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Fotka měsíce: 
Osadní výbor na Ládví zorganizoval během dvou měsíců  
tři krásné akce pro děti i rodiče. Více na straně 18.
Foto: Michaela Slámová
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Titulní fotka: 
Kamenická orientační běžkyně Lucie Semíková je nejen 
mistryní České republiky, ale také se jí povedl neuvěřitelný 
úspěch na juniorském mistrovství světa v Turecku, kde získala 
stříbrnou medaili. Více na straně 7.
Foto: archiv Lucie Semíková

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,
Kamenice získá důstojný střed města. 

Ano, budeme mít konečně náměstí. Ne-
bude to ještě letos, ale už teď běží rozsáhlá 
rešerše, na jejímž konci budeme mít v ruce 
jasné zadání pro architekta. Nic nepodce-
níme, na zadání musí panovat většinová 
shoda a proto je aktivní účast nás všech 
v Kamenici velmi vítaná a důležitá. O celém 
postupu si přečtěte na straně 6. K tématu se 
budeme samozřejmě v dalších číslech vracet.

Na obálce se pod rouškou usmívá Lucie 
Semíková, naše mistryně republiky a vi-
cemistryně světa v orientačním běhu. Její 
sportovní úspěchy nás mohou o to víc těšit, 
že je nejen kamenickou rodačkou, ale za 
celou svou sportovní kariéru neopustila náš 
tým OK Kamenice. Dá se tedy říct, že to 
byly kouzelné kamenické hvozdy, kde se 
zrodil tento celosvětový úspěch. Inspirativní 
rozhovor s Luckou o ztrácení a nacházení 
si můžete přečíst na straně 7.

O pár stran dále narazíte na něco úplně 
jiného, co je mi osobně velmi nepříjem-
né. Vandalství na základní škole. Z těch 
600 dětí, co do naší školy chodí, stačí pár 
jednotlivců, aby napáchali škody za desítky 
tisíc korun. Vedení školy se stále snaží zjistit, 
o koho se jedná. Obec se dlouhodobě stará 
o to, aby materiální vybavení školy bylo 
co nejlepší a odpovídalo stavu 21. století. 
O to jsem pak smutnější, když tuto snahu 
a nemalé prostředky někdo maří. Tento 
případ by měl každému z nás připomenout, 
jak je důležité pracovat s dětmi a mládeží. 
Psal jsem před chvílí o Lucii, která vyrůstala 

ve sportovním oddílu. A je to právě vedení 
dětí k tvůrčím činnostem, péče a zájem 
rodičů i ostatních dospělých, kontakt s pří-
rodou, které jsou základem dobrého života 
a vývoje. Chápu, že koronavirus v mnoha 
rodinách zasáhl do výchovy a že spousta do-
spělých neměla možnost se dětem věnovat, 
zatímco byly zavřené školy. Na kultivaci 
mladé generace ale nesmíme rezignovat, 
i my na radnici se snažíme pomáhat. Nejen 
tak, že přispíváme sportovním a zájmovým 
kroužkům, ale podporujeme i organizátory 
prázdninových táborů. Věřím, že o podob-
né záležitosti už nebudeme muset psát.

Letos jsme poprvé roznášeli známky na 
popelnice do vašich poštovních schránek, 
bylo to těžké, ale myslím, že to stálo za 
to. Měl by ji mít už každý dům. Pokud 
ji dnes stále nemáte, prosím na nic neče-
kejte a přijďte si pro známku osobně na 
podatelnu. Roznášení už skončilo. Nyní 
zbývá zaplatit poplatek. Zajímá nás, jak to 
hodnotíte, napište.

Určitě nepřehlédněte výzvu pro žadatele 
o příspěvek na podporu kulturní, sportovní 
a zájmové činnosti na rok 2022. Najdete ji 
na straně 5. Žádosti je třeba podat tradičně 
do 15. února, a to už je za pár dní. Na stejné 
straně naleznete další důležité téma. Kácení 
stromů. Jak víte, snažíme se zeleň u nás 
v obci chránit. V článku se dozvíte, že ne 
každý strom je možné pokácet, a pokud tak 
chcete opravdu učinit, dostanete od naší 
referentky Anežky Salátové přesné instruk-
ce, jak postupovat a vyhnout se možnému 
postihu.

Přeji Vám příjemné čtení.

Pavel Čermák
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Krátce z rad obce Kamenice 

4

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

31. 12. 2021

Rada obce Kamenice schválila:
• rozpočtové opatření č. 12.

