že došlo k havárii a opravu 
chceme provést bezodkladně.“ V takto odů-
vodněných případech lze totiž hned stavět 
a byrokratické kolečko na stavebním úřadě 
absolvovat až dodatečně. 

Vzhledem k tomu, že do hráze chtěla 
obec zakopat i novou kanalizační stoku ze 
Štiřína a provést generální opravu povrchu 
silnice, zdálo se naprosto logické udělat vše 
najednou v rámci opravy havárie. Úřed-
níci však pro potřeby obce našli málo po-
chopení. Jako havárie byla uznaná pouze 
zpráchnivělá trubka, nikoli ovšem sesunutá 
hráz, jejíž oprava tím pádem není možná 
bez zdlouhavého povolovacího procesu na 
stavebním úřadě a s ní samozřejmě i silnice, 
na kterou řidiči čekají. 

Pak přišla další komplikace. Vodoprávní 
úřad si vyžádal pro povolení samotné ha-
varijní opravy trubky stanovisko odboru 
životního prostředí, který nařídil vykonat 
v rybníku takzvaný biologický průzkum. 
Tedy ani Rybářství Líšno nemohlo začít 
s opravami ihned, dokud se neprokáže, 
že se v rybníku nenachází zvláště ohrožení 
živočichové. „Před výměnou trubky musí 
rybáři vypustit vodu z celého rybníka, a to 
na delší dobu, což jim ale odbor životního 
prostředí v Říčanech zakázal, dokud se ne-
prokáže, že v rybníku není nějaká vzácná 
škeble nebo žába, která by se případně mu-
sela zachraňovat a přemisťovat,“ popisuje 
starosta Čermák. Reálně tedy hrozilo, že by 
kvůli tomuto průzkumu rybáři nestihli před 

zimou rybník vůbec vypustit, další možný 
termín by byl až na jaře a tím pádem by se 
oprava hráze o další měsíce protáhla. Sta-
rosta Pavel Čermák se proto znovu vložil 
do jednání s úřady a podařilo se mu omezit 
podmínku biologického průzkumu pouze 
na stavbu hráze, nikoli na výměnu trubky, 
takže opravy prováděné Rybářstvím Líšno 
mohly začít už v září. „Mezi tím se s veli-
kým úsilím povedlo dokončit biologický 
průzkum, který ukázal, že v Křísovském 
rybníce žádné ohrožené druhy nejsou, takže 
můžeme pokračovat i v další části stavby,“ 
říká starosta.

V době psaní tohoto článku už rybáři 
uložili do základů hráze novou vysokopev-
nostní plastovou trubku a provádějí nové 
utěsnění hráze jílem. Poté bude opravena 
vozovka. Celá oprava je hrazena z peněz 
akciové společnosti Rybářství Líšno. Pokud 
půjde vše podle plánu, bude komunikace 
připravena ke zprovoznění do měsíce, jak 
popisuje starosta Čermák: „Vzhledem k to-
mu, že další stavební práce, jak na zpevnění 
vzdušné strany hráze, tak i generální oprava 
vozovky, nejsou stavebním úřadem v Říča-
nech považovány za opravu, ale za novou 
stavbu, která vyžaduje stavební povolení, 
nechceme už čekat, ale opět na hráz pustit 
auta v provizorním režimu.“  

Povolení provozu má různé podmínky, 
jedna z nich je posouzení stavu hráze sta-
tikem. Bude nutné i vyjádření dopravního 
inženýra Policie ČR, který již dříve žádal 
vyřešení problému blízkosti vozovky k do-
žívajícím stromům. „Dopravní expert nám 
radí dočasnou dopravní úpravu průjezdu 

v tomto úseku na jednosměrný provoz ve 
směru od Štiřína do Olešovic. Tím by se 
znatelně odlehčilo křižovatce na Želivci,“ 
komentuje situaci starosta a zároveň dodává: 
„O to nyní budeme usilovat a současně pro-
jektujeme generální rekonstrukci povrchu 
a zlepšení stability náspu hráze směrem ke 
golfu tak, abychom co nejdříve získali nutné 
stavební povolení.“

Jak sanace hráze, tak i úprava podlo-
ží komunikace bude znamenat zásah do 
kořenů zdejších stromů. K tomuto zásahu 
bude potřeba rovněž závazné stanovisko 
odboru životního prostředí. Místní spolek 
na ochranu přírody proti zásahu do koře-
nového systému stromů již nyní protestuje, 
ale vzhledem k tomu, že stromy jsou na celé 
hrázi, nelze bez tohoto zásahu do stromů 
téměř nic provádět. I to je otázka, kde se 
musí najít konsenzus.

Z rekonstrukce hráze se stal projekt, kte-
rý řeší najednou hned několik věcí. „Kromě 
zpevnění hráze a opravy silnice, nás příští 
rok čeká velká stavba kanalizace ve Štiříně 
a Všedobrovicích a její hlavní stoka pů-
jde rovněž přes hráz. Komunikaci chceme 
v tomto místě lépe osvětlit, a zlepšit tím 
bezpečnost jak chodců, tak i projíždějících 
aut. Hledáme, kudy přes hráz převést chod-
ce. Některé věci jsou již vyprojektované 
a na zbylých pracujeme. Nyní hráz pro auta 
otevřeme, poté v rámci stavby kanaliza-
ce doděláme to, co se nepodařilo prosadit 
v rámci opravy havárie. Cílem je, abychom 
mohli už natrvalo jezdit po hrázi Křísovské-
ho rybníka pohodlně a bezpečně,“ uzavírá 
starosta Čermák.          Red
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Dobré zprávy. Dopady pandemie 
na obecní kasu jsou překvapivě malé, 
a tak radnice pokračuje v investičních 
projektech, jak si je naplánovala. 
„Díky dobré práci investičního 
odboru obecního úřadu máme 
hned několik důležitých projektů 
i stavebních povolení a probíhají na ně 
výběrová řízení,“ říká místostarosta 
pro ekonomiku Petr Valášek.

Než se podíváme na právě běžící projek-
ty, ohlédneme se za tím nejdůležitějším, co 
se v nedávné době povedlo. Navýšení kapa-
city čistírny odpadních vod je největší akce, 
do které se naše obec pustila od dokončení 
nové budovy základní školy. Práce začaly 
před několika roky a letos už je nová, větší 
čistírna spuštěná ve zkušebním provozu. Ať 
už obec poroste jakkoli rychle, čistírna je 
svou kapacitou připravena pokrýt potřeby 
Kamenice na několik desítek let dopředu.

V ulici Týnská na okraji Těptína mají 
zase nový vodovod a spolu s ním i novou 
silnici. „Zhruba v její polovině je velký 

Od nové kanalizace  
až po knihobudky
O dokončených a chystaných projektech s Petrem Valáškem

sklon, takže jsme se rozhodli udělat silnici 
z gruntu. Letní deště prověřily, že je to 
postavené dobře a voda odtéká, jak má,“ 
říká místostarosta Valášek.

Nová silnice je i v ulici Návršní, která 
volala po opravě již mnoho let. O použité 
moderní technologii využívající na stavbu 
materiál ze zrecyklované staré silnice jsme 
už psali. 

Stavby, jíž si lidé v Kamenici asi všímají 
nejvíce, je chodník od základní školy přes 
hráz, kolem stájí až po kruhový objezd na 
Těptín. Zásadně zlepšil bezpečnost školá-
ků a také jsou díky němu lidé ochotnější 
cestovat do centra či do parku v Údolní 
nivě pěšky.

Naopak skrytá většině očí je rampa u jí-
delny základní školy. Na tomto místě vzni-
kal velký problém s dešťovou vodou, která 
sem stékala ze Sídliště I. Radnice nechala 
opravit kanalizaci, vytěžit nevhodné mokré 
vrstvy a navézt štěrk. V době psaní tohoto 
článku se připravovalo výběrové řízení na 
dodavatele finálního povrchu. Na základní 
škole také proběhla rekonstrukce chlapec-

kých záchodů a spolu s ní i výměna starého 
plechového podhledu v jedné ze tříd. Tato 
místnost byla také jako poslední vybavená 
interaktivní tabulí. „Část školy byla i nově 
vymalovaná, to je ovšem nekončící proces, 
který zajišťuje, že nátěr interiéru celé ško-
ly je každé tři roky kompletně obnoven,“ 
vysvětluje Valášek. 

