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Fotka měsíce: 
Lampionového průvodu do Štiřína se zúčastnilo 
víc než 300 dětí a samozřejmě celé rodiny včetně 
Karkulky, Bílé paní a vlka. Více na straně 11.  
Foto: Dana Kratochvílová

Krátce z rad a zastupitelstva

Rychlé zprávy. Oznámení fin. úřadu

Ohlédnutí za rokem 2021 se starostou

Rozpočet 2022 je schválený

Odpady: novinky a praktické rady

Mateřská škola a ZŠ Devětsil

Zprávy z knihovny 

Mažoretky a Aktivity Sport Academy 

SG Kamenice děkuje za podporu  
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Titulní fotka: 
Děti v mateřské škole si užívají zimu naplno.

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,
bilancovat na konci tak neobvyklého 

roku, jako je ten letošní, a vynechat téma-
ta, která nás trvale obklopují v médiích, je 
nesnadné. Na straně 6 na Vás čekám s úva-
hou nad odcházejícím rokem 2021, a místo 
abych omílal téma pandemie, soustředím 
se raději na to, co tento rok přinesl naší 
Kamenici. 

Hned na další straně Vám náš místosta-
rosta pro ekonomiku Petr Valášek vylíčí, 
jak s kolegy sestavovali rozpočet obce pro 
následující rok. Musím říct, že odvedli skvě-
lou práci, podařilo se jim včas a bezpečně 
připravit naši kasu pro období plné nejis-
toty, ale zároveň tak, abychom nemuseli 
zpomalovat v přípravě a realizaci důležitých 
projektů. Naopak, chceme zrychlovat.

S rozpočtem souvisí i další téma, které 
jistě zajímá každého z Vás. Odpady. Na 
stranách 8 a 9 Vás čekají informace, na co 
se pro rok 2022 připravit. Něco prozradím 
už teď. Žádná velká revoluce se navenek 
nekoná, a to díky tomu, že jsme s nemalým 
úsilím zapracovali na odpadové strategii, 
která bude v souladu s novými zákony a bu-
de respektovat rostoucí náklady tak, aby to 
lidé v Kamenici zásadně nepocítili ve svých 
peněženkách.

Příjemných setkávání v době vánoční se 
nevzdávejme, právě toto období je k tomu 
dávno předurčeno. Jen mějme respekt ke 
zdraví každého z nás a zbytečně se neo-
hrožujme. Betlémské světlo dorazí tradičně 
díky skautům i do Kamenice a to je naděje. 
Přijďte si s lampičkou a doneste ho domů 
i k sousedům, až jim půjdete přát.

Ať se vám čtení tohoto čísla líbí. Přeji 
Vám pevné zdraví, veselé Vánoce, štědrého 
ježíška a šťastný nový rok plný splněných 
přání. Kamenici pak přeji do nového roku 
možnost bohatého potkávání bez omezení, 
a to nejen na náměstí, v restauracích nebo 
v kulturním domě, ale hlavně v osadách 
a širších rodinách. Příští rok bude dobrý.

Pavel Čermák



4

Krátce z rad a zastupitelstva obce Kamenice 
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• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi Obcí Kamenice a ČEZ 
Distribuce, a.s., věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 725/27, v kat. území Těptín, 
ve vlastnictví obce Kamenice;

• uzavření Dodatku č. 10 k Nájemní smlouvě na byt č. 8 o velikosti 34,8 m2, ul. Truhlářská č.p. 855, 
v bytovém domě v Těptíně, kde předmětem Dodatku č. 10 je prodloužení doby nájmu na dobu 
určitou do 30. 6. 2022;

• uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě na byt č. 5 o velikosti 39,75 m2, ul. Truhlářská č.p. 855, 
v bytovém domě v Těptíně, kde předmětem Dodatku č. 5 je prodloužení doby nájmu na dobu 
určitou do 30. 6. 2022;

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0131/2021 uzavřené se společností BAUWERK s.r.o., 
kterým se mění cena za dílo.

Rada obce Kamenice bere na vědomí:
• zprávy vedoucích příspěvkových organizací obce – ZŠ Kamenice, MŠ Kamenice, Kulturní 

centrum, Technické služby Kamenice;
• zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ 6/2021 „Přechod Sídliště I. – Sídliště II.“ 

(jelikož obec neobdržela žádnou nabídku) a vypsání nového zadávacího řízení.

Rada obce Kamenice bere na vědomí a schvaluje:
• 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 „Komunikace 
Tyrkysová“ a výběr dodavatele Mrakulastav s.r.o., který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku 
cenou 1 525 792,85,- Kč bez DPH.

18. 11. 2021

Rada obce Kamenice schvaluje:
• zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ 8/2021 „Kanalizace Všedobrovice–

Štiřín“ a vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ 13/2021 „Kanalizace 
Všedobrovice–Štiřín“. 

Krátce ze Zastupitelstva obce Kamenice

10. 11. 2021

Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje:
• doplnění Jednacího řádu zastupitelstva obce Kamenice v čl. XII. Zápis ze zasedání 

zastupitelstva odst. 4 o větu: „Nevyjádří-li ověřovatel do 10 dnů od zasedání zastupitelstva 
souhlas s obsahem, či nepředloží-li námitky k zápisu ve formě revizí předloženého textu v 
souboru zapis.doc, bude zápis zveřejněn v podobě zaslané ověřovateli.“

• Doplnění Jednacího řádu zastupitelstva obce Kamenice v čl. XII. Zápis ze zasedání 
zastupitelstva odst. 1 o větu: „Zápis je pořizován v doslovném znění, a to za použití 
automatizovaných záznamových prostředků. Nejpozději pátý den po zasedání zastupitelstva, 
z nějž je zápis pořizován, bude zaslán ověřovateli k ověření.“

• Rozpočtové opatření č.9/2021 v předloženém znění;
• rozpočet obce Kamenice pro rok 2022 v předloženém znění;
• střednědobý výhled rozpočtu obce Kamenice pro roky 2022–2026 v předloženém znění;
• uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi Junák – český skaut, z.s., jako prodávajícím, a obcí 

Kamenice, jako kupujícím, kde předmětem koupě je pozemek parc. č. 45/2, v k.ú. Štiřín, ostatní 
plocha, o celkové výměře pozemku 641 m2, a to za celkovou kupní cenu ve výši 83 330 Kč.

Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí a ukládá:
• petici občanů osad Všedobrovice a Štiřín na regulaci rychlosti vozidel na komunikaci 

107/II ul. Ringhofferova;
• Radě obce Kamenice zadání zpracování projektu dopravně-bezpečnostních opatření 

od autorizovaného inženýra na dopravní stavby, který navrhne reálná a okamžitě realizovatelná 
opatření na komunikaci 107/II v osadách Všedobrovice a Štiřín, která tento projektant zároveň 
projedná s Policií ČR a odborem dopravy v Říčanech.

Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí a schvaluje:
• projednaný návrh zadání regulačního plánu pro lokalitu K8 dle přílohy tohoto materiálu;
• zadání regulačního plánu pro lokalitu K8.

Zastupitelstvo obce Kamenice neschvaluje:
• Pořízení změny ÚPO Kamenice č. 11;
• Pořízení změny ÚPO Kamenice č.12.

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

Krátce z rad obce Kamenice

27. 10. 2021

Rada obce Kamenice schvaluje a vydává:
• aktualizovaný plán zimní údržby obce Kamenice s platností od 1. 11. 2021. Nařízení č. 1/2021, 

které nahrazuje nařízení č. 1/2019 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) 
závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků a vymezení úseků místních 
komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost na území obce 
Kamenice v zimním období.

Rada obce Kamenice bere na vědomí:
• informaci o postupu prací a harmonogram financování na akci „Snížení energetické náročnosti 

a stavební úpravy KD Kamenice“.

Rada obce Kamenice schvaluje:
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi Obcí Kamenice a ČEZ 

Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 613/20, kat. území Ládví, 
ve vlastnictví Obce Kamenice;

• směrnici č. 2/2021 – Oběh účetních dokladů, která nahrazuje směrnici Oběh účetních dokladů 
č. 1/2011;

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

• AKCE: 
Judo Club Kyklop, z.s. 30 000 Kč;

• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí Kamenice a ČEZ 
Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 668, vše v kat. území Štiřín, 
ve vlastnictví Obce Kamenice;

• zveřejnění záměru obce k dlouhodobému pronájmu pozemků: 
a) fotbalové hřiště a travnaté plochy kolem hřiště sportoviště a rekreační plocha, 
b) víceúčelové hřiště, 
c) šatny. 
Pozemky jsou ve vlastnictví obce Kamenice. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce 
minimálně po dobu 15 dnů. Nabídky musí být podány písemně;

• zveřejnění záměru obce prodeje části pozemku parc. č. 855/2 – o výměře 39 m2, k.ú. Těptín, 
ve vlastnictví obce Kamenice, předem určenému zájemci za účelem sjednocení vlastnictví 
a faktického stavu. Záměr bude zveřejněn na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.

Rada obce Kamenice jmenuje:
• za zřizovatele dva členy školské rady: 

Štěpána Růžičku, 
Michaelu Slámovou.

Rada obce Kamenice bere na vědomí a schvaluje:
• předložené protokoly o nabídkách doručených ve zjednodušeném podlimitním řízení na 

stavební práce na akci „Nový chodník Jednosměrná, Kamenice“. Výběr dodavatele KVS 
Stavební s.r.o., který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním místě 
s nabídkovou cenou 9 951 525,98 Kč bez DPH.