5. 1. 2022

Rada obce Kamenice schválila:
• uzavření smlouvy o spolupráci se spolkem Pěstuj prostor, z. s., 

IČO: 03388140, která se bude týkat nastavení přípravy projektu 
a architektonické soutěže na úpravu Ringhofferova náměstí v Kamenici. 
Finančním limitem pro první etapu, která má končit „zadáním pro 
architektonickou soutěž“, je částka 390 tis. Kč bez DPH. Termín pro 
vypracování zadání je 10/2022;

• řediteli TS Kamenice nákup staršího osobního služebního vozidla Škoda 
Fabia Combi a prodej ojetého vozidla Škoda Fabia Combi z majetku 
TS Kamenice;

• plán financování obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury obce 
Kamenice a Ládví;

• ceny vodného (59,52 Kč bez DPH) a stočného (57,55 Kč bez DPH) na 
kalendářní rok 2022 mezi Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., 
a obcí Kamenice.

7. 1. 2022

Rada obce Kamenice schválila:
• výběr dodavatele FK Bau, a.s., IČ: 26503468, který podal ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku s nabídkovou cenou 37 349 777,31 Kč bez DPH.

Knihovnu najdete na balkónu KC
První etapa rekonstrukce kulturního 

centra pokračuje. Výsledkem bude poho-
dlnější a logičtější vnitřní uspořádání. Tam, 
kde se donedávna tísnila knihovna, budou 
sociální zařízení a šatna, na opačné straně 
se odstraněním toalet sjednotí prostor pro-
pojený do přísálí, v němž bude knihovna, 
informační a kulturní centrum. Toto uspo-
řádání umožní lepší využití pro pořádání 
menších kulturních a komunitních akcí. Už 
teď je přepážkou zakrytá bývalá knihovna, 
kde se budou odehrávat bourací a stavební 
práce. Knihovna je pro únor a březen pře-
sunuta na nedávno zrekonstruovaný balkón 
v prvním patře. Kdo měl již možnost toto 
literární království, v němž panuje Dagmar 
Walachová, navštívit, určitě by neřekl, že 
se jedná o provizorní prostory. Od 1. dub-
na se uzavírá celé kulturní centrum a za-
čne hlavní část rekonstrukce, aby si už po 
prázdninách mohli návštěvníci vychutnat 
nový, větší a komfortnější kulturní prostor. 
Knihova bude dál fungovat formou on-line 
výpůjček, ale nezmizí ani možnost půjčovat 
si knihy osobně. „Právě teď s knihovnou 
v Benešově dojednáváme zapůjčení většího 
množství knih, které by si od nás lidé mohli 
půjčovat z mobilní buňky před kulturním 
centrem,“ říká Dagmar Walachová.     Red

19. 1. 2022

Rada obce Kamenice schválila:
• uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací 

a jejich vzájemných právech a povinnostech mezi obcí Kamenice 
a investorem, firmou IDEASTAV NEMOVITOSTI, s.r.o., IČ: 27108457, 
aby bylo zajištěno plynulé provozování vzájemně navazujících vodovodů 
a kanalizací do doby, než bude vodovod a kanalizace vybudovaná 
investorem převzata do vlastnictví obce Kamenice.

Rada obce Kamenice vzala na vědomí a schválila:
• předložený projekt k investiční akci „Kanalizace Okružní“;
• záměr realizovat v roce 2022 investiční akce a zahájit výběr zhotovitele;
• předložený návrh dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 225/2020;
• uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 225/2020 o konzultační 

pomoci s firmou PPU, spol. s.r.o., IČ: 49613481.

Rada obce Kamenice schválila:
• uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady 

mezi obcí Kamenice a paní Zuzanou Řehkovou;
• uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6019958/2 mezi obcí Kamenice 
a ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. 
č. 397/1, kat. území Ládví, vše ve vlastnictví obce Kamenice.

Rada obce Kamenice vzala na vědomí:
• výsledek šetření stížnosti na MŠ Kamenice od České školní inspekce.



5

Výzva pro žadatele o příspěvek na podporu 
kulturní, sportovní a zájmové činnosti na rok 2022

Uchazeči o obecní příspěvek na pod-
poru své činnosti a na akce zařazované 
do ročního plánu akcí mohou podat své 
žádosti do 15. února 2022. Žádosti vypl-
něné v souladu s platnou směrnicí na for-

mulářích můžete zaslat emailem na adresu 
podatelna@kamenice.cz, případně předat 
osobně na OÚ Kamenice. Formuláře/žá-
dosti jsou ke stažení na stránkách obce: 
www.obeckamenice.cz/volny-cas/kosak/

dokumenty-KOSAK/. Po tomto termínu 
budou žádosti projednány Komisí pro sport 
a kulturu a předány radě obce.