Školní jídelna získá nový konvektomat, 
neboli velkokapacitní troubu na přípravu 
obědů, tak aby mohla rozšířit nabídku jídel. 
Dodavatel ovšem čeká na čipy k elektro-
nice, které nejsou momentálně k dispozi-
ci. V jídelně už proběhla výměna jednoho 
z kotlů. Tyto investice si škola zařídila za ze 
svých fondů se souhlasem obce. 

A letošní projekty? Právě teď se chystá 
výběrové řízení na opravu přechodu mezi 
Sídlištěm I. a II. spolu s chodníkem, nad kte-
rým přibude veřejné osvětlení. Projekt je již 
hotový a má stavební povolení. „Poptáváme 
možné dodavatele, i když celá republika teď 
bojuje s nedostatkem stavebních kapacit,“ 
říká k tomu Petr Valášek s tím, že práce snad 
začnou a budou i dokončeny ještě letos. 

Na Ládví mají nové posilovací stroje a kolotoč. Dětskou a sportovní zónu od sebe bude dělit jen branka.
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V září bylo vyhlášené výběrové řízení 
na chodník v ulici Jednosměrná. „Je to ne-
smírně potřebná věc a já jsem moc rád, že 
jsme konečně získali stavební povolení,“ 
komentuje Valášek. Povede od Nové Hos-
pody až po už hotový chodník v centrální 
zóně. Po celé délce se také opraví silnice 
a také vymění a doplní osvětlení. 

Za vysoce pravděpodobný projekt pro 
tento rok označuje Valášek opravu silnice 
v těptínské ulici Tyrkysová: „Ve strategic-
kém plánu obce máme pravidlo, že všechny 
ulice, které jsou ve svahu a žádají si kompli-
kované úpravy, se budou opravovat před-
nostně. Tyrkysová je jednou z nich a snad 
brzy ji začneme soutěžit.“

V přípravě je i výběrové řízení na opravu 
ulice Slámová, která se bude kompletně 
opravovat včetně veřejného osvětlení, a to 
s příspěvkem obyvatel této ulice.

Už teď běží stavba silnice od základní 
školy k čistírně odpadních vod. Radnice 
ušetřila čas tím, že ji vysoutěžila ještě v do-
bě, kdy probíhá směna pozemků s Lesy 
ČR. Využívat se bude nejen pro obsluhu 
čistírny, ale poslouží i cyklistům a turistům 
mířícím k Mlýnskému rybníku a dál po 
zeleném okruhu kolem Kamenice. 

Největší akce příštího roku je jednoznač-
ně kanalizace Všedobrovice-Štiřín. Na ni je 
už vypsáno výběrové řízení, které se bude 
soutěžit v několika stupních. „Budeme se 
ucházet o dotaci a jdeme do toho maxi-
málně připraveni a s nejvyšším nasazením,“ 
ujišťuje Valášek. Dobře ví, že čím lépe je 
projekt připravený, tím větší má šanci na 
úspěch. Vysoutěžený dodavatel tak přidává 
v dotačním řízení plusové body. 

Po dokončení úseku Všedobrovice-
Štiřín, zbude v Kamenici už jen poslední 
velká lokalita, kde kanalizace chybí. Tou je 
osaha Skuheř, která se pomalu mění z ryze 
chatové na rezidenční. Podle Valáška se 
začne s projektováním příští rok.

V přípravě je projekt dokončení smyč-
ky vodovodu, která zkompletuje síť mezi 
Novou Hospodou a Olešovicemi. Nachází 
se nad mateřskou školou nedaleko křižo-
vatky dvou krajských silnic, a právě před 
začátkem jejich generální opravy je nutné 
dokončit vodovodní smyčku.

Radnice dlouhodobě připravovala re-
konstrukci kulturního centra. Bude vymě-
něná kotelna, nainstalovaná fotovoltaická 
elektrárna, přibude nová vzduchotechni-
ka a budou provedeny stavební práce se 
změnou dispozice budovy. „Máme na to 
přislíbeny dvě dotace, které dohromady činí 
pěkného 17,5 milionu z čerstvě vysoutěžené 
ceny 22,3 milionů,“ říká Valášek. Kulturní 

centrum tak může získat novou techniku 
už v průběhu letošní zimy.

Samo kulturní centrum získalo dotaci 
na knihobudky, které obec nainstaluje po 
obci a lidé si tak budou moct vyzvedávat 
knihy jednoduše a non-stop. Jedna velká 
budka bude umístěná v centru a tři menší 
v osadách.

Radnice také podala žádost o dotaci na 
odbahnění největšího obecního rybníku, 
který se nachází ve Všedobrovicích u hasi-

čárny. „Věříme, že ji získáme. Pokud se to 
podaří, rybník nejen odbahníme, ale ještě 
mu opravíme hráz, která je teď v dezo-
látním stavu,“ plánuje Valášek a uzavírá: 
„Jen tento podzim pořádáme 9 výběrových 
řízení najednou. Zároveň se nám daří lépe 
připravovat projekty a tvoříme z nich zá-
sobník, z kterého je rovnou taháme, když 
vyjde dotace nebo přijdou na řadu v rámci 
rozpočtu obce. Budeme tak moct stavět bez 
zbytečného zdržování.“          Red

Lavičky se zajímavým dvoupatrovým designem přibyly na obou stranách silnice u Kulturního centra.

Vedle parku v Údolní nivě vznikla další parkovací stání.
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Kroužky a kurzy Komunitního centra pro děti  
při ZŠ v Kamenici na 1. pololetí školního roku 2021/2022

28. Dramatický kroužek pro 5.- 9.třídy
Čtvrtek: 16:00 - 17:00 v Komunitním centru 
od 23.září
Lektor: Šárka Valášková, D. Kratochvílová
Cena: 1200 Kč na pololetí (15 lekcí)

27. Dramatický kroužek pro 1.-4.třídy
Čtvrtek: 15:00-15:50 v Komunitním centru  
od 23. září
Lektor: Šárka Valášková, D. Kratochvílová
Cena: 1 200 Kč na pololetí (15 lekcí)

26. Šikovné ručičky pro 1. - 5. třídu
Středa: 14:00 -15:00 v učebně 5.B od 6.října
Středa: 15:00 -16:00 v učebně 5.B od 6.října
Lektor: Markéta. Bártová
Cena: 1100 Kč na pololetí (15 hodinových 
lekcí)

25. Šikovné ručičky pro 1. - 5. třídu
Pondělí: 13:30 - 14:30 v učebně 5.B od 4.října
Pondělí: 14:30 - 15:30 v učebně 5.B od 4.října
Lektor: Markéta Bártová
Cena: 1100 Kč na pololetí (15 hodinových 
lekcí)

24. Keramika 
Středa: 15:30 - 16:30 v učebně dílen  
od 6. října
Lektor D. Kratochvílová
Cena: 1500 Kč (15 lekcí)

23. Keramika 
Pondělí: 15:00 - 16:00 v učebně dílen  
od 4.října
Pondělí: 16:00 - 17:00 v učebně dílen  
od 4.října
Lektor D. Kratochvílová
Cena: 1 500 Kč (15 lekcí)

22. Vaření pro žáky 4. - 7. tříd 
Čtvrtek: 14:00 - 15:30 v kuchyňce od 7. října
Lektor: Ing. Lenka Pikorová
Cena: 1 200 Kč na pololetí (12 lekcí)

21. Kroužek hravé šití a tvoření  
pro 3. – 5. třídy
Úterý: 13:45 – 15:00 v učebně 5.B od 29.září
Lektor: Lucie Hladíková
Cena: 1500 Kč na pololetí (15 lekcí)

20. Taneční kroužek pro 5.- 9.  třída
Pondělí: 17:15 -18:15 ve staré tělocvičně
od 27.září
Lektor: Adéla Zagainovová
Cena: 900 Kč na pololetí (13 hodinových 
lekcí)

19. Taneční kroužek pro 1.- 4.třídy
Pondělí: 16:00 -17:00 v Komunitním centru
od 27. září
Lektor: Adéla Zagainovová
Cena: 900 Kč na pololetí (13 hodinových 
lekcí)

18. Florbal pro žáky 4. - 7. tříd
Pátek: 14:00 - 15:00 ve staré tělocvičně od 
24. září
Lektor: Michael Svatoš
Cena: 1200 Kč  na  pololetí (15 lekcí)