10. 11. 2021

Rada obce Kamenice schvaluje:
• žádost Mateřské školy Kamenice o schválení výjimky v počtu dětí pro školní rok 2021/2022 – 

poskytovat činnost školy a školského zařízení pro 96 žáků;
• žádost MŠ Kamenice k přerušení provozu ve dnech 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022 včetně – 

tj. 5 pracovních dnů;
• zveřejnění záměru obce k pronájmu stanoviště č. 4 prodejní plochy (tržiště) na části pozemku 

p. č. 628/1, o celkové výměře 18 m2, ve vlastnictví obce Kamenice. 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;

• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí Kamenice a ČEZ 
Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 646, v kat. území Štiřín, 
ve vlastnictví Obce Kamenice;

Technické služby 
Kamenice pracují  
pro Vás
Vybíráme příklady z deníku TSK ředitele 
Alexe Dvoraka za měsíc listopad:
• Hamerská – sázení keřů
• Čištění komunikací v obci
• Na Květnici – čištění žlabů
• Vyrovnání komunikací v obci
• MŠ Kamenice – sběr a odvoz listí
• Čištění propustku u golfového hřiště
• Spádová – likvidace spadlého stromu                  
• Lesní – čištění žlabů podél komunikace
• Údržba záhonů v centru obce
• Kostelecká – oprava autobusové 

zastávky
• Táhlá - likvidace černé skládky 

(pneumatiky)

Po náročném měsíčním vyjednávání 
se nám podařilo pro obyvatele Kamenice 
a přilehlých obcí zajistit společně s firmou 
CM Data s.r.o. testovací centrum na PCR 

U Billy je nové 
testovací centrum  
na PCR odběry

odběry. Mobilní buňka je umístěna na par-
kovišti před kulturním centrem. Odběrové 
místo bude k dispozici do konce dubna 
2022. Věříme, že tuto službu naši obyvatelé 
ocení zvláště v této složité době a eliminu-
jeme tím složité a komplikované dojíždění 
do jiných odběrových center. Více infor-
mací přineseme v lednovém čísle.
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Rychlé zprávy

Další atrakce čeká na návštěvníky sporov-
ně-oddechového areálu za Billou v centru 
obce. Radnice pořídila umělý povrch, 
který nahradí holý beton na tenisovém 
kurtu. Děti i dospělí se mohou na nový 
povrch těšit na jaře příštího roku.

Tenisový kurt 
bude mít nový 
koberec

U rampy za základní školou se ještě done-
dávna shlukovala dešťová voda přitékající 
ze sídliště. Dělníci původní podloží vytě-
žili, nahradili ho štěrkem, díky kterému se 
voda vsakuje. Příští rok bude dokončený 
nový asfaltový povrch.

Rampa za 
základní školou 
je odvodněná

Původně rozbitý povrch nahradil asfalt, 
který poslouží obyvatelům rodinných 
domů v ulicích Lýková a Líbezná, ale 
také všem, kteří využívají zdejší hnízdo 
separovaného odpadu. Generální oprava 
těchto ulic je ve fázi projektování.

Ulice Lýková má 
nový asfaltový 
povrch

 
Finan ní ú ad pro St edo eský kraj 
Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21  Praha 4 
 
Odbor metodiky a výkonu daní 
 

 
.j. 4078095/21/2100-11460-204380 

 
Vy izuje: Markéta Simonová, Odd lení majetkových daní 
Tel: (+ 420) 234 009 402, (+ 420) 234 009 111 
E-mail: Marketa.Simonova@fs.mfcr.cz 
ID datové schránky: 6sxny3p 

 
 
Obecní ú ad, M stský ú ad  
v p sobnosti Finan ního ú adu pro St edo eský kraj  

 
 

UPOZORN NÍ 
 
 
Dovolujeme si Vás upozornit, že od  1. 1. 2020 s ú inností zákona . 364/2019 Sb., kterým 
se m ní n které zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním p íjm  ve ejných rozpo t  
(dále jen „zákon . 364/2019 Sb.“), došlo k novelizaci zákona . 338/1992 Sb., o dani z 
nemovitých v cí, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon o dani z nemovitých 
v cí“). Konkrétn  uplatn ní osvobození od dan  dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani 
z nemovitých v cí.  
 
Po p echodnou dobu na zda ovací období roku 2020 a 2021  bylo možné uplatnit 
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých v cí podle § 4 odst. 1 
písm. k) zákona o dani z nemovitých v cí jak ve zn ní do 31.12.2019, tak i ve zn ní do 
1.1.2020.  
 
Upozor ujeme však, že od zda ovacího období roku 2022 lze uplatnit pouze 
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých v cí ve zn ní od    
1.1.2020. V d sledku této zm ny JIŽ NELZE UPLATIT OSVOBOZENÍ podle § 4 odst. 1 
písm. k) zákona o dani z nemovitých v cí ve zn ní do 31. 12. 2019 u: 

 1.  pozemk  remízk , háj , v trolam  a mezí na orné p d  a trvalých travních 
porostech, pokud nespl ují definici krajinných prvk  (skupina d evin, stromo adí, 
travnatá údolnice, mez, p íkop, mok ad) a nejsou zapsány v evidenci ekologicky 
významných prvk  v evidenci využití p dy (dále jen „LPIS“), 

 2. pozemk  ostatních ploch, které nelze žádným zp sobem využívat, pokud se 
nejedná o pozemky ostatních ploch mimo zastav né území obce, které nejsou užívány 
k podnikání, na kterých se nachází p íkop, mok ad, mo ál, bažina, skalní útvar, rokle 
nebo strž. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud remízky, háje, v trolamy a meze nebudou v 
evidenci ekologicky významných prvk  v evidenci LPIS do 31. 12. 2021 zaevidovány jako 
skupina d evin, stromo adí, travnatá údolnice nebo mez, nebudou spln ny podmínky pro 
osvobození pozemk  dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých v cí a 
poplatníci si nebudou moci v uvedených p ípadech na zda ovací období roku 2022 uplatnit 
nárok na jejich osvobození. 

 strana 2 (celkem 2) 
 

Zm ny v evidenci ekologicky významných prvk  v evidenci LPIS provádí Státní zem d lský 
interven ní fond (dále jen „SZIF“) na základ  podn tu (nej ast ji vlastníka, uživatele, orgánu 
státní správy, obce). Tento podn t lze podat písemn  (nikoliv e-mailem), prost ednictvím 
datové zprávy, p ípadn  osobn  na kterémkoliv pracovišti SZIF, Odd lení p íjmu žádostí a 
LPIS (dále jen “OPŽL“). Bližší informace k podání podn tu lze nalézt na adrese: 
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku 

V p ípad  osvobození pozemk  ostatních ploch, které nelze žádným zp sobem 
využívat, docházelo v praxi asto k d kazní nouzi p i prokazování, že pozemek ostatních 
ploch nelze žádným zp sobem využívat. S ohledem na tuto skute nost od 1. 1. 2020 
zavedla zm na zákona o dani z nemovitých v cí jednozna n jší definici upravenou v § 4 
odst. 1 písm. k) bodu 3, ve které zavádí osvobození od dan  z pozemk  pro pozemky, na 
nichž se nacházejí taxativn  vymezené prvky, a to za p edpokladu spln ní dalších 
podmínek.  

Pokud tyto pozemky nov  nespl ují podmínky pro osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) 
bodu 2 nebo 3 zákona o dani z nemovitých v cí ve zn ní od 1. 1. 2020, tj. nejedná se o 
pozemky, na nichž se nachází krajinný prvek skupina d evin, stromo adí, travnatá údolnice, 
mez, p íkop nebo mok ad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných 
prvk  podle zákona upravujícího zem d lství, nebo p íkop, mok ad, mo ál, bažina, skalní 
útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastav né území obce, 
které nejsou užívány k podnikání, nelze osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o 
dani z nemovitých v cí, ve zn ní do 31. 12. 2019, po ínaje 1. 1. 2022 již nadále 
uplat ovat. Pokud se na pozemku výše uvedený prvek nachází, lze osvobodit pozemek 
pouze v rozsahu tohoto prvku, nikoliv celý pozemek. 

Poplatník m, kte í si na rok 2021 shora uvedené osvobození uplat ovali a po ínaje  
1. 1. 2022 nespl ují výše uvedené podmínky, vzniká povinnost podat da ové p iznání 
na zda ovací období roku 2022, a to nejpozd ji do 31. ledna 2022. 

 
Vzhledem k náro nosti úkon  vedoucích k zajišt ní nároku na osvobození, doporu ujeme 
vyv šení této informace na ú ední desce M stského resp. Obecního ú adu a uvedení krátké 
informace ve Vámi vydávaných zpravodajích. 
 
  
 

 
S pozdravem 

 
 
 
 
 
 Ing. Zden k Bilec 

editel odboru 
 

 
 
 
P íloha/y 

1. Informace pro poplatníky dan  z nemovitých v cí týkající se uplatn ní osvobození 
podle    § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých v cí na zda ovací období 
roku 2022 

2. Informace ke zve ejn ní ve zpravodajích 
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Rok 2021 je už téměř minulostí. Sedli 
jsme si s panem starostou a požádali ho 
o krátké zamyšlení. „Když se ohlédnu 
za tím, co se nám letos podařilo, 
nemáme se za co stydět. A nejen letos. 
Kamenice se za posledních 10 let 
neobyčejně proměnila. Zvlášť lidé, 
kteří k nám přijíždějí po delším čase, 
vnímají, jak se posunujeme a stáváme 
se moderní obcí.“

Krok po kroku, ale bez přestávky
Ohlédnutí za uplynulým rokem se starostou Pavlem Čermákem

Nové chodníky, nová čistírna odpadních 
vod, moderní škola, budovy na náměstí. 
Dojem kultivované obce ale nebude úplný, 
dokud skrz ni povedou rozbité krajské sil-
nice. Je těžké sledovat, co v Kamenici roste 
krásného, když neustále slyšíme mlácení od 
podvozku. Co naplat, že na rozmlácenou 
krajskou silnici navazuje opravená a hladká 
obecní cesta, jako třeba letos zrekonstruo-
vaná Návršní. 