Eva Kršňáková, předsedkyně 
Komise pro sport a kulturu

Chcete pokácet strom? Ujistěte se, že můžete

„Pokud má strom ve výšce 130 centime-
trů větší obvod než 80 centimetrů, zašlete 
nám nejprve žádost na úřad on-line nebo na 
podatelnu,“ říká referentka Anežka Salátová, 
která nedávno převzala agendu od Zuzany 
Ronschak Vidové. Formulář „Žádost o po-
kácení“ se nachází na stránce Povolování 
kácení a zásahů do dřevin, ovšem je třeba si 
dát pozor. „Nejedná se o formální ohlášení, 
po kterém lze ihned začít kácet. Momen-
tem, kdy formulář obdržíme, teprve začí-
ná schvalovací proces. Do jeho dokončení 

nelze strom pokácet,“ vysvětluje Anežka 
Salátová. Na formuláři musí být podepsaní 
všichni vlastníci pozemku uvedení v kata-
stru nemovitostí, v jiném případě je třeba 
plná moc.

Co tedy následuje po zaslání žádosti? 
Nejprve vás kontaktuje dendrolog, který 
vám bude volat na číslo uvedené ve formu-
láři. Odborně strom posoudí na základě me-
todiky Agentury ochrany přírody a krajiny 
a vyjádří se, zda je možné strom pokácet, 
či ne. „Lidé nám píší různé důvody, proč 
má strom zmizet. Když ale někomu prostě 
vadí, že z něj na podzim padá listí nebo ho 
jednoduše na pozemku nechce, neznamená 
to, že dostanou povolení ho pokácet. Musí 
k tomu být skutečný důvod, například, že 
je strom vážně napaden škůdci,“ říká Anež-
ka Salátová. Zároveň varuje před snahami 
toto pravidlo obcházet, protože jinak hro-
zí šetření na odboru životního prostředí 
v Říčanech, pokuta a povinnost náhradní 
výsadby. Celý proces posouzení a vydání 

Stromy jsou potěchou a pýchou našich 
pozemků. Od určité velikosti se ale 
stávají důležitými hráči v ekosystému 
a začíná na ně být pohlíženo jako na 
něco víc než soukromý majetek. Pokud 
chce majitel pokácet vzrostlý ovocný 
strom, má na svém pozemku volnou 
ruku. U každého jiného stromu, ať 
listnatého či jehličnatého, je ale třeba 
požádat o povolení, jinak hrozí postih.

rozhodnutí trvá 30 až 60 dní, ve výjimeč-
ných případech až 90.

I když toto může někdo vnímat jako 
zásah do svého soukromého vlastnictví, 
ochrana vzrostlých stromů je důležitá pro 
celý ekosystém, do kterého patří i ptactvo, 
drobní živočichové a samozřejmě my lidé.

Red

Pokud máte jakýkoli dotaz ke kácení 
stromů, napište referentce Anežce 
Salátové na email:

Salatova@kamenice.cz

nebo volejte v úředních hodinách: 
Pondělí 8:30-17:00
Úterý  8:30-15:00
Pátek  8:00-12:00

Tel:  323 672 227
Mobil:  601 105 741 
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O tom, jak by mělo vypadat Ringhof-
ferovo náměstí, se vede diskuze dlouhá 
léta. Tento prostor se začal rýsovat 
mezi poli v 70. letech spolu s kulturním 
domem a dnešní podobu získal 
v 90. letech minulého století. Bohužel 
postrádá kvality klasicky založených 
náměstí. To by se však brzy mělo 
změnit. Zastupitelstvo obce již schválilo 
záměr vypracování zadání pro architek-
tonickou soutěž na jeho úpravu. 

Kamenice se dočká  
opravdového náměstí 

Náměstí bude určovat charakter naší 
obce dlouhá desetiletí, či dokonce staletí. 
Je proto potřeba při přípravě projektu jeho 
úpravy postupovat již od počátku zodpo-
vědně a nic neopomenout.  „Abychom do-
sáhli co nejlepšího výsledku, rozhodli jsme 
se vydat cestou architektonické soutěže. 
Tento postup v České republice stále ještě 

není úplně běžný, myslíme si však, že ka-
menické náměstí si ho zaslouží,“ vysvětluje 
starosta obce Pavel Čermák. 