17. Florbal pro žáky 1. - 3. tříd
Pátek: 13:00 - 14:00 ve staré tělocvičně  
od 24. září
Lektor: Michael Svatoš
Cena: 1200 Kč na pololetí (15 lekcí)

16. Florbal pro žáky 4. - 7. tříd
Pondělí: 16:15 - 17:15 ve staré tělocvičně  
od 27. září
Lektor: Michael Svatoš
Cena: 1200 Kč na pololetí (15 lekcí)

15. Florbal pro žáky 1. - 3. tříd
Pondělí: 15:15 - 16:15 ve staré tělocvičně  
od 27. září
Lektor: Michael Svatoš
Cena: 1200 Kč na pololetí (15 lekcí)

14. Gym Academy – sportovní hry  
pro 2.- 3. třídy
Středa: 15:15 - 16:15 v nové tělocvičně  
od 29. září
Lektor: Mgr. Petra Fendrychová 
Cena: 950 Kč na pololetí (13 lekcí)

13. Volejbal pro žáky 5.–9. tříd
Pátek: 15:00 - 16:30 ve staré tělocvičně  
od 1. října
Lektor: Jiří Fantyš
Cena: 1000 Kč na pololetí (15 lekcí)

12. Kroužek basketbalu pro žáky 5. - 8. tříd
Úterý: 14:30 - 15:30 ve staré tělocvičně  
od 21. září
Lektor: trenér basketbalu Zdeněk Novák
Cena: 1000 Kč na pololetí (15 lekcí)

11. Sborový zpěv pro žáky 1. – 9. tříd
Úterý: 15:00 - 16:00 v hudebně od 5. října
Lektor: Zuzana Štichová
Cena: 600 Kč za (15 lekcí)

10. Zobcová flétna
Pondělí, čtvrtek v odpoledních hodinách 
od 4. října, v hudebně a v jazykové učebně
Přihlašování dne 20. 9. 2021 od 18:00  
do 20:00 hodin
na tel: 728 754 676, lektor: Z. Štichová
Cena: 1400 Kč na pololetí (12 lekcí)

9. Výtvarný kroužek pro 5. – 9.třídy
Úterý: 14:00 – 15:30 v učebně dílny  
od 21. září
Lektor: Mgr. Eliška Pospíšilová
Cena: 1600 Kč na pololetí  
(12 lekcí x 90 minut)

8. Výtvarný kroužek pro 3. - 4. třídy
Středa: 15:00 - 16:00 v učebně 2.B od 5.října
Lektor: Mgr. Adéla Holá
Cena: 1000 Kč na pololetí (12 lekcí)

7. Výtvarný kroužek pro 1. - 2. třídy
Středa: 14:00 – 15:00 v učebně 2.B od 6.října
Lektor: Mgr. Adéla Holá
Cena: 1000 Kč na pololetí (12 lekcí)

6. Němčina pro začátečníky 
- pro žáky 5. – 6. tříd
Pondělí: 14:30 -15:30 v učebně 7.B od 27.září
Lektor: Mgr. David Krop
Cena: 1100 Kč na pololetí (12 lekcí)

5. Němčina pro začátečníky  
- pro žáky 2. – 4. tříd
Středa: 14:00 -15:00 v učebně 7.B od 29. září
Lektor: Mgr. David Krop
Cena: 1100 Kč na pololetí (12 lekcí)

4. Francouzština pro začátečníky 
- pro žáky 5. – 6. tříd
Středa: 14:00 -14:45 v učebně 9.A od 29. září
Lektor: Pavla Ježová
Cena: 900 Kč na pololetí (12 lekcí)

3. Příprava z českého jazyka
na přijímací zkoušky pro 5. a 7. třídy 
Čtvrtek: 14:00 – 15:00 v učebně 7.B  
od 23.září
Lektor: Mgr. Danka Dudková
Cena: 1 200 Kč (za 20 hodinových lekcí)

2. Příprava z matematiky 
na přijímací zkoušky pro 9. třídy 
Pondělí: 15:15 –16:15 v učebně 9.B  
od 20. září
Lektor: Ing. Zuzana Iltisová
Cena: 1200 Kč (za 20 hodinových lekcí)

1. Příprava z českého jazyka
na přijímací zkoušky pro 9. třídy 
Pátek: 14:00 – 15:00 v učebně 9.A od 24. září
Lektor: Pavla Ježová
Cena: 1200 Kč (za 20 hodinových lekcí)

Zažij úspěch ve škole! pro 1. - 2. třídy
podpora vzdělání dětí formou hry
Středa: 13:00 – 13:30 v učebně 3.B  
od 29. září
Lektor: Lucie Hladíková
Cena: 600 Kč (12 lekcí)

Logopedie
Pondělí odpoledne od 17:30 hodin od 4. října
v kabinetu psychologie v ZŠ Kamenice
(přihlášení pomocí SMS zprávy)
Cena: 200 Kč za lekci (30 minut)
Lektor: Mgr. Michaela Langová, tel: 720 181 
963
Prosím pište SMS!
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První den na základní škole
Tak už nám to začalo! Jsou z nás školáci. 1. září jsme se sešli před 

školou s aktovkou na zádech. Čeká nás mnoho práce, ale i hodně 
zábavy a legrace. Poznáme nové kamarády, budeme se společně 
učit číst, psát i počítat. Určitě se všichni těšíme na dobrodružství, 
která spolu zažijeme!

Všem našim prvňáčkům i jejich rodičům přejeme úspěšné 
vykročení do školního roku 2021/2022.           

M. Plíhalová, H. Mašková, L. Vogeltanzová
třídní učitelky prvních tříd

Kroužky Komunitního centra  
pro dospělé

Angličtina pro mírně pokročilé až středně pokročilé a pokročilé
Lekce jsou 1,5 hodinové, probíhají v odpoledních až večerních 
hodinách, cena je 3500,- Kč
za patnáct lekcí při počtu nejméně pěti studentů.
V případě omezení prezenční výuky by výuka probíhala online. 
Informační schůzka s lektorkou bude ve čtvrtek 23. září 2021  
od 18:00 hodin v učebně v přízemí staré budovy ZŠ Kamenice  
(vchod zvenku vedle hlavního vchodu). 
Lektor: Mgr. Ludmila Hlinková, Dr. 
Kontakt: tel: 728 611 866, lida.hlinkova@gmail.com

Jak své dítě přihlásit  
a jak zaplatit

Žáci se přihlašují na kroužky pomocí přihlašovacích lístků, které 
jsou na webových stránkách školy, dále jsou umístěny na nástěnce 
u Komunitního centra vedle knihovny ZŠ nebo u paní vrátné 
ve vestibulu školy. Vyplněné lístky vloží do přihlašovací krabice 
u Komunitního centra nebo do přihlašovací krabice ve vestibulu školy.
Úhradu kroužků za žáky naší školy proveďte přes školní online 
pokladnu na začátku října 2021.
Úhradu za žáky z jiných škol proveďte na číslo účtu školy 
19-0420576399/0800, do poznámky napište příjmení a název kroužku. 
Kontakt: tel: 737 970 444, e-mail: krouzky-zskamenice@email.cz
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Dva týdny her pro prvňáčky v ZŠ Kamenice
Letošní setkání a seznámení s budoucími prvňáčky proběhlo 

tradičně na konci prázdnin. Pro velký zájem jsme v letošním roce 
uspořádali týdny dva, aby se dostalo na všechny děti.  Účast byla 
hojná, zúčastnilo se celkem 29 šikovných prvňáčků.

Dětem se věnovaly lektorky Markéta Bártová a Adéla Zagai-
novová, které si pro ně připravily pestrý program. 

Hodně jsme si hráli před školou, v prostorách Komunitního 
centra, cvičili a tancovali  v krásné nové tělocvičně. Během nej-
různějších her jsme poznávali nové kamarády a spolužáky a někteří 
též i své třídní pani učitelky a jejich asistentky.

Také jsme se trochu učili, vyráběli malá překvapení pro rodiče 
a sourozence.

Užili jsme si Olympiádu a soutěžili v několika sportovních 
disciplínách o medaile a drobné dárky. Poslední den jsme prošli 
„Pohádkový les“ s úkoly pohádkových bytostí.  Kdo chtěl, mohl se 
sám do nějaké pohádkové bytosti převtělit a ustrojit si její kostým. 

Věříme, že se dětem ve škole bude líbit a přejeme jim pevné 
zdraví a mnoho úspěchů ve škole.        