Brzy se to ale změní. „Na kraji se 
pohnuly ledy a mám velkou důvěru, 
že v následujících dvou letech skutečně 
dojde k rekonstrukci jak staré benešovské, 
tak Ringhofferovy ve směru na Týnec nad 

Sázavou,“ říká starosta. Oba úseky už zís-
kávají územní rozhodnutí, navazovat bude 
stavební povolení a pak míří do investičního 
plánu kraje. Starosta Čermák připomíná, že 
Kamenice je připravená se svými projekty 
chodníků a novým uspořádáním prostran-
ství na Nové Hospodě, takže jakmile re-
konstrukce začne, získáme spolu s novými 
dopravními tepnami pro auta i další bez-
pečné úseky pro chodce.

Na kraj bylo potřeba naléhat a intenziv-
ně vyjednávat. Výsledek se dostavil už tento 
rok, kdy byl opravený a přechodem opat-
řený prostor před základní školou. „Trápilo 
nás to 10 let, teď se to konečně povedlo 
a věřím, že v roce 2023 se to ještě vylepší,“ 
říká Čermák.

Tento rok skončila také velká investice 
do rozšíření čistírny odpadních vod. Ač 
to nezní atraktivně, jde o jednu z nejdů-
ležitějších událostí v moderních dějinách 
Kamenice. „Úplně poprvé jsme se dostali do 
situace, že máme na dlouho dopředu rezer-
vu, dosud obec vždy jen doháněla rostoucí 
počet obyvatel,“ upozorňuje starosta. Dle 
jeho slov zkušební provoz ukazuje, že nová 

část čistírny funguje nejen podle očekávání, 
ale ještě je překonává. 

Kamenice je rozprostřená po 10 osadách, 
z nichž každá má jinou povahu, dějiny, 
množství obyvatel, potřeby, představy. 
„Různě velké části obce generují různé 
prostředky do obecní kasy, musí tady proto 
existovat solidarita mezi osadami navzájem, 
nemůžeme investovat třeba jen v Olešovi-
cích a Těptíně a upozaďovat Štiřín nebo 
Skuheř jen proto, že v nich žije podstatně 
méně lidí, na druhou stranu hustě obydlené 
části mají v některých věcech logicky před-
nost,“ říká Čermák a upozorňuje: „Každého 
zajímá, co se děje právě u něj a je pro něj 
těžké se dívat na rozvoj Kamenice celko-
vě. Od toho jsou tady zastupitelé a rada 
obce, která naplňuje strategický plán krok 
po kroku.“

Podle starosty Čermáka by se měl každý, 
koho zajímá rozvoj Kamenice, podívat do 
strategického plánu, který je k dispozici 
všem na webu obce: „Co děláme, na co 
se chystáme, co jsou naše priority, to vše 
vyplývá právě ze strategie, která byla schvá-
lena už před šesti lety. I ta ale navazovala 
na strategie rozvoje, které byly schváleny 
dlouho před tím, než se funkcí ujali součas-
ní zastupitelé.“ Příkladem může být právě 
doprava: „Necháváme nově prověřit do-
pravu v Kamenici v rámci dopravní studie 
s ohledem na rozvoj zástavby, ale studie 
kritických míst jsou vypracované odborníky 
už léta a podle jejich doporučení stavíme 
naše chodníky, přechody, křižovatky nebo 
zklidňujeme dopravu a doplňujeme doprav-
ní značení. Z tohoto globálního pohledu 
postupujeme od nejpalčivějších věcí k těm 
méně naléhavým. Kombinujeme ty, které 
se dají realizovat ihned a snadno s těmi, 
co vyžadují enormní úsilí.“

Strategický plán Kamenice na dalších 
sedm let aktualizuje vedení obce právě 
v těchto dnech. Není jen výsledkem od-
borných posudků a studií, ale i rozhovorů 
s lidmi, petic, veřejných setkání, dotazní-
kových průzkumů. Možná jste k formo-
vání společného pohledu na budoucnost 
obce přispěli i vy anebo k ní v nejbližších 
měsících ještě přispějete svým názorem. 
„Výslednou vizi naplňujeme krok po kro-
ku. Nedá se všechno udělat najednou, ale 
budoucnost Kamenice jako přívětivé obce 
se krok po kroku naplňuje,“ uzavírá starosta 
Pavel Čermák.         Red
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Rozpočet 2022 je schválený
„Ceny rostou, musíme investovat hned,“ říká Petr Valášek
Zdražování, covid, všeobecná nejistota. 
Navzdory tomu všemu se podařilo přip-
ravit a s předstihem schválit rozpočet 
Kamenice pro rok 2022. „Smekám před 
prací našich zastupitelů, věnovali tomu 
hodně času, zejména ekonomka úřadu 
Marcela Michalíková a místostarosta 
pro ekonomiku Petr Valášek. Zaslouží 
si velkou pochvalu,“ říká starosta Pavel 
Čermák.

Je autorem už mnoha rozpočtů. Mís-
tostarosta Petr Valášek ale nespoléhá jen na 
své ekonomické zkušenosti. „Doba je turbu-
lentní nejen kvůli pandemii a ekonomické 
nejistotě, ale také se mění zákony, které 
ovlivňují daňové příjmy obcí,“ vypočítává 
Valášek, který se při sestavování rozpočtu 
2022 opřel i o prognózy ekonomů České 
spořitelny, Komerční banky, ČSOB a ana-
lýzu finančního zdraví obce od auditora 
Luďka Tesaře. Právě jeho zpráva hodnotí 
kondici kamenické kasy jako vynikající. 

„Poměr příjmů a výdajů je u nás na 
skvělé úrovni, zpráva doporučuje nebát se 
investovat a budovat i za cenu dalších úvě-
rů,“ říká místostarosta. Náklady na úroky 
z půjček, které si obec může vzít na svoje 
projekty, jsou totiž nižší, než o kolik roste 
cena stavebních prací a materiálu. „Co ne-
uděláme dnes, bude za rok znatelně dražší, 
chceme proto navrhnout k realizaci pro-
jekty, které jsou kvalitní, i za cenu dalšího 
úvěrování,“ vysvětluje Valášek, ale zároveň 
upozorňuje, že rozpočet pro rok 2022 je 
postaven na již běžících projektech, kte-
ré mají smlouvy a případné další projekty 
realizované na úvěr bude v příštím roce 
schvalovat zastupitelstvo.

Kde chce být vedení obce i nadále kon-
zervativní, jsou provozní výdaje, které zů-
stanou na letošní úrovni a jsou navýšeny jen 
o inflaci. Nejvíc peněz spolkne dopravní 
infrastruktura, o něco méně než v minulosti 
půjde do vodohospodářské struktury. Jak 
píšeme v článku o odpadech, vyšší částku si 
vyžádá dotování svozu, aby občané zásadně 
nepocítili všeobecné zdražení v této oblasti.

Víc peněz příští rok dostanou Technické 
služby, které u nás v Kamenici zajišťují čisté 
a upravené prostředí. Jejich rozpočet musel 
zohlednit navýšení pracovníků na 9, z nichž 
6 je technických pracovníků, 2 zahradnice 
a 1 vedoucí. „Předpokládáme, že v tomto 
složení by měly služby následujících něko-

lik let fungovat,“ říká Valášek. Na školství, 
kulturu a sport jsou připraveny podobné 
peníze jako letos.

Z velkých investic plánovaných na příští 
rok musíme jmenovat hlavně Jednosměrnou 
ulici, kde za 12,5 milionu vyroste chod-
ník s osvětlením a propojí tak bezpečně 
Novou Hospodu s centrem a zejména zá-
kladní školou. V ulici Slámová vznikne za 
4,8 milionu nová vozovka včetně spodní 
stavby, odvodnění a veřejného osvětlení. 
V Tyrkysové už letos probíhají práce na 
nové silnici a dokončena bude příští rok 
s nákladem 2 milionů korun. Důležitý pro 
bezpečnost chodců je i přechod mezi sídlišti 
1 a 2, kde je však třeba opakovat výběrové 
řízení pro předchozí nezájem uchazečů.

Od února bude omezen provoz obecní 
knihovny, od března pak bude uzavřena 
budova  Kulturního centra, kde se naplno 
rozeběhnou práce na úpravě dispozice KC 

a knihovny, a především na projektu sní-
žení energetické náročnosti (kotelna, FVE), 
celkové náklady budou 22 milionů, příjmy 
obce budou navýšeny o dotace od MMR 
a OPŽP ve výši přes 13 milionů korun.

Další větší projekty se budou odvíjet od 
možných dotací a úvěrů, které nejsou zahr-
nuty v současném rozpočtu. Zejména se to 
týká kanalizace Všedobrovice-Štiřín, z které 
se může stát největší projekt roku 2022. Ve 
hře je i odbahnění Dolního Všedobrovic-
kého rybníka.

„Nemůžeme s realizací projektů čekat. 
Inflace stavebních prací je dramatická a ne-
lze ji dohnat úsporami. Například chodník, 
který jsme postavili ve Všedobrovicích za 
5 milionů, by dnes stál 10 milionů,“ vysvět-
luje Valášek, proč se bude v příštím roce 
snažit k již hotovým projektům v rámci 
rozpočtu, doplnit co nejvíc dalších.