Za Komunitní centrum při ZŠ Kamenice D. Kratochvílová
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Tak jako všude, i v naší škole začal 1. září nový školní rok. 
Den byl plný slunce a všude byla dobrá nálada.  Žáci přicházeli 
zvesela, do školy se už těšili.  Hned u vchodu se jich ujaly třídní 
paní učitelky a žáky odvedly do jejich „domácích“ tříd. Tam 
společně zavzpomínali na právě uplynulé prázdniny, jaké nové 
poznatky získali a jak je uplatní v novém školním roce.  Po té 

jednotlivé třídy navštívila paní ředitelka školy ing. Hana Smejka-
lová a popřála všem úspěšný začátek nového školního roku a celý 
rok plný úsměvů, inspirativních chvil, malých i velkých úspěchů 
a především pohody. Totéž přejeme i Vám.        

Žáci a zaměstnanci ZŠ Olešovice

Nový školní rok v ZŠ Olešovice

Adaptace MŠ Kamenice

V září jsme v naší mateřské škole přivítali děti z Kamenice. Do 
školky se nám vrátily, „staré známé“ tváře, nyní již předškoláci, 
ale přivítali jsme i 39 nových malých žáčků. Všechny paní učitel-
ky se v přípravných dnech svědomitě chystaly na jejich příchod, 
aby ať už první, či opakovaný nástup do mateřské školy byl co 
nejpříjemnější. 

Za celý kolektiv mateřské školy můžeme říct, že první dny 
byly náročnější pro všechny, ale zároveň i nezapomenutelné ve 
vzájemném poznávání sebe navzájem, seznamování se s chodem 
a režimem mateřské školy. Každé z dětí je individum, a i tak k ně-
mu v naší školce přistupujeme. S respektem, tolerancí, otevřenou 
náručí a hlavou plnou nápadů, jak co nejpříjemněji děti již v útlém 
věku učit hrou.

Všechny jsme moc rády, že adaptace proběhla a stále ještě pro-
bíhá v příjemném a klidném duchu u většiny dětí. Pokud si zrovna 
nehrajeme, tak tančíme, zpíváme, kreslíme, učíme se nové věci 
a upevňujeme si především základy slušného chování. Mnohdy nás 
můžete potkat na procházce po okolí Kamenice, pokud tedy zrovna 
netrávíme čas hrou na naší rozlehlé školní zahradě s bohatým vý-
běrem prolézaček, houpaček, pískovišť a nových tělovýchovných 
prvků.           Paní učitelky Aneta Beránková a Věra Šebestová



14

Říjnové  
knižní novinky 
Pro dospělé
• Tajemství italské vily (Caroline 

Montague)
• Konec hry (Daniel Cole)
• Případ mrtvého krále (Stanislav 

Češka)

Kulturní centrum zve na koncerty i divadlo

vrátí všechny knihy, které mají půjče-
né. Zároveň upozorňujeme čtenáře, 
kteří nevyužili výzvy u minulé Čte-
nářské amnestie a knihy nám dodnes 
nevrátili, že jim v rámci vstřícného ges-
ta umožňujeme naposledy této akce 
využít. Zůstane-li upomínání bezvýs-
ledné a čtenář nevrátí půjčené knihy, 
nebo jiné dokumenty ve stanovené lhů-
tě, bude knihovna nucena vymáhat je-
jich vrácení dalšími kroky, včetně pro 
čtenáře nákladů s tím spojenými (viz 
Knihovní řád).

Prosíme, prohledejte své domácí 
knihovny a doneste v uvedeném termí-
nu nevrácené knihy k nám do knihovny. 
Knihovna si od této akce slibuje vrácení 
dlouho postrádaných knih, které se tak 
znovu dostanou do oběhu a budou si je 
moci vypůjčit další čtenáři.

Podrobnější informace najdete také 
na stránkách www.kckamenice.cz 
nebo vám poskytneme v knihovně.
Dagmar Walachová, Knihovna Kamenice

V prvním říjnovém týdnu letos pro-
běhne 25. ročník celostátní akce pořá-
dané Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků ČR (SKIP) – Týden kniho-
ven. V rámci této akce jsme pro vás při-
pravili:
• Nový čtenář – 50% sleva na roční re-

gistraci do knihovny
• 6. 10. 2021 – pohádku loutkového di-

vadla Loutky v lese „O perníkové cha-
loupce“ 

• 4. 10. – 14. 10. 2021 – Čtenářskou 
amnestii

Čtenářská amnestie:

Kamenická knihovna vyhlašuje v ter-
mínu od 4. 10. – 14. 10. 2021 oblíbenou  
Čtenářskou amnestii (odpuštění popla-
tků za pozdní vrácení knih). Čtenářská 
amnestie se netýká knih zapůjčený-
ch v rámci MVS – knih zapůjčených pro 
vás z jiných knihoven.

Čtenáři, kteří dlouho nevrátili knihy 
a kterým naběhla upomínka v jakéko-
liv výši, budou mít možnost tyto knihy 
vrátit, aniž by museli upomínku uhra-
dit. Upomínky a poplatky z prodlení bu-
dou čtenářům prominuty, pouze pokud 

Týden  
knihoven bude  
4. až 10. října 

• Klíč (Kathryn Hughes)
• Mlha nad Shadow Sands (Robert 

Bryndza)
• Smrtelný hřích (Markéta Harasimová)

Pro děti
• Kouzla vzhůru nohama (Sarah 

Mlynowski)
• Tady straší naši (Daniela 

Krolupperová)
• Královna brouků (M. G. Leonardová)
• Staveniště – leporelo
• Filix Wood: Pouze nejslabší přežijí 

(Petrus Dahlin)

bude rok, ale mezitím jsme byli většinu 
času zavření…) galerii v kulturním domě. 
Děkujeme ještě jednou všem účastníkům. 

O 14 dní později jsme ve spolupráci se 
spolkem Kamenicko připomněli osobnost 
Přemysla Pittra na vernisáži výstavy Pře-
mysl Pitter – akce Zámky. Výstava bude 
k vidění v Kulturním domě do konce října 
v provozní době KC. 

V sobotu 18. září jsme se potkali na 
Podzimních slavnostech, tentokrát na té-
ma vesmír, které zakončil výborný open air 
koncert Bohemian Pink Floyd Tribute na 
náměstí před Kulturním domem. 

Po čtyřech změnách termínu jsme s ra-
dostí přivítali energické divadelní představe-
ní Můžem i s mužem, ve kterém excelovaly 
Vandou Hybnerová, Keirou Hrachovcová, 
Dášou Zázvůrková a Jitkou Sedláčková. 
Toto představení bylo výjimečné i tím, že 
se jedná o první představení které na sále 
proběhlo po úpravě akustiky sálu a pevně 
věřím, že tato úprava napomohla příjemné-

Vážení příznivci kultury, tak se nám to 
povedlo. Po roce a půl jsme se mohli setkat 
na vyhlášení výsledků soutěže Amatérské 
fotografie v nově upravené (vlastně už to 

mu zážitku z představení a bude nás i nadále 
těšit. 

Aby toho nebylo málo, hned druhý den 
jsme v Kamenici uvítali horolezce Radka 
Jaroše, který nám přijel povyprávět o „Ko-
runě Světa“, tedy o tom jak zdolal nejvyšší 
vrcholy všech kontinentů. 

Ale abychom se jen nehrabali v minu-
losti, pojďme se podívat co nás čeká v říjnu. 

5.10. začneme opět dlouho připravova-
ným a odkládaným koncertem Laco Dec-
ziho, kterého se osobně nemohu dočkat. 
Laco vystoupí tradičně s kapelou Celula 
New York. 

Poslední říjnové úterý bude opět patřit 
hudbě. 26. října vystoupí výborný mladý 
písničkář Michal Horák, který o sobě ve 
svých 23 letech říká „Lítám z žánru do žán-
ru, ale myslím, že to je všechno hlavně folk.“

Všechna představení začínají 
v 19:30 a bližší informace naleznete na 
kckamenice.cz. Těšíme se na další setkání

Jan Růža, KC Kamenice
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Kdo byl Přemysl Pitter?

Bělovlasý, dobře upravený muž 
s pronikavýma tmavýma očima svírá 
v náručí dítě. Kolem něj v zámeckém 
parku pobíhá řada dalších malých 
bytostí od nemluvňat po náctileté. Asi 
jste o něm již slyšeli, možná jste také 
zahlédli černou pamětní desku na 
zdi štiřínského zámku. Tím ale výčet 
připomínek na osobnost Přemysla Pittra 
v kamenickém veřejném prostoru končí. 
Rádi bychom ovšem, aby jeho odkaz 
v Kamenici více žil, a proto vznikla 
v Kulturním centru tato výstava. Proč si 
i dnes tohoto muže připomínat?

Na bojišti

Přemysl Pitter se narodil roku 1895 
do zajištěné rodiny. Jeho otec vedl tiská-
renský podnik, který měl později zdědit, 
ale z nalajnované budoucnosti brzy sešlo. Po 
náhlé smrti otce i matky začal osmnáctiletý 
Pitter sice řídit tiskárenský závod, ale s náh-
lou zodpovědností a osamělostí se nedokázal 
vyrovnat. Pokusil se o sebevraždu.

Hledání cesty z osobní krize ho zavedlo 
na bojiště 1. světové války. Do armády se 
přihlásil jako dobrovolník. Nebyl jediný 
ve své generaci, kdo šel do války s vidi-
nou dobrodružství a rychlé výhry. „Skoro 
jsem se bál, abych na frontu nepřišel poz-
dě,“ vzpomínal později. Pak ale přišel tvrdý 
střet s realitou. Neustálé ostřelování, fyzická 
námaha při kopání zákopů, tresty, zohavená 
mrtvá těla.

Nejtěžší pro Pittra byl však morální zá-
pas, povinnost střílet do nepřátel, do lidí. 
Opakovaně žádal o přeložení na ošetřovnu, 
kam nastoupil konečně v roce 1917. „Nyní 
jsem dokonale šťasten,“ napsal Pitter, „mohu 
jen sloužit těm, kdo trpí. Mám tu Bosan-
ce, Srby, Turčíny, Černohorce, Maďary, 
Poláky, Němce, Čechy – neznám rozdílu, 
všichni potřebují služeb lásky.“

První světová válka a to, co tam zažil, by-
la pro jeho další život určující. Se vznikem 
Československa byl již pevně rozhodnut 
zasvětit svůj život službě druhým.

Odmítnutí násilí

O období první republiky by se dalo 
mluvit dlouho. Dalo by se mluvit o Pittro-
vých pouličních duchovních kázáních na 

Staroměstském náměstí, kam si ho chodily 
poslechnout stovky lidí. Dalo by se mluvit 
o založení Milíčova domu (zařízení pro mi-
moškolní výchovu dětí zejména z řad žiž-
kovské chudiny, kde uplatňoval i na dnešní 
dobu progresivní pedagogické metody). Co 
bych ale zdůraznil, je jeho silný pacifismus.

Podle klasicky smýšlejících pacifistů měl 
být mír po 1. světové válce zajištěn poli-
tickými dohodami, závazky a sankcemi. 
Radikální křídlo, ke kterému Pitter patřil, 
k tomu ale přidávalo ještě velký apel na 
osobní odpovědnost. Každý se měl o mír 

postarat tím, že odmítne jakékoliv násilí. 
K tomu patřilo i odmítnutí vojenské služby.

Pitter apeloval na novelizaci branného 
zákona, aby bylo možné odmítnout bran-
nou povinnost z důvodů svědomí. Vojen-
skou službu chtěl nahradit civilní službou, 
například v nemocnicích. To byl čerstvě po 
vzniku Československa dost kontroverzní 
postoj, jelikož nově vzniklý stát potřeboval 
silnou armádu, která by zaručovala udržení 
hranic. Odpírači vojenské služby byli proto 
pronásledováni a trestáni několikaměsíčním 
vězením či umístěni v psychiatrické léčeb-

Výstava v Kulturním centru přibližuje život  
českého „Nicholase Wintona“ 
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Díky doporučení České národní rady 
objevil zámky na jih od Prahy, které patřily 
právě vyhnanému baronu Ringhofferovi 
(na prohlídku zámků odvezl Pittra ještě sám 
baronův řidič). Hned 18. května prohlásil 
před Národním výborem v Těptíně zámky 
za státní majetek a přebral je jménem Mi-
nisterstva zdravotnictví. Přeměna na dětské 
ozdravovny tak mohla začít.

Zámecké místnosti se spolupracovníky 
vyklidili a navezli do nich nábytek z býva-
lých ubytoven Hitlerjugend. Aby zabráni-
li drancování zámků okolními posádkami 
sovětských vojáků, označili je nápisy „ty-

ně. I Pitter začal být kvůli svým postojům 
brzy v hledáčku policie. Ta u něj prováděla 
domovní prohlídky, až nakonec kvůli ob-
hajování odpíračů vojenské služby stanul 
před soudem.

V odpírání násilí zašel Pitter tak daleko, 
že i v případě napadení Československa 
jiným státem prohlašoval, že bychom se 
neměli bránit – že existují cesty meziná-
rodního rozhodčího soudu, hospodářských 
sankcí, pasivní rezistence. Podobně radikál-
ní byl v tíživé atmosféře 30. let minulého 
století málokdo. A to i ve vztahu Čechů 
k sudetským Němcům. Pitter nechtěl, aby 
nacionalistické tendence v Sudetech byly 
opláceny dalším násilím.

Akce Zámky

Během 2. světové války Pitter nelenil 
své postoje prokázat činy. Nejprve ukryl 
v ozdravovně u Rokycan 20 německých 
uprchlíků ze Sudet. V prvních letech války 
pak na stejném místě skryl i děti židovské, 
ačkoliv to již bylo dávno úředně zakázá-
no. Násilného protinacistického odboje se 
neúčastnil, pomáhal ale skrze Milíčův dům 
dětem z pražských židovských rodin jídlem, 
hračkami či psychologickou podporou.

Daleko traumatičtější než samotná 
2.  světová válka byl ale snad pro Pittra její 
konec. Najednou viděl brutalitu, nevraži-
vost a násilí přímo na ulici. Byl svědkem 
mlácení a upalování Němců Čechy. A v této 
tíživé atmosféře se 9. května 1945 dozvěděl, 
že osvobozený koncentrační tábor v Te-
rezíně trpí epidemií tyfu. Hned mu bylo 
jasné, že je potřeba z tyfového tábora co 
nejrychleji dostat pryč alespoň děti.

fová karanténa“ (pro jistotu i v azbuce). Při 
příjezdu prvních 40 dětí se Pitter provinil 
proti zadání, které měl od státu, tedy starat 
se jen o děti české národnosti. Převzal totiž 
hned v první várce mnoho dětí německé 
národnosti.

Pitter a jeho spolupracovníci pečovali 
na zámcích ve Štiříně, Kamenici, Olešovi-
cích, Lojovicích a ve vile na Ládví postupně 
o 810 dětí. Byly to zejména děti z koncen-
tračního tábora v Terezíně, ale také děti 
z internačních táborů pro Němce a děti 
československé, repatriované z Německa. 
Starali se o všechny, kdo dle jejich mínění 
potřeboval akutní pomoc. V poválečné at-
mosféře to byl velice kontroverzní počin. 
Za to, že pomáhal „německým zrádcům“, 
sklízel Pitter často kritiku v tisku či dostával 
anonymní výhružky: „Věčně nás obtěžu-
jete, žebráte na ty německé kurvy, bestye, 
parchanty, že vám to není hanba... za jejich 
tyranství... když je máte tak rád, táhněte 
za nima a nás neotravujte, my máme sami 
hlad.“

„Akce Zámky“ byla ukončena v roce 
1947. Pitter se poté snažil své síly napřít 
zejména k Milíčovu domu. Nicméně po 
únorovém převratu byly jeho aktivity čím 
dál víc omezovány, a tak se v roce 1951 
odhodlal k emigraci. V zahraničí byl ještě 
velmi aktivní, a to zejména jako sociální 
a pastorační pracovník v uprchlických tá-
borech.

Jakub Šedý, spolek Kamenicko
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Kameničtí judisté se vrhli do soutěží  
a zvou na 20. výročí založení klubu
Na naše kamenické judisty můžeme 
být právem pyšní. Nejen, že u nás 
vytvořili třetí největší judistický oddíl 
ve středních Čechách, ale také výborně 
reprezentují naši obec na státní 
i mezinárodní úrovni.