Red
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Nový rok, nové zákony, nové ceny. Tlak na snižování odpadů pokračuje 
a postupně se přelévá z evropské úrovně na národní a obecní. Trend je jasný, 
donutit lidi vyššími cenami a přísnější kontrolou, aby odpadů produkovali co 
nejméně. Dle zákona, který začne být účinný od 1. ledna 2022 a který musí 
respektovat i naše Kamenice, se proto mění pravidla i ceny. Dobrou zprávou je, že 
nepůjde o změny zásadní. „Měli jsme na výběr několik možností, jak ceny odpadů 
upravit a rozhodli jsme se pro tu, která je podle nás nejspravedlivější a zároveň 
nepovede k radikálnímu skoku v cenách pro lidi,“ říká starosta Pavel Čermák. 

Svoz odpadů v roce 2022. 
Novinky a praktické rady
„Podařilo se nám zbrzdit agresivní růst cen pro lidi,“  
říká starosta Čermák.

Dle nového zákona dostaly obce mož-
nost zpoplatnit litr odpadu svým občanům 
až 1 korunou. Některé obce tak opravdu 
učinily. Naše radnice se ale rozhodla pro 
méně agresivní postup a stanovila částku 
na 75 haléřů. Vyhlášku s touto cenou bu-
dou schvalovat zastupitelé na své schůzi 
8. 12. 2021. „Je to výsledek našeho propo-
čtu. Nastavili jsme cenu za litr tak, aby se 
výsledná cena u nejčastěji použité nádoby 
téměř nezměnila a zbytek dotujeme z roz-
počtu obce,“ vysvětluje starosta.

Platba za litr odpadu je přitom jedním ze 
čtyř klíčů, podle nichž má právo obec ceny 
určovat. Podle starosty je tím nejspraved-
livějším. Další možností byl poplatek „na 
hlavu“. To vedení radnice zavrhlo kvůli 
zjevné nespravedlnosti: „Není automatické, 
že pětičlenná rodina vyprodukuje pětkrát 
víc odpadu než dvoučlenná, a protože ten-
to způsob vůbec nezohledňuje množství 
vyprodukovaného odpadu, nijak tím ani 
nemotivuje k jeho třídění,“ říká Čermák. 
Další zjevnou slabinou poplatku „na hlavu“ 
je i to, že se týká jen nahlášených obyvatel. 
V extrémním případě by tak dvougenerační 
rodina mohla platit jen za jednoho přihláše-
ného člena domácnosti a ti ostatní by měli 
ještě o důvod méně, proč se přihlašovat 
k trvalému bydlišti u nás v Kamenici.

Další metodou výpočtu je platba podle 
objemu, tu ale nelze v Kamenici použít, 
protože svozová firma nemá technologii 
na měření zaplněného objemu v každé po-
pelnici. 

Novinkou v zákoně je možnost platby 
podle hmotnosti. „Ta má ale dva vedlejší 
efekty,“ upozorňuje Čermák. Prvním z nich 
je, že lidé ve snaze ušetřit těžké složky vy-
hazují do separovaného odpadu věci, které 
do něj nepatří, a tím znehodnocují i správně 

vytříděný odpad. V horším případě je vyha-
zují do přírody nebo sousedům do popelnic. 
„Zdánlivě dobrý model tak nakonec působí 
víc problémů a zkresluje statistiky. S váhou 
odpadu sice pracujeme, ale je to z důvodu 
kontroly svozové firmy, aby nám neúčtova-
la víc, než kolik jí náleží,“ vysvětluje starosta 
Čermák.

Dostáváme se k poslední a zároveň dlou-
ho v Kamenici používané metodě, a to je 
platba podle rezervované kapacity. Lidé 
mají jasně určenou cenu podle velikosti 
popelnice a četnosti jejího svozu. Popla-
tek 75 haléřů za litr každého svozu, který 
jsme zmínili na začátku, a který obec podle 
nového zákona nastavila, byl zvolen právě 
proto, aby co nejméně lidí u nás pocítilo 
změnu ceny. Konkrétně se jedná o ty, kteří 
mají 120 litrové popelnice vyvážené jednou 
za 14 dní.

Největší skok se odehraje u 1100 lit-
rových nádob u bytových domů, kde ale 
podle slov starosty byla cena dlouhodobě 
podhodnocená. „Když vydělíme cenu za 
jednu takovou velkou nádobu počtem do-
mácností v bytovce, které se na ni skládají, 
zjistíme, že je hluboko pod tím, co dosud 
platí rodinné domy,“ říká Pavel Čermák. 
Nově nastavená cena bude podle něj vůči 
ostatním spravedlivější. Je zřejmé, že si bu-
dou nyní více hlídat, co a kdo vlastně do 
jejich nádob vyhazuje. Mnohé domy už 
dnes opatřily kontejnery zámkem.

„Naši zákonodárci vymysleli spravedlivý 
princip, že každý litr rezervované kapa-
city svozu musí stát stejně, ať už se jedná 
o 120 litrovou nebo 1100 litrovou nádobu, 
ale přehlédli ekonomiku svozu odpadu. Je 
totiž velký rozdíl, když přijede popelářské 
auto jednou pro 1100 litrovou nádobu ne-
bo desetkrát pro 120 litrovou,“ upozorňuje 
starosta s tím, že se obec rozhodla rozdí-
ly v nákladech svozové firmě doplácet ze 
svého rozpočtu a nepřenášet je přímo na 
občany. Ročně to dohromady dělá zhruba 
1,5 milionu. 

Nové ceny začnou platit od 1. ledna.
Red

Pokud jste spokojeni s velikostí své nádoby a četností svozu, nemusíte kvůli nové vyhlášce nic měnit,  
váš svoz pokračuje jako doposud, a případnou změnu můžete nahlásit kdykoli během roku.
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• Upřednostněte platbu bankovním převodem se správným variabilním symbolem (stejný jako v roce 2021).

• Velikost nádoby a četnost svozu pro rok 2022 platí ta, kterou máte v letošním roce 2021, a tudíž nemusíte nic hlásit. 

• I v roce 2022 zajišťujeme svoz bio-popelnic a kartičky do kompostárny – nemusíte nic hlásit, ctíme vaši volbu z roku 
2021.

• Pokud chcete cokoli změnit, můžete to oznámit ihned nebo kdykoli během roku. Po změně se dopočte poplatek na zby-
tek roku. Pokud změníte např. 240 l na 120 l v březnu, platíte první 3 měsíce za větší nádobu a pak zbytek roku za menší 
nádobu. Každá změna začne platit od následujícího měsíce, po osobním ohlášení na podatelně nebo písemném na 
e-mail: podatelna@kamenice.cz. Platí i pro bio-odpad.

• Novinkou je, že povinnost platit za odpady má jen majitel domu (nebo společenství vlastníků), a nikoli nájemník 
(který platí vlastníkovi). Pokud je vlastníků více, tak ten, který dům zaregistroval u obce pro svoz odpadů.

• Až do konce února také svozová firma respektuje známky na popelnicích z roku 2021. Poté je třeba je přelepit známkou 
novou, kterou dostanete do té doby až domů (nechoďte na podatelnu).

• Podrobnosti o vyhlášce, novém zákoně o odpadech a další informace o odpadech naleznete na www.kamenice.cz

Základní informace k platbám

Kalendář svozů pro Vánoce a Nový rok
Nabízíme i dva mimořádné svozy vánočních stromků 8. a 22. 1. 2022.  
Stromky zanechejte u hnízd na separovaný odpad.

Nádoby Skuheř, Těptín

Nádoby Kamenice, Ládeves, Nová 
Hospoda, Olešovice, Struhařov, Štiřín, 
Všedobrovice

Nádoby Ládví, Sídliště Kamenice  
a Olešovice
Označení měsíčních svozových dnů

Svoz bio odpadu

Svoz vánočních stromků
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Lesní mateřská škola a základní škola 
Devětsil si v roce 2021 připomněla 
10. výročí vzniku. Jsme rádi, 
že můžeme stavět na dlouhodobé 
zkušenosti z výchovy a vzdělávání. 
Zároveň bez přestání hledáme cesty, 
jak školu a školku rozvíjet.

Co je nového v základní škole Devětsil

Co všechno jsme zažili v měsíci listopa-
du: z kraje měsíce jsme si užili Halloween 
– nechybělo dlabání dýní, strašidelné pří-
běhy, karneval v maskách. Také jsme si 
s dětmi povídaly o tradicích spojených 
s tímto svátkem. Nezapomněli jsme ani na 
naše Dušičky. Hravou formou jsme děti 
seznamovaly s těmito svátky a tradicemi 
s nimi spojenými.

Letí to rychle a už tady máme svátek 
svatého Martina, který bohužel ani tento 
rok nepřijel na bílém koni. My ale nejsme 
smutní, o Martinovi si s dětmi vypráví-
me – vysvětlujeme si pranostiky, které se 
k tomuto svátku váží. Učíme se básničky, 
dokonce jsme si troufli i ztvárnit příběh sva-
tého Martina za pomoci hudby. Pekli jsme 
martinské rohlíčky, malovali, modelovali, 
také jsme si vystříhali spoustu vloček, které 
nám zdobí třídy a chodbu.

10. 11. se nám podařil uskutečnit půl-
denní výlet do nedalekého FUNPARKU 
„Žirafa“, kde na děti čekalo dopoledne plné 
klouzaček, různých průlezek, hrátky v míč-
cích a kolotoče. Věřím, že si děti toto dopo-
ledne užily! Jak už jsem psala, letí to straš-
ně rychle, za chvilku tady máme advent. 
S dětmi nás čeká výzdoba tříd a celé školky, 

aby nás Ježíšek našel. Musíme zopakovat 
koledy a básničky, abychom na vánočních 
besídkách rodičům ukázali, že jsme šikovní. 
Přejeme si toho spoustu, tak uvidíme, jak 
jsme byli hodní a co nám Ježíšek nadělí. Ale 
o adventním čase zase příště

Linda Vejmelková
učitelka MŠ Kamenice

Listopad v mateřské škole

 V základní škole jsme v tomto školním 
roce značně rozšířili vzdělávání v anglic-
kém jazyce. Za celý 1. stupeň mají nyní 
děti více než 2,5 násobek počtu hodin po-
žadovaných rámcovým vzdělávacím pro-
gramem. Kromě běžných hodin mají děti 
od první třídy dvakrát týdně po celý den 
k dispozici rodilou mluvčí Alissu. Děti si 
také zvykají na použití angličtiny během 
tělocviku, výtvarné výchovy, pracovních 
činností nebo družiny. Znatelně jsme také 
rozšířili nabídku anglických knih ve školní 
knihovně. Vedeme děti ke složení zkouš-
ky A2 Key for Schools. Věříme, že dobrá 
znalost cizího jazyka dává dětem svobodu 
ve volbě navazujícího vzdělávání.

Na podzim proběhlo také druhé setkání 
absolventy. Je pro nás radostí vidět, že jsou 
v nových školách spokojení a úspěšní. Jsme 
prvostupňovou školou, a tak děti po pátém 
ročníku navazují v jiné škole. V minulosti 
si vybíraly všechny typy škol od gymnázií, 
přes soukromé školy až po školy veřejných 
zřizovatelů. Zpětně děti oceňují zejména 
vedení k přebírání odpovědnosti za vlastní 
učení.

Koncem léta se nám podařilo dokončit 
přístavbu školy s dvěma novými učebna-
mi: polytechnickou a IT/jazykovou. Stavba 
a vybavení bylo spolufinancováno z Inte-
grovaného regionálního operačního pro-
gramu s přispěním evropských strukturál-
ních fondu. Rozšíření školy přinese zlepšení 
vzdělávacích podmínek pro všechny děti.

S radostí také pokračujeme ve zvelebo-
vání zahrady. V rohu nám přibyla rozlehlá 
venkovní učebna/altán. Dává nám možnost 
pobývat venku hluboko do podzimu. Fi-
nancování učebny bylo podpořeno z Pro-

gramu rozvoje environmentálního vzdě-
lávání, výchovy a osvěty krajského úřadu 
Středočeského kraje. Ve školním jezírku se 
zabydleli skokani a vylíhly krásné vážky.

Podzimem nás provázely školní slavnosti 
od svatováclavské přes svatomartinskou až 
po adventní. Nyní se s veselou myslí při-
pravujeme na Vánoce.

Požehnaný Advent a veselé Vánoce pře-
jeme všem čtenářům Zpravodaje!

 František Zimmel
ředitel školy
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Zprávy z knihovny

14. ročníku lampionového průvodu na 
zámku Štiřín se v pátek 12. 11. 2021 zúčast-
nily přes tři stovky dětí. Společně se svými 
rodiči vytvořili v zámeckém parku souvislou 
cestičku pohybujících se světýlek, kterou 
bylo pěkně vidět po celou cestu kolem ryb-
níka. Na trati děti plnily úkoly pohádko-
vých bytostí, které je za odměnu pustily 

Na lampionový průvod do Štiřína přišlo přes 300 dětí

Krásný vánoční pozdrav všem.

Přejeme Vám krásné prožití svátku vánočních a v nadcházejícím roce 2022
především zdraví, lásku a mnoho splněných přání.
                                                                   

Jana Novodvorská a Dagmar Walachová. Knihovna Kamenice

PF
2022

Pro dospělé
• Spiklenci oběšenců  

(Vlastimil Vondruška)
• Dovnitř (Helena Hrstková)
• Mrkací panenka (Jan Paul)
• Až se ti zatočí hlava (Ondřej Štindl)
• Kde zpívají raci (Delia Owens)
• Prokletý kraj (Michaela Klevisová)

Pro děti
• Pták Noh a ptáček Nožička  

(Daniela Fischerová)
• Bubáček a klobouková víla  

(Daniela Krolupperová )
• Popletený svět (Ivana Janišová)
• Stela v zemi tučňáků  

(Tereza Pařízková)
• Sydney (My dva z B.)  

(Tereza Horváthová)
• Safírovi ledňáčci a Glutaman  

(Bogdan Trojak)

Pošta pro Ježíška
Také letos budeme pokračovat v předvá-

noční tradici poštovní schránky, přes kterou 
mohou děti posílat svá přání tam, kde bydlí 
Ježíšek. Každým rokem z ní „odletí“ více 
dopisů směřujících k Ježíškovi.

Chcete, děti, napsat Ježíškovi? 
Poradíme vám, jak na to. 
Je to jednoduché!

Doma si připravte tužky, pastelky, fixy, 
nebo obrázky s dárečky a dopis, ve kterém 
Ježíškovi napište, které dárky byste chtěly 
najít pod stromečkem. Neumíte psát? Ne-
vadí, namalujte, nebo nalepte obrázek. Do-
pis vložte do nezalepené obálky nadepsané 
vaším jménem a adresou, aby Ježíšek mohl 
odepsat. Doneste ho k nám do knihovny, 
kde na vás čeká speciální Ježíškova poštovní 
schránka, do které svůj dopis vhodíte. My 
jsme domluveni s Ježíškovou nebeskou poš-
tou, že vaše dopisy se dostanou v pořádku 
až k Ježíškovi. 

Pod stromečkem pak hledejte vaši obálku 
označenou speciálním razítkem Ježíškovy 
pošty.  Obálka s razítkem bude obsahovat 
odevzdaný dopis pro Ježíška a Ježíškovo 
přání k Vánocům s odpovědí o přijetí přání. 
Nebudete tak pochybovat, že vaše psaní 
obdržel. Máme zaručenou zprávu, že také 
letos se na vaše dopisy Ježíšek už moc těší!

Dagmar Walachová, knihovnice

Prosincové knižní 
novinky

Za pohádkou  
do knihovny
Zveme všechny malé děti a jejich rodiče 
na další pohádku z cyklu „Za pohádkou 
do knihovny“.

Pohádka: Čert a Káča
Kdy: 8. 12. 2021 od 15 hod
Kde: kamenická knihovna
Hrají: Loutky v lese (loutkové 
divadlo)

Vstupné: dobrovolné
 
Počet míst omezen, doporučujeme 
rezervaci předem, bližší informace 
a kontakt na www.kckamenice.cz, 
v otevírací době knihovny.

Těšíme se!
                                                           
Dagmar Walachová, knihovnice

Vánoční provoz 
knihovny
Kamenická knihovna bude v termínu od 
27. 12. – 31. 12. 2021 UZAVŘENA.

Poslední výpůjční den bude čtvrtek 
23. 12. 2021 do 18.00 hodin. Poplatky 
z prodlení u všech výpůjček končících 
v tomto období nebudou čtenářům 
účtovány. 

na další část cesty. Kouzelnou atmosféru 
umocňoval osvětlený zámek. Nejen děti, ale 
i rodiče jednoduše přenesl do světa pohá-
dek. Děkujeme všem pořadatelům i zámku 
Štiřín za příjemnou spolupráci a těšíme se 
na další ročník.

Za Komunitní centrum 
Dana Kratochvílová
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Holky a kluci sportující pod hlavičku na-
ší Sport Academy mají za sebou už více než 
dva měsíce pravidelného pohybu a všechny 
naše aktivity běží na plné obrátky. Jsme rádi, 
že jste nám zachovali přízeň a my jsme díky 
vám dokázali zachovat naše tréninky ve 
všech lokalitách a navíc přidat i nějaké další. 
Kromě toho jsme rozjeli novou Football 
Academy, která se setkala s velkým zájmem, 
a my ji plánujeme nadále rozvíjet a rozšiřo-
vat její působení i na mnoho dalších míst.

Kromě pravidelných tréninků, na kte-
rých se potkáváme každý týden, máme za 
sebou také podzimní florbalový turnaj na-
šich tréninkových skupin. Pod hlavičkou 
Floorball Academy Tour proběhl 23. října 
v hale Na Fialce v Říčanech. Za mohutné 
podpory rodičů i dalších fanoušků se z ví-
tězství v mladší kategorii radovali florbalisté 
z Prahy 12, ve starší kategorii byli nejú-
spěšnější psárští. Všem vítězům gratuluje-

me a věříme, že si turnaj všichni účastníci 
naplno užili, protože podle naší filosofie je 
radost ze hry a pohybu mnohem důležitější 
než výsledky.

Další turnaj už klepe na dveře. V neděli 
12. 12. proběhne v  nové hale u ZŠ Zdi-
měřice Vánoční turnaj Floorball Academy 
Tour. Těšit se jako vždy můžete na den 
plný zábavy, pohybu i vydařených spor-
tovních výkonů. Všechny členy akademie 
i další naše příznivce na něj srdečně zveme.

Z našeho tempa ale neslevíme ani v roce 
2022. Už v únoru pro vás chystáme pří-
městský florbalový Spring camp. Proběhne 
od 7. do 11. 2. v hale na Fialce v Říčanech 
a těšit se můžete na své oblíbené trenéry 
a plno zábavy v hale i mimo ni. Léto je sice 
ještě daleko, ale už teď se můžete přihlašo-
vat na tradiční a velmi oblíbené Summer 
campy. Ty zaměřené primárně na florbal 
proběhnou od 11. 7. do 15. 7. a od 18. 7. 

Jak proběhl rok 2021 u mažoretek

Přes všechny překážky jsme se snažily 
pilně trénovat v každém možném okamži-
ku. Po uvolnění možnosti trénovat jsme se 
soustředily na sestavy, které bohužel neby-
lo v roce 2020 možné ukázat nejen divá-
kům v Kamenici, ale ani na soutěžní ploše. 
Všechna kvalifikační kola roku 2021 byla 
z jarních měsíců přeložena na podzimní 
termíny.