Judo Club Kyklop dokázal, že jeho svě-
řenci se nenechali udolat covidovou krizí. 
Láska ke sportu u nich přebila všechny obtí-
že a jasně se to ukazuje v boji s konkurencí. 
Hned jak skončily prázdniny, rozjelo se 
kolo soutěží, z nichž svěřenci Aleny Mai-
richové a jejích trenérů nosí jednu medaili 
za druhou.

V Čáslavi, kde se konal dvoudenní kva-
lifikační turnaj na Přebor České republiky 
mladších a starších žáků, si v mladší katego-
rii dokráčely pro vítězství Tereza Weissová 
a Pavlína Skřivanová. Na druhém místě 
skončil Marek Šplíchal a na třetím se umís-
tili Josef a Jaroslav Včelákovi. Ve starších 
žácích vyhrál Bohumil Gazda a na třetím 
místě skončil Aleš Jedlička.

Pak přišel Mizuno Cup Brno, což je čes-
ký pohár s účastí 900 závodníků z 10 zemí. 
Ve výborné formě se tu předvedl Bohumil 
Gazda ve váze nad 73 kg, který skončil na 
3. místě. Během putování obřím turnajo-
vým pavoukem porazil 4 soupeře a pouze 
jednou prohrál s pozdějším finalistou.

Na krajském přeboru v Kolíně zase bo-
jovala mláďata, mladší a starší žáci a Kyklop 
získal 3 krajské přeborníky: Sáru Ihnačáko-
vou ve starších žákyních, Lukáše Čoudka 
a Lukáše Andrleho v mláďatech. Na dru-
hém místě skončila Aneta Ptáková a Viktor 
Malena v mláďatech a Tereza Weissová 
a Pavlína Skřivanová v mladších žákyních. 
V této kategorii se na třetí příčce umístil 
Adam Gloser a Marek Šplíchal.

„Děti a mládežníci mají obrovskou chuť 
sportovat. Většinu z nich pandemie moti-

vovala ještě k většímu výkonu. Prázdninové 
kempy v Nebákově a Kunicích jsme měli 
stoprocentně obsazené, a i teď po prázd-
ninách jsou všechny tréninkové skupiny 
plné,“ říká Alena Mairichová.

Nejen příznivci juda by si neměli nechat 
ujít blížící se oslavu 20. výroční založení 
Judo Club Kyklop, které je naplánované 
na 20. listopadu v našem Kulturním centru. 
A na ty, kteří klubem za oněch 20 let prošli, 
tu navíc čeká příjemné překvapení. Red 
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Ragby klub SG Kamenice pořádá 
Dětskou multisportovní olympiádu

Dívčí ragbyový klub STRONG GIR-
LS Kamenice pořádá na kamenickém fot-
balovém hřišti v neděli 10. 10. 2021 od 
14:00 DĚTSKOU MULTISPORTOVNÍ 
OLYMPIÁDU, která je otevřená všem hol-
kám a klukům narozeným v letech 2018 
až 2010. Cílem Dětské olympiády je za-

pojit co nejvíce dětí z Kamenice a okolí 
do aktivního pohybu a připomenout jim 
a jejich rodičům, že sportování by mělo být 
nedílnou součástí jejich životů. Samozřej-
mě nebude chybět zapálení olympijského 
ohně, stupně vítězů a medailové ceremo-
niály. Disciplíny jsou záměrně vybírány 

tak, aby šlo o základní pohyby všem známé, 
jako např. běh, skok, hod atd., a tudíž bude 
úplně jedno, jestli dítě pochází z ragby, 
juda, orientačního běhu, nebo nesportuje 
vůbec. Organizačně je Dětská olympiáda 
velice náročná, takže se neobejde bez řádné 
registrace. Všichni jste vítáni!  Josef Bláha 
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Milí příznivci osadního výboru Ládví, 
děkujeme, že jste se zúčastnili naší akce 
Indiánské léto v Ládví 2021. Cestu na hři-
ště na Skále si našla více jak stovka dětí se 
svými doprovody, děkujeme všem za účast 
! Užívaly si nejen děti, ale i rodiče a praro-
diče. Všechno jídlo i pití zmizelo do posled-

Osadní výbor Ládví zve na další akci

ní kapičky a posledního drobečku. Velké 
poděkování patří i všem, co pomáhali. Již 
pomalu plánujeme tradiční Lampionový 
průvod k rozhledně Ládví, těšit se můžete 
na sobotu 13. listopadu 2021!

Za OV Ládví Míša Slámová

Sport Academy rozjíždí sezonu,  
přijďte se podívat na ukázkovou hodinu

Tréninky naší akademie se právě v těchto 
dnech rozbíhají v patnácti lokalitách v Praze 
a jejím okolí. Kromě dlouhodobě úspěš-
né Floorball Academy a GYM Academy 
zaměřené na všeobecný sportovní rozvoj, 
jsme letos poprvé spustili i tréninky Foot-
ball Academy. Na nich se účastníci pomocí 
zábavných her a cvičení budou postupně 
zlepšovat v nejpopulárnější míčové hře svě-
ta. V Kamenici zatím fotbalovou akademii 
neotvíráme, mladí zájemci o sport na zele-
ném pažitu se ale budou moci přihlásit na 
tréninky v nedaleké Sulici.

Protože se aktivity naší akademie stále 
rozrůstají, rozhodli jsme se do nové sezo-
ny přijít se značkou Sport Academy. Ta 
pod sebe sdružuje všechny naše aktivity od 
florbalu, přes všeobecně sportovní kroužky 
až po fotbal. Přihlašování i veškeré trénin-
ky budou fungovat stejně jako doposud. 
Do budoucna také chceme s naší akademií 
postupně vstupovat i do dalších sportov-
ních odvětví. Více informací naleznete na 
www.academy-sport.cz.

Nejdůležitější pro nás ale v tuto chví-
li je, že můžeme společně trénovat. První 
tréninky už proběhly a po loňském roce 
plném omezení si je trenéři i jejich svěřenci 
užívají více než kdy předtím. V Kamenici 
trénujeme dvakrát týdně florbal a jednou 
týdně GYM Academy. Florbalové trénin-
ky probíhají v pondělí od 15.15 do 17.15 
a v pátek od 14.00 do 16.00. První hodina 
je vždy vyhrazena mladším školákům od 
1. do 3. třídy a druhá těm starším od 4. do 

7. třídy. Po domluvě je možná věková vý-
jimka. Všeobecně sportovní trénink GYM 
Academy pro žáky 2. a 3. třídy probíhá 
ve středu od 15.15 do 16.15 hodin. Hlá-
sit se na tréninky můžete na webu školy 
www.kameniceskola.cz/krouzky-a-kurzy. 
S přihlášením ale neváhejte, máme poslední 
volná místa. Těšíme se na všechny staré zná-
mé i nové tváře. Pojďte se společně s námi 
rozhýbat! Všem novým zájemcům nabízíme 
ukázkovou hodinu zdarma.

Samotné tréninky ale nejsou tím jedi-
ným, co naše akademie nabízí. Součástí naší 

florbalové sekce jsou každoročně i čtyři 
turnaje Floorball Academy Tour. Na nich 
můžou mladí florbalisté ukázat svým trené-
rům, rodičům i kamarádům, jak se průběžně 
zlepšují, a poměřit síly s ostatními členy 
akademie. Právě na turnajích často vidíme 
tu opravdovou radost z vítězství, ale i jen 
z pouhého pohybu. Ten první chystáme už 
16. 10. a věříme, že na něm žádný náš člen 
nebude chybět. Veškeré informace o tur-
najích i další činnosti naší akademie najdete 
na www.floorballacademy.cz.      

Vít Voltr
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Klub seniorů při KC Kamenice

17. 11. – Divadlo Na Fidlovačce – 
představení „Jeptišky“
27. 11. – Taneční pyžamová párty 
na Valnovce
8. 12. – Adventní tvoření
14. 12. – Vánoční večírek s progra-
mem

Pravidelné aktivity:

Ping – pong  
pondělí od 9 hod., úterý od 10 hod. 
na terase u KC nebo v sále, po předcho-
zí domluvě s vedením KC:  
tel. 323 672 643
Kontaktní osoba:  
Jiří Vinkler, tel. 606 192 391.

Co pro vás v Klubu seniorů 
plánujeme na říjen?

6. 10. - „Tajemné toulky Prahou“ – 
Praha secesní
Pokračujeme v toulkách Prahou s naší 
osvědčenou průvodkyní Ivanou Tatko-
vou po historických a zajímavých mís-
tech.
V době uzávěrky tohoto čísla zpra-
vodaje je trasa i cena výletu roz-
pracovaná. Sledujte proto náš web 
a vývěsku u KC s aktuálními informa-
cemi!