V srpnu 2021 se mažoretky zúčastnily 
Letního soustředění na Staré Živohošti, kde 
se připravovaly na budoucí kvalifikační kola 
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. 
V letošním roce poprvé měly možnost účas-
ti i děvčata z nejmladší skupiny mažoretek.

V září byly zahájené pravidelné tréninky 
a zároveň proběhla i první soutěžní kva-
lifikační kola. Mažoretky se opět na sou-
těž vrátily do města Stochov a Chotěboř. 

Umístění byla následující: Baton Junior 
stage 1. místo, Baton Junior mini 1. místo, 
Baton junior duo-trio 1. místo, Flag junior 
duo-trio 1. místo, Flag senior mini 1. místo, 
Baton Senior stage 2. místo, 2 baton juni-
or duo-trio 2. místo, Flag senior duo-trio 
3. místo, Baton junior sólo 8. místo a Baton 
senior starší sólo 8. místo.

Další postup byl na finálové kolo Mist-
rovství ČR v mažoretkovém sportu v Praze 
5 – Radotíně a Ostravě. Děvčata získala tato 
umístění: Baton junior stage 2. místo, Baton 
junior mini 2. místo, Flag senior duo-trio 
3. místo, Baton Senior stage 4. místo, Baton 
junior duo-trio 4. místo, 2 baton senior 
duo-trio 6. místo, Baton senior starší sólo 
9. místo a Flag senior duo-trio 6. místo. Pro 
soutěžní finálové kolo do Ostravy jsme v le-
tošním roce využily vlakový spoj a možnost 

ubytování poblíž nové atletické haly. Dny 
8. – 9. 10. 2021 byly naplněné spoustou 
setkání po dlouhé pauze a dobrodružstvím 
ze společného cestování, které nám tak moc 
chybělo.

Finále celé soutěžní sezóny bylo Mist-
rovství světa v mažoretkovém sportu v Pra-
ze, v krásné hale Královka. Všechny sou-
těžní sestavy, které získaly postupy na toto 
finále, vzorně reprezentovaly nejen obec 
Kamenice, ale i krásu tohoto sportu a výdrž 
přes veškerá opatření  a úskalí. Mistrov-
ství světa probíhalo dva dny za účasti týmů 
z celé ČR, Polska a Ruska. Bohužel některé 
týmy z dalších koutů světa se z důvodu 
rozdílných světových opatření nemohly zú-
častnit. Pro obec Kamenici jsme získaly tři 
1. místa a tituly Mistrů světa v kategoriích 
Baton junior stage, Baton junior mini a Ba-
ton junior duo-trio. Další titul 1. vicemistr 
světa a 2. místo získala formace Flag senior 
mini, dále jsme obsadily 5. místo Baton 
senior stage, 5. místo Flag senior duo-trio 
a 6. místo 2 baton senior duo-trio. 

Stále se věnujeme tomu, co nás baví a na-
plňuje a v dalším roce nás uvidíte v dalších 
sestavách i sóloformacích včetně našich 
nejmladších členek. Těšíme se, až budeme 
moci ukázat všechny naše nové malé i velké 
sestavy všem divákům v Kamenici i dalších 
obcích a městech. Držte nám palce, ať mů-
žeme naplnit naše motto: „Přes překážky 
ke hvězdám.“         

Markéta Novotná

Aktivity Sport Academy: Vánoční florbalový turnaj
do 22. 7. V dalším týdnu potom chystáme 
kemp fotbalový. První srpnový týden bude 
patřit všeobecně sportovnímu campu pro 
předškoláky. Kromě kempů se v příštím 
roce můžete těšit i na jarní turnaj nebo let-
ní Roadshow s turnajem pod otevřeným 
nebem.

Stále také přijímáme do většiny 
kroužků nové zájemce. V Kameni-
ci se můžete přihlašovat přes web školy 
www.kameniceskola.cz/krouzky-a-kurzy.  
Kompletní informace o našich aktivitách 
včetně přihlašování na campy naleznete na 
webu academy-sport.cz. 

Na závěr nám dovolte popřát vám jmé-
nem naší akademie veselé Vánoce a šťast-
ný a klidný rok 2022 plný dětské radosti 
a sportu. Snad se brzy shledáme na některém 
z našich kroužků, turnajů nebo kempů.

 
Vít Voltr
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SG Kamenice děkuje za podporu  
v roce 2021 a už se těší na rok 2022!

Končí nám rok 2021, ve kterém se náš 
klub opět rozrostl. Za vše a všem s velkou 
pokorou děkujeme a činí nám radost, že 
s námi sportuje čím dál tím více dětí, pro-
tože to je naše poslání. Zároveň jsme moc 
rádi, že již můžeme nabídnout sportov-
ní budoucnost všem holkám z Kamenice 

a okolí od 3 let, a to ve formě věkové ná-
vaznosti kategorií až po dospělé ženy. To 
je možné díky spolupráci SG KAMENI-
CE s SG VELKÉ POPOVICE, kde projekt 
vznikl a odkud pochází zatím nejvíce holek. 
Dobrou zprávou je, že z Kamenice a okolí 
se jich už připojilo 15 a stále přicházejí další. 

Všem přejeme pohodové Vánoce 2021 plné 
lásky a vzájemného porozumění, šťastné 
vykročení do roku 2022 plného pevného 
zdraví a spoustu usměvavých dětí v aktiv-
ním pohybu na čerstvém vzduchu. 

Josef Bláha 

Aktivity Sport Academy: Vánoční florbalový turnaj
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Klub seniorů při KC Kamenice

Co nás čeká v posledním měsíci 
roku 2021:

Ve chvíli, kdy píšeme tyto řádky, se 
nová opatření velmi přitvrzují. Smiřu-
jeme se i s variantou, že naše dlouho 
plánované akce opět odložíme. Sledujte 
proto aktuální dění na nástěnce u KC 
a na webových stránkách Klubu seni-
orů 55+aktivní: www.kckamenice.cz. 
Případně nás organizátorky neváhejte 
kontaktovat.

V měsíci listopadu jsme prožili:

Přednáška o první pomoci. Mohlo 
by se zdát, a mnozí z nás si to myslí, 
že přednáška záchranáře bude nuda. 
Senioři z Klubu seniorů 55+aktivní v Ka-
menici vás ale vyvedou 
z omylu. Zúčastnili se totiž ve čtvrtek 
27. 10. 2021 přednášky p. Jana Bradny. 
Nejen že nás odborně poučil o záchra-
ně životů, on to ještě udělal s humorem! 

Blíží se čas Vánoc. Pro mnohé klidné 
a příjemné těšení se na příchod 
duchovních svátků. Pro děti čas 
pohádek, kouzel a čekání na Štědrý 
den. Pro jiné náročné dny shonu, 
příprav, kdy na sebe klademe velké 
nároky, aby vše bylo dokonalé podle 
našich představ. Mnoho věcí, které se 
v tomto roce staly, jsme si jistě nepřáli. 
Byly hodně těžké a dlouho je budeme 
vnitřně zdolávat. Někdy se těžké věci 
lépe zvládají v kruhu přátel, v kruhu 
rodiny, s někým blízkým. Sdílená 
starost se zmenší a radost se násobí. 
Posíláme vám, našim kamarádům, 
vánoční poselství: Přejeme všem 
klidné i veselé vánoční svátky. 
Podané ruce, ať se nikdo necítí 
sám. Darujme si navzájem úsměv. 
Darujme si kousek sebe. Stačí se 
nadechnout a otevřít srdce.

Všichni přítomní si totiž vyzkoušeli na 
panákovi, co znamená obnovit dýchání. 
A věřte, když se to vezme vážně, je to 
pořádná dřina! Ale my jsme jen neseděli 
a poslouchali, také jsme se dotazovali 
a odpovídali 
na otázky. Někdy správně, jindy méně 
správně. V druhém případě se nám do-
stalo patřičného vysvětlení a objasnění. 
Byli jsme také ukázkou poučeni o užití 
defibrilátoru. Ten je mimochodem umís-
těn v chodbě OÚ v Kamenici. A snad 
právě pro tak skvělý přístup pana 
Bradny jsme si všichni zapamatovali zá-
kladní a velmi důležité kroky k záchraně 
ohrožených životů. Na tom jsme se 
všichni shodli. Na konci při neformálním 
povídání o příhodách a akcích záchra-
nářů jsme poznali, že pan Bradna svoji 
náročnou a nelehkou práci dělá nejen 
s naprostou profesionalitou, ale pře-
devším srdcem. Svoji práci má prostě 
rád. Za to patří jemu i všem záchraná-
řům veliký dík! Děkujeme také oběma 
organizátorkám za přípravu akcí pro 
nás seniory – jsou to zajímavé, poučné, 
ale i veselé a prospěšné akce. 

Za seniory z Kamenice sepsala  
J. Janatová.

Sázení ovocných stromů se spolkem 
Kamenicko jsme si užili již několikráte. 
Tentokráte to byly staré odrůdy jabloní 
pod štiřínskými studánkami. Den před 

sázením slušně pršelo, ale sobota byla 
jako vymalovaná. Postupně jsme při-
cházeli na místo, kde nás čekalo zaško-
lení. Stromek přesně usadit, obalit proti 
okusu, uvázat ke kůlu, který se musel 
zatlouci do předem vyhloubených jam. 
Přihrnout, ušlapat a udělat mísu a jako 
poslední zálivka. Po práci nás čekala 
odměna, buřtík na ohni i něco sladkého 
ke kávě. V sázení stromů začínáme být 
čím dál zdatnější. Těší nás pocit, že po 
nás zůstane něco hmatatelného – třeba 
jablka nebo hrušky, na kterých si po-
chutnají i příští generace a stromy dají 
stín na cestách z jedné osady do druhé. 