27. 10. - Beseda se záchranářem – 
praktické ukázky
Pan Jan Bradna se nám bude věno-
vat, tentokrát s praktickými ukázkami 
a užitečnými radami, jak provést první 
pomoc v situacích, do kterých se může 
dostat každý z nás – v domácnosti, 
na výletě, apod.
Přihlášky do 26. 10. 2021.
Cena: zdarma/kameničtí 65+  
50,- Kč/ostatní.
Sraz: v 10 hod. na balkoně Kultur-
ního domu Kamenice. Občerstvení 
zajištěno.   

Již nyní se můžete přihlašovat 
na akce do konce roku:

Říjen/listopad – Mezigenerační 
setkání seniorů a žáků ZŠ Kamenice 
– dokončení projektu z r. 2020 – termín 
bude upřesněn

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 
vždy první čtvrtek v měsíci od 16 hod. 
v Restaurace U Partyzána.
Ostatní čtvrtky podle dohody. 
Kontaktní osoba: Lenka Medřická,  
tel. 732 169 421

Sledujte náš web www.kckamenice.cz 
a pro vás, kdo nemáte internet, zve-
řejňujeme aktuální informace  
na vývěsce u Kulturního centra Ka-
menice.

Krátké ohlédnutí za posledními 
výlety:

Dne 25. 8. jsme jeli na letiště Točná, 
které slaví 75. výročí od svého založení. 
Já jako celoživotní modelář a aviatik-
-amatér jsem si to moc užil, a věřím, 
že ostatní taky. V muzeu se nám plně 
věnoval Ing. Pavel Valenta a dozvě-
děli jsme se mnohé o historii letiště 
a o všech vystavených historických 
letadlech. Mně osobně zaujala třeba 
Cessna, dále Zlín-Trenér, vrtulník Ro-
binson a mnoho jiných a konkrétně na 
palubě těchto strojů jsem se osobně pro-
letěl. Takže super zážitek vidět všechno 
zblízka. Po ukončení exkurze jsme šli 
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Přišlo do redakce

Mnohokrát děkujeme Klubu seniorů 
„55+aktivní“ při KC Kamenice při přípravě 
a pořádání oslavy narozenin pro naši milo-
vanou maminku Boženku Procházkovou 
z Těptína. Za celou rodinu 

Michaela Janecká

pěšky Stezkou svobody až do Komořan, 
kde jsme si dali výborný oběd. Zasta-
vili jsme se taky u památníků padlých 
z květnových bojů v r. 1945 a položili 
tam květiny nasbírané cestou na louce. 
To byl cíl naší výpravy, přijel pro nás 
autobus a my jsme se vraceli spokojeni 
z krásného výletu.
S pozdravem „Letu zdar“ sepsal aviatik 
Pavel Bejteš. 
A ještě dovětek - heslo z letecké han-
týrky: „výška je život“ aneb „lítej pomalu 
a nízko“.

Dne 14. a 15. září jsme mohli konečně 
po ročním odkladu zrealizovat dvouden-
ní výlet na Jižní Moravu.
První zastávkou bylo Brno a dvouho-
dinová prohlídka těch nejzajímavějších 
míst s průvodkyněmi. Poté jsme si prošli 
labyrint, který se nachází v podzemí 
pod Zelným trhem. Autobusem jsme se 

přemístili do Hustopečí, do místa na-
šeho ubytování a hlavní atrakce výle-
tu - návštěvy vinného sklípku s večeří, 
ochutnávky vín a zábavy. Zábava to byla 
vskutku úžasná! K poslechu i tanci nám 
hrála cimbálovka, která uměla zahrát 
jakoukoliv písničku na přání a zatančili 
jsme si i country a rock n roll!
Druhý den po vydatné snídani jsme pře-
jeli do Skalního mlýna v Moravském kra-
su a místní silniční vláček nás dopravil 
přímo k Punkevní jeskyni. Součástí pro-
hlídky jeskyně byla i plavba na lodičkách, 
a aby atrakcí nebylo dost, kabinkovou 
lanovkou jsme se vyvezli na Horní můs-
tek s dechberoucí vyhlídkou na propast 
Macocha. Odtud jsme zamířili do Křtin 
na oběd (a do cukrárny na kávičku 
a zákusek), a posledním zážitkem byla 
prohlídka křtinského barokního poutního 
kostela Jména Panny Marie, vybudova-
ného podle návrhu architekta Santiniho. 

Pan farář se nám velmi ochotně věnoval, 
provedl nás jak chrámem, tak kaplí sv. 
Anny, výjimečně nám otevřel i podzemní 
kostnici a jen pro naši skupinu pustil uni-
kátní zvonohru. Lepší zakončení našeho 
výletu jsme si nemohli přát!
Rády bychom poděkovaly vám všem, 
kdo jste se tohoto výletu zúčastnili, 
protože bez vašeho zájmu a vytvoření 
skvělé přátelské atmosféry po celou 
dobu výletu bychom nikdo neměl neza-
pomenutelné zážitky na tuto akci! „Tož, 
děcká, bylo to špica, né?“
               Marie a Marie

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

Poděkování

O nás seniorech se občas v kamenickém 
Zpravodaji píše, jak sportujeme. Hrajeme 
„pinec“, petank, jezdíme na kolech či vy-
rážíme na procházky. Ráda k tomu přidám 
ještě jednu naši seniorskou aktivitu, a to 
jsou čtvrteční „zpívánky“.  Scházíme se té-
měř každý čtvrtek v některém ze zdejších 
restauračních zařízení či na Nivě pod školou 
a zpíváme. A že „zpívánky“ jsou opravdu 
oblíbené svědčí i to, že není výjimkou, že se 
nás sejde i 40.

Nejoblíbenějším místem setkání bývá 
restaurace U partyzána. Je to pochopitelné, 
restaurace se nachází v centru Kamenice 
a dojíždějící to mají v „pohodě“ s dopravou. 
A je fakt, že U partyzána se k nám zaměst-
nanci i pan majitel chovají velmi vstřícně. 
To platí i o Valnovce či Kalifáči v Kostelci 
u Křížků, kde se scházíme také proto, aby-
chom prostřídali místa setkávání.

Zpívánky

Zkrátka je nám spolu prima a hraje se 
od country, přes folk, moravské i české ná-
rodní a nechybí ani semaforské písničky 30. 
a 60. let. Přišlo mezi nás i několik nových 
muzikantů, kteří  krásně  posílili naše řady. 
Sejde se třeba 6 kytar, banjo, mandolína 

a do toho občas zazní  foukací harmonika. 
No, téměř profesionální těleso. Ostatně, kdo 
ještě váháte, přijďte se přesvědčit a zazpívat 
si s námi. Fotky dokumentují alespoň čás-
tečně atmosféru a náladu zpívánek.

Blanka Lerchová



 

Ing. Mgr. Tomáš DOLEŽAL 
ekonom, politolog, živnostník 

kandidát do Poslanecké sněmovny 
Kamenice – Struhařov 

ZA KAMENICI DO SNĚMOVNY ! 

 

Zaručená ochrana Vašich úspor 
před znehodnocením 

formou fyzických drahých kovů.
Nepřicházejte o peníze 

a naopak, pojďte využít možnos�  
bezpečné inves� ce s velice 
zajímavým zhodnocením.
Čím větší bude in ace, 

� m větší bude Vaše zhodnocení 
a � m klidnější budete mít spánek.
Možnost spoření od 500 Kč/měs.

nebo jednorázového nákupu.

bydlím a tedy jsem Vám k dispozici 
v této lokalitě

Jaroslav Bizík, specialista v oblas�  drahých kovů
608328311, www.jaroslavbizik.cz
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OTEVÍRACÍ DOBA KAMENICE:
PONDĚLÍ ZAVŘENO
ÚTERÝ 8.30–16.00

STŘEDA 8.30–17.00
ČTVRTEK PROZATÍM ZAVŘENO.  

Tento den vymezen pro individuální konzultace , případné překontrolování zraku.  
PROSÍM O TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ.

PÁTEK 8.30–14.30
Ve zdravotním středisku (budova OÚ) 1. patro, poslední dveře po levé straně)

Telefon: 720 333 032 • http://optikamazurova.cz/

OTEVÍRACÍ DOBA SÁZAVA:
PONDĚLÍ 8.30–16.30

ÚTERÝ 8.30–16.00
STŘEDA 8.30–16.30
ČTVRTEK ZAVŘENO

PÁ 8.30–16.30

SKLÁŘSKÁ ULICE 306,  
285 06 SÁZAVA  

Telefon: 327 320 900

Podrobné informace a akcích a slevách získáte v oční optice. Slevy na dioptrické, sluneční a sportovní brýle.
Nově skladem značky RAY-BAN, SWIDOO, VOGUE, LIU JO, BLIZZARD, LAIM, OAKLEY 

NAVŠTIVTE NAŠI OČNÍ OPTIKU  
V KAMENICI A V SÁZAVĚ

TĚŠÍME SE NA VÁS

SLEVA 30 % NA SAMOZABARVOVACÍ BRÝLOVÉ 
ČOČKY 

Transitions GEN8 

CRIZAL KIDS 1+1 – PRO DĚTI 
Ke každému páru brýlových čoček Junior Airwear Crizal Kids UV  nebo 

Junior Airwear Crizal Prevencia získáte druhé čočky ve stejných 
dioptriích zdarma. 

AKCE 1+1
Nebaví vás neustále hledat brýle na čtení  
nebo střídat brýle do dálky a na blízko?  

Řešením jsou multifokální brýlová skla Varilux  
– jedny brýle na všechny vzdálenosti. 

Nyní akce: Dva páry varilux za cenu jednoho!

VÝROBNÍ JEDNOOHNISKOVÉ 
BRÝLOVÉ ČOČKY 1+1

Jeden pár zaplatíte a druhý získáte  
za velmi zvýhodněných podmínek.

  
OD   ZÁŘÍ    
SPOUSTA 

AKCÍ A 
NOVINEK

22

Inzerce
Do PRŮHONICKÉHO PARKU 
přijmeme ZAHRADNICE 
A ZAHRADNÍKY, vyučení v oboru 
vítáno.  
Zajímavé zaměstnanecké benefity, 
možnost ubytování.
Nástup ihned nebo dle dohody.  
Bližší informace: 
tel: 271015188 nebo  
park@ibot.cas.cz, životopisy zasílejte 
na jaroslava.odvarkova@ibot.cas.cz 

Hledám paní na úklid domácnosti 
v Kamenici, Docházka 3x v týdnu. 
Práce cca 3- 4h/denně. Odměna 
150KČ/h. Matthew Matula, 
Tel: 731 690 305, info@lordemall.cz

Koupím zemědělské pozemky 
v okolí Prahy, nabízím min. 50Kč/m2 
tel: 603 442 474
Děkuji, I. Chum, Laudova 1272, 39001 
Tábor, tel: 603442474



www.strojmetal.cz

PRO ABSOLVENTY TECHNICKÝCH A 
PRŮMYSLOVÝCH OBORŮ

Společně tvoříme budoucnost 
automobilového průmyslu 

PŘIDEJ SE K NÁM

Ø OBSLUHA KOVACÍCH 
AUTOMATICKÝCH LINEK

Ø PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ, 
NASTAVOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ STROJŮ

Ø ZÁJEM O ELEKTRO, STROJNÍ NEBO 
IT OBORY

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 

Nabízíme: 
Finanční ohodnocení: 25.000,-Kč / čistého  
+ odměny, ranní / odpolední v systému  
krátký / dlouhý týden, bez nočních směn,  
oběd – zdarma, rodinná atmosféra 
Nástup možný ihned

Kontaktní osoba: Andrea Hobzová, Hotel u Ledu *** / Wellness  
Mobil: +420 602 370 776, e-mail: manager@hoteluledu.cz, www.hoteluledu.cz 

Pokojskou na HPP
Požadujeme: 
Příjemné vystupování, smysl pro pořádek, 
samostatnost, spolehlivost, praxe výhodou (není 
podmínkou) 

Nabízíme: 
Finanční ohodnocení: 21.000,-Kč / čistého 
+ odměny, Systém krátký / dlouhý týden, 
bez nočních směn, oběd – zdarma, rodinná 
atmosféra 
Nástup možný ihned



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


Co má tango, džungle a Paříž společného 
se saunováním? Jedná se o příklady 
saunových ceremoniálů, které můžete 
zažít na vlastní kůži v novém saunovém 
světě Infi nit Sen. 

Co je saunový ceremoniál a kde se vzal

Dříve se jednalo o prastarou indiánskou tradici, kdy se 
do potních chýší nosily z ohně  horké kameny, které se 
polévaly vodou se šalvě jí divotvornou. Nyní jsou sauno-
vé ceremoniály především o zážitku, relaxaci a znásobe-
ní blahodárných účinků saunování. 

Saunovým ceremoniálem vás vždy provede saunový 
mistr. Během 9 až 12 minut zvyšuje přiléváním vody na 
rozpálená kamna vlhkost vzduchu a tím pocitově i tep-
lotu v sauně. Typicky ve třech kolech přihodí na kamna 
i  ledové koule provoněné různými přírodními éterický-
mi oleji. Vířením vzduchu ručníkem nebo vějířem do ryt-
mu hudby pak ještě zintenzivní celý prožitek. 

Kdy a kde můžete ceremoniál zažít

Ceremoniály začínají v pracovním týdnu od 17 hodin, 
o víkendech od 10 hodin. Užít si je můžete až do 22 ho-
din. Jejich přesný rozpis najdete vždy na obrazovkách 
při vstupu do saunového světa a u ceremoniální sauny. 
Přístupné jsou pro všechny návštěvníky wellness centra 
zdarma. Kapacita ceremoniální sauny je 60 osob. Při-
praveny jsou pro vás desítky různých saunových cere-
moniálů. Liší se nejen tématem ale i druhem. Některé 
jsou relaxační pro dokonalý odpočinek při pomalejší 
hudbě a jemných vůních. Při dynamickém ceremoniálu 
si naopak můžete užít intenzivní vůni i nárazy horkým 
vzduchem v doprovodu skladeb třeba rockové skupi-
ny. Při příběhovém ceremoniálu vás saunamistr vtáhne 
do vyprávění, o aroma a tepelné nárazy ale nepřijdete. 

 Specialitou jsou pak meditační ceremoniály, které pro-
bíhají v úplné tichosti nebo jemných tónech hudby. 

Přínosy saunování

Během návštěvy saunového světa je ideální absolvovat 
saunu (a následné zchlazení a odpočinek) třikrát. Při 
tomto cyklu člověk vypotí v průměru půl litru vody. Záro-
veň s ní ale odejde i tolik škodlivin, kolik ledviny zpracují 
za celý den. Vyplavené endorfi ny pak zaručí, že ze sauny 
budete odcházet s úsměvem. 

Ať už se rozhodnete saunový ceremoniál vyzkoušet 
nebo dáte přednost klasickému relaxu v medové, bylin-
kové, sadové nebo panoramatické sauně, pozitivní účin-
ky na tělo i duši se dostaví. 

Saunování totiž snižuje stres a deprese, zlepšu-
je spánek, krevní tlak, posiluje imunitu, urychluje 
proces hojení a hubnutí. V průběhu je také důležité 
 dostatečně doplňovat tekutiny a minerály. Vždy čer-
stvé jídlo a drinky jsou k dispozici na našem fresh 
baru. Návštěvu sauny je také ideální doplnit masá-
ží, kterou si můžete dopřát přímo ve wellness centru.
Více informací na www.sen.infi nit.cz.

Michaela Matějovská

ŽHAVÉ TANGO, DIVOKÁ DŽUNGLE NEBO TŘEBA ROMANTICKÁ PAŘÍŽ. 
ZAŽIJTE TO NA VLASTNÍ KŮŽI, JEN PÁR KILOMETRŮ OD VÁS! 

V SAUNÁCH INFINIT SEN.

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


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

•   Náborový příspěvek 20 000 Kč  
•   Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč (W1)  
     nebo 26 000 Kč (W2) 
•   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? 
Tak neváhej a staň se součástí 
našeho pivovaru. 
Nástup možný ihned!

http://restauracepodledem.cz/


22. 10. 2021, 19:00
cena: 450 Kč 

JAROSLAV SVĚCENÝ
Ve znamení argentinského tanga

JAROSLAV SVĚCENÝ        LADISLAV HORÁK
  housle                                          akordeon

 

 www.stirin.czZámek Štiřín
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