MH

Beseda o historii Kamenice. 
Dne 10. listopadu se sešli nejen senioři 
k přednášce p. Jana Pišny o vzdále-
nější historii naší Kamenice, a to v 17. 
a 18. století. Rodák Jan Pišna je hodně, 
hodně zapálený pro hledání jakékoli 
historické zmínky o Kamenici. Před-
stavte si, že je ochotný projít několik 
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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 

                                           Po dobu vánočních svátků bude pracovní doba upřesněna na vstupu do optiky

NAVŠTIVTE NAŠI OČNÍ OPTIKU  
V KAMENICI A V SÁZAVĚ

TĚŠÍME SE NA VÁS

SLEVA 30 % NA SAMOZABARVOVACÍ BRÝLOVÉ ČOČKY 
Transitions GEN8 

A 30% NA POVRCHOVOU ÚPRAVU OPTIFOG  
Kromě vlastností proti zamlžování brýlové čočky OPTIFOG® chrání vaše 

oči před UV zářením a nepříjemnými odlesky

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.

DO KONCE ROKU 
2021

 SPOUSTA AKCÍ A 
NOVINEK

Inzerce

AUTODOPRAVA
Přepravujeme suť - písek -  štěrk - odpad - beton -

dřevo - stavební materiál - odtahová služba

Tel. +420 777 437 911
www.work-prosperity.com

Potřebujete prodat
či pronajmout 
nemovitost?
Spokojený klient je 
mou největší prioritou

Lokalita Kamenice a okolí

Bc. Martina Odvárková
T +420 723 535 469
E martina.odvarkova@re-max.cz

tisíc svazků, aby o ní cokoli dohledal. 
Je to prostě náš kronikář! Bylo vskutku 
co poslouchat. Úžasné povídání bylo 
proloženo různými drobnostmi a zají-
mavostmi. Dozvěděli jsme se například, 
že socha sv. Jana Nepomuckého, která 
z Kamenice zmizela a léta nikdo nevě-
děl, kam se poděla, byla po vytrvalém 
pátraní pana Pišny nakonec objevena 
v muzeu v Jílovém. Skvělé zajímavosti, 
o kterých, upřímně, málokdo ví. Vděčni 
jsme rodině Ringhofferů za zvelebení 
Kamenice. To je známé. Ale pozor, měli 
totiž na čem stavět i bourat, poté obno-
vovat a vylepšovat. Kamenice tu byla již 
před nimi, před začátkem 18. století se 
o rozvoj Kamenice zasloužili arcibisku-
pové. Postupně obnovovali lesy, zaklá-
dali první aleje, cesty i rybníky, těch bylo 
úctyhodné množství. A víte, že v Kame-
nici byla i vinice? Velmi zajímavé bylo 
prohlížení starých vojenských map a ry-
tin, kde jsme viděli původní podobu ka-
menického zámku. Pan Pišna ochotně 
vysvětloval a odpovídal na četné dota-
zy. Vlastně to ani nebyla přednáška, ale 
příjemné povídání. Letopočtů a dat jsme 
slyšeli nepřeberně. Zapamatovala jsem 
si stěží některé. Zajímají vás právě ta 
data? Můžete je studovat v knize autorů 
Mgr. Vlasty Hartvichové a Mgr. J. Pišny: 
„Kamenice v proměnách věků“. Po-
slouchali jsme s hrdostí, že naše Ka-
menice má tak hlubokou historii a že je 
někdo, kdo si s hledáním o ní dává 
velkou práci. Všem se to moc líbilo, 
ještě v pátek na túrce jsme o přednášce 
nadšeně rokovali! Nemusíte být členem 
Klubu seniorů v Kamenici, pokud vás 
její historie zajímá, na příští přednášku 
p. Pišny vás srdečně zveme! 

Seniorka Jarka Janatová

Jeptišky řádily! Že názvu nerozumíte? 
My, kdo jsme shlédli muzikál Jeptišky 
v Divadle Na Fidlovačce, jsme toho byli 
očitými svědky! Úžasná a vtipná show, 
která nám procvičila bránici a posílila 
imunitu pozitivní energií a úsměvem. Ať 
nám všem tyto důležité životní ingredi-
ence vydrží co nejdéle!              MG

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 

Hledáme chůvu k synovi, pravidelně 
po až čt 15-18h. Taky paní na úklid 
1x týdně. Může to být ta samá osoba, 
nemusí - vše je na domluvě. 

Lokalita Těptín. 
Tel: 776028607

Hledám manuálně 
zručného člově-
ka na výpomoc 
v Těptíně. 
Drobné stavební 
práce, řezání  
dřeva, vyvážení  
na kompostárnu, 
pomoc se zahra-
dou a podobně. 
Tel: 739 713 551
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NA PRODEJ

CHALUPA 2+1  
v TĚPTÍNĚ

Veřejný vodovod a kanalizace,  
elektřina zavedena do domu,  
plynová přípojka na pozemku. 

Pozemek 1340 m2
Cena: 6 190 000 Kč

Tel: 604 201 679
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Místo  kostel Sv. Františka z Assisi 
u kamenického zámku  
(areál Strojmetalu)

Termín neděle 12. 12. od 15:00 hodin 
 
 Součástí setkání bude  
 i občerstvení.

Užijte si s námi  
vánoční atmosféru 
se zpěvem a hrou na 
varhanyKvůli mimořádným pandemickým opatřením musíme koncert 

přesunout na příznivější dobu, budeme vás informovat

vanocni-koncert-170mm_120mm_2.indd   1vanocni-koncert-170mm_120mm_2.indd   1 30/11/2021   20:0230/11/2021   20:02

Téma na prosinec: 
Upozornění na několik změn
 
Vážení čtenáři, dnes přináším v bodech stručné 
upozornění na několik změn, které (jak se 
domnívám) byste měli mít na paměti.

Téma číslo 1: Prominutí DPH za dodání 
elektřiny nebo plynu z důvodu mimořádné 
události. 

Toto rozhodnutí ministryně financí bylo 
zveřejněno ve finančním zpravodaji č.34/2021 a 
týká se měsíců listopad a prosinec. Upozorňuji 
zejména podnikatele, kteří si z provedené platby 
odečítají DPH v okamžiku platby, aby si změnili 
účetní předpisy tak, aby omylem nedošlo k 
neoprávněnému odpočtu DPH.

Téma číslo 2: Zvýšení minimální mzdy od 
ledna 2022 

Jako každý rok, i nyní nás od ledna čeká vládou 
nastavené zvýšení minimální mzdy – tentokrát z 
částky 15.200 kč na částku 16.200, -Kč.  V této 
souvislosti upozorňuji čtenáře na nutnost 
aktualizace mzdových programů, což je činnost, 
která si vyžaduje čas a komunikaci s dodavatelem 
software. Ve vazbě na zvýšení minimální mzdy se 
jako každý rok zvedají i povinné minimální zálohy 
na sociální a zdravotní pojištění OSVČ; tomuto 

tématu se budu určitě věnovat podrobně v 
lednovém čísle.

Změn do roku 2022 je podstatně více, na tomto 
místě není prostor se jim věnovat, ale zkušená 
účetní či daňový poradce Vám v tomto jistě dobře 
poradí. Může to být i RADIUS. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte 
kontaktovat.

Ohlédnutí za uplynulým rokem a poděkování 
Ing. Věry Tauberové, jednatelky účetní a 
daňově poradenské firmy RADIUS Říčany s.r.o.

Vážení čtenáři, máte v rukou prosincové číslo. 
Prosinec je měsícem, kdy snad každý z nás se 
zastaví, ohlédne se za uplynulým rokem, a také 
přemýšlí o tom, co přinese ten další rok.

Rok 2021 nebyl vůbec lehký pro nikoho z nás. 
Nemohu pominout stále přítomný koronavirus, 
který ovlivňoval a bohužel ještě nějakou dobu bude 
ovlivňovat každodenní fungování nás všech. 
Nemohu nezmínit prudký nárůst inflace a 
všeobecné zdražování vlastně všeho.  Nemohu 
nezmínit ani říjnový pád firmy BOHEMIA 
ENERGY, který zasáhl drasticky a fatálně tak 
obrovskou skupinu obyvatel této země. Ano, věřím 
že každému z Vás nyní běží hlavou Váš příběh, 

Vaše starosti a bolesti. A proč dnes tato témata 
zmiňuji?  Důvody jsou dva. Za prvé: rozumím 
Vám. Nežijeme ve vakuu a situace ve společnosti se 

dotýká nás všech.  A Za druhé: chci Vám vyslat 
pozitivní signál o tom, že každá životní situace má 
nějaké řešení. To je i má osobní zkušenost.

Vedle tohoto mého osobního vzkazu bych chtěla na 
tomto místě vyjádřit ještě své osobní poděkování. 
Poděkování Vám všem, kteří čtete mé články a 
posíláte mi své dotazy. Právě Vaše osobní reakce a 
dotazy jsou pro mne tou nejvěrohodnější zprávou, 
že tato práce má smysl, že Vám – čtenářům – často 
pomůže najít řešení jejich konkrétní situace.

Vážení čtenáři, přeji Vám všem krásné a požehnané 
vánoční svátky, prožijte je přesně tak, jak si přejete 
Vy sami. Posílám kopec pozitivní energie a přání 
všeho dobrého Vám i Vašim blízkým. Do roku 
2022 vykročte s čistou hlavou věřte, že vše, co si 
člověk přeje, se mu splní, pokud za svým cílem jde 
trpělivě a poctivě. Vaše Věra Tauberová

 V případě jakýchkoliv dotazů můžete 
kontaktovat RADIUS Říčany s.r.o., kde se Vám 
rádi budeme věnovat. 

Ing. Věra Tauberová   tel. 728 832 303                                  
vera.tauberova@radiusricany.cz



V rozhovoru, který vyšel v srp-
novém Zpravodaji, jste hovořil 
o spolupráci vašeho podniku 
s obcí. Co je v této oblasti  
aktuální?

S příchodem zimního období jsme se 
zaměřili na dopravní bezpečnost, kterou 
můžeme sami ovlivnit. Uvědomujeme si, 
že náš závod je v blízkosti školy, a přidali 
jsme se k dopravním opatřením, která 
v jejím okolí slouží ke zpomalení provo-
zu. Bezpečnost je pro nás jednou z hlav-
ních priorit. Konkrétně jsme upravili 
režim dopravy tak, že mezi 7 a 8 hodinou 
ráno neprojíždějí kolem školy žádné 
kamiony mířící k nám nebo od nás, toto 
pravidlo jsme nastavili a dopravci jej 
dodržují. 

U dopravy v Kamenici ještě zů-
staňme. Jaká je současná situ-
ace kolem parkoviště, které je 
na pozemku Strojmetalu? 

Parkoviště je na ploše, která je součástí 
Strojmetalu, a parkují na něm naši za-
městnanci. Jsme rádi, že tu je, protože 
jinak by muselo přes 80 aut denně par-
kovat v přilehlých ulicích Kamenice, 
před školou, před marketem Billa a na 
dalších místech v okolí našeho závodu. 
Protože má parkoviště výhodnou polohu, 
je v blízkosti kostela, skate areálu i fot-
balového hřiště, kde se konají veřejné 
akce, tak jsme ho nabídli obci, která může 
parkoviště v řízeném režimu používat pro 
veřejnost a pro sobotní bohoslužby.

Obec s tím souhlasí?

Obci jsme ještě nově nabídli víkendové 
parkování na zkoušku, které, pokud se 
osvědčí, budou moci občané využívat 
celoročně. O detailech a termínu spuště-
ní testovacího provozu jsme domluveni. 
Myslím, že by bylo dobré, kdyby byl 
víkendový režim s možností parkování 
u nás zahájený od období adventu kvůli 
častějším návštěvám kostela. 

Kostel je součástí vašeho are-
álu. Chystáte v kostele nějaké 
aktivity kolem Vánoc?

Chceme ve spolupráci se Základní umě-
leckou školou vytvořit novou tradici 

Co nového ve Strojmetalu
S koncem roku jsme se obrátili na Miroslava Záhorce, ředitele 
Strojmetalu, aby se s námi podělil o aktuální dění v závodu

adventních koncertů. První z nich po-
řádáme letos, v neděli 12. prosince od 
15:00 hodin, a tímto čtenáře Zpravodaje 
na adventní koncert do našeho kostela 
srdečně zveme. Chceme obci nabízet 
různé možnosti, jak život v Kamenici 
zlepšit. Kostel jsme otevřeli na pravidelné 
sobotní mše. V parku, který je součástí 
areálu, děláme pravidelné udržovací práce, 
teď před zimou jsme například nechali 
vysekat nálety. 

Zeptám se ještě na téma hluk, 
které průběžně během roku 
rezonovalo mezi místními spol-
ky. V jakém stadiu je toto téma 
nyní?

Toto téma považuji za uchopené a již 
jsem několikrát vysvětloval všem za-
stupitelům, co vše jsme ve Strojmetalu 
v tomto téma udělali a co vše ještě plá-
nujeme udělat. Denní i noční hygienické 



limity dodržujeme a naměřené hodnoty 
jsou výrazně pod nočním limitem. Hluk 
zneužívají jako dlouhodobý konstrukt 
místní aktivistické spolky. Transparentně 
a otevřeně vedeme dialog s těmi, kteří ho 
vést chtějí. A abych tady mluvil kon-
krétně, jako vždy chci dát důraz na to, že 
hlukovou stopu našeho závodu pravidel-
ně monitorujeme a vždy je pod hranicí 
hlukového stropu, který je 40 decibelů. 
Například naše poslední měření, které 
jsme v polovině října opět na naše nákla-
dy provedli s odbornou firmou Akustika 
Praha, ukázalo, že hluk vyprodukovaný 
naším závodem byl mezi 29 až 31 decibe-
ly. Rozhodli jsme se o tom natočit video, 
které je nyní dostupné na našem Face-
booku. Byl bych rád, kdyby téma hluk již 
nebylo s naším závodem spojováno. Jde 
tu totiž nejen o naše podnikání, ale také 
o naše zaměstnance, kteří již nechtějí při-
hlížet tomu, jak jsme tu místními spolky 
očerňováni. 

Pojďme teď nahlédnout do bu-
doucnosti. Co Strojmetal v blíz-
ké době čeká?

Jsme jeden z nejmodernějších výrobních 
závodů v České republice. Nejsme sa-
mostatný výrobní závod, jsme součástí 
významného, ryze českého průmyslového 



holdingu MTX Group. Tradice špičkové 
průmyslové výroby tu v Kamenici je již 
téměř 200 let a my na ni velmi rádi hrdě 
navazujeme. S mými lidmi jsme pyšní 
na to, že moderní sofistikovaný průmysl 
můžeme rozvíjet, nabízet tak nová vyso-
ce kvalifikovaná pracovní místa pro naše 
i potenciální zaměstnance. 

Jaké pozice u vás nabízíte?

V příštích 5 letech očekáváme, že na-
bereme kolem 100 až 150 studentů ze 

středních škol z okolí. Jsme významným 
zaměstnavatelem, který nabízí práci také 
mladým kvalifikovaným odborníkům. 
Přesně ta pracovní místa, která ve středo-
českém kraji chceme mít. Nejsme sklad 
u dálnice, ani montovna. Jsme jedna z 
mála firem, která se ve své personální 
politice chce orientovat na tolik disku-
tované střední školství a také na vysoko-
školáky. To si přeci přeje každý rodič, 
aby jejich technicky založený potomek 
pracoval pro globálně úspěšnou firmu, 
která vyrábí komponenty pro zákazníky 

z řad významných automobilek, jako jsou 
Daimler, BMW, Volvo, Audi, Porsche, 
a která také pro tyto značky zajišťuje 
přidanou hodnotu, tedy vlastní vývoj. 
Pro nás v managementu i pro naše za-
městnance to je čest, že nás tito zákazníci 
respektují. Navíc podvozkové díly pro 
špičkové řady vozů těchto automobilek 
vyrábíme z hliníku, kovu současnosti 
i budoucnosti. Pokud by vaši čtenáři měli 
zájem se k nám přidat, ať se podívají na 
náš web, kde je informací o práci u nás 
mnohem víc. V souvislosti s růstem 
poptávky po automobilech, do kterých 
dodáváme naše díly, nabíráme nové za-
městnance. 

Kromě náboru, plánujete třeba 
nějaké investice?

Již v našem posledním rozhovoru jsem 
zmiňoval, že náš závod patří ke špičkám 
průmyslové výroby. Jde nám o efektivitu 
výroby, tichý a moderní provoz a o so-
fistikovanou práci pro naše zaměstnance. 
Současný průmysl, který Strojmetal re-
prezentuje, již není černá fabrika s těžkou 
fyzickou prací, jak tomu mohlo být v do-
bách minulých. Špičková a tichá výroba 
samozřejmě vyžaduje investice. Z tohoto 
pohledu investujeme do vybavení prů-
běžně. Ti, kteří se u nás byli podívat, ví, 
že jsme tu ve značné míře digitalizova-
ní. Máme tu tichá robotická pracoviště, 
automatizované linky a obráběcí stroje. 
Během příštího roku chceme také inves-
tovat do dalšího odhlučnění. 

Máme sváteční období a konec 
roku, je něco, co byste rád sdě-
lil čtenářům Zpravodaje?

Rád bych využil této příležitosti a podě-
koval. V první řadě děkuji mým skvělým 
kolegům za to, že mi pomáhají naši firmu 
dál tvořit a navazovat tak na podnikatel-
ský duch zakladatelů, rodu Ringhofferů. 
Dovolím si tu také trochu zabilancovat. 
Strojmetal jako současný vlastník vede 
tuto firmu již třetím rokem. Převzali jsme 
ji v době, kdy vzájemné vztahy s obcí Ka-
menice nebyly ideální. Jsem velmi rád za 
to, že krůček po krůčku se nám daří naše 
vztahy obracet a že si tu budujeme s míst-
ní samosprávou a s občany vzájemný 
vztah postavený na důvěře a s cílem roz-
víjet udržitelně naši obec pro nás všechny. 
Velký dík za to patří těm členům zastupi-
telstva, kteří s námi vedou konstruktivní 
dialog. Přeji všem hezké svátky vánoční 
a těším se na to, že se budeme během 
příštího roku opět potkávat.

Tento článek je součástí inzerce



DARUJTE RELAXACI 
V SAUNOVÉM SVĚTĚ NEDALEKO OD VÁS

www.sen.infi nit.cz

INFINIT SEN – SENOHRABY U PRAHY
jen pár kilometrů od vás

Dárkové poukazy můžete zakoupit na recepci nebo on-line na:

• 6 DRUHŮ SAUN • SAUNOVÉ CEREMONIÁLY
• RELAXAČNÍ ZÓNY • OCHLAZOVACÍ JEZÍRKO • FRESH BAR

• MASÁŽE • ZÁŽITKOVÉ BALÍČKY • WELLNESS POBYTY



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!