„Chceme, aby budoucí podoba prostoru 
co nejvíce odpovídala potřebám obyvatel. 

Na zpracování zadání soutěže se proto 
budou podílet nejen architekti a krajiná-
ři, ale také sociologové,“ dodává starosta. 
Radnice přizvala ke spolupráci spolek Pěstuj 
prostor a firmu MAKAI atelier, kteří mají 
s podobnými projekty dlouholeté zkušenos-
ti. Ti provedou analýzu současné podoby 
náměstí a provozu na něm i v jeho blízkém 
okolí. Proběhne také anketní šetření mezi 
obyvateli Kamenice a veřejná setkání k pro-
jektu. Osloveni budou i zástupci místních 
vzdělávacích a společenských organizací, 
zájmových sdružení a sportovců. 

Na základě všech sebraných dat vznikne 
seznam požadavků, které musí účastníci ar-

chitektonické soutěže svým řešením naplnit. 
„Díky jasně určenému zadání nemůže dojít 
k situaci, že jedna zájmová skupina nebo pár 
jednotlivců prosadí pouze své požadavky na 
úkor ostatních. Zároveň tak architekt bude 
mít přesně vymezené mantinely, v rámci 
kterých může uplatnit svou kreativitu a pře-
tavit potřeby místních do konkrétní podoby 
náměstí,“ doplňuje Čermák. 

V čase, kdy držíte v rukou tento zpra-
vodaj, již probíhá příprava zadání soutěže. 
Jeho finální podoba bude hotová v září. 
Starosta Pavel Čermák k tomu říká: „Chtěl 
bych tímto poprosit všechny naše občany, 
aby v dotazníkových formulářích odpovída-
li opravdu upřímně. Jedině tak se společně 
dobereme žádoucího výsledku. Sledujte, 
prosím, náš web, facebookovou stránku 
obce a samozřejmě i Zpravodaj.“         

Red
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Ztrácení  
k orientačnímu běhu patří

Napsat o Lucii Semíkové, že je vycházející hvězdou českého orienťáku, by bylo 
nepřesné, protože její hvězda už vyšla. Naše rodačka má v 19 letech na kontě 
titul mistryně republiky v městském sprintu i závodu na krátké a klasické trati, 
na podzim minulého roku dokonce zazářila na juniorském mistrovství světa 
v Turecku, kde získala 2. místo na klasice a 3. místo ve štafetě.

Rozhovor s mistryní České republiky Lucií Semíkovou
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tréninků, aby to děti bavilo a neodradilo 
je to. V lese běhají s doprovodem trenérů 
nebo v menších skupinkách s jinými dět-
mi. Teprve až když získají jistotu a naučí 
se pracovat s mapou a buzolou, začnou 
běhat i samy a tréninky se pro ně dělají 
orientačně náročnější. Závody nejmen-
ších probíhají s doprovodem rodičů. Pro 
trochu zkušenější děti se připravují tratě 
s fáborky, kde děti vede vyfáborkovaná 
linie, ale přitom se už snaží orientovat 
v lese samy. Ale samozřejmě vždycky se 
může stát, že se dítě ztratí, to je normální, 
ztrácí se a dělají chyby všichni, i dospělí. 

Juniorskou mistryní republiky 
jste se stala právě v Kamenici, 
neměla jste tím pádem výhodu 
oproti ostatním?

Sice jsem tady vyrůstala a trénovala, ale 
les, kde bylo mistrovství ČR, jsem zas tak 
proběhaný neměla. Navíc docela dlouhou 
dobu před každým důležitým závodem 
platí embargo. To znamená, že až do 
uskutečnění závodu by se nemělo běhat 
v prostorech závodu, což jsem dodržela. 

Když přišlo na věc, vzpomínky z dřívější-
ho běhání mi moc nepomohly a v prvním 
závodě, který byl kvalifikací do finále, 
jsem dělala chyby, jako kdyby šlo o jaký-
koli jiný terén.

Kde všude v Česku už jste bě-
hala?

Vlastně skoro všude. Závody se pořádají 
v rámci celé České republiky. Teď na 
podzim se jedny víkendové závody kona-
ly dokonce až u Vidnavy, což je městečko 
za Jeseníky. Každé závody se konají jinde, 
díky orientačnímu běhu jsem se podívala 
na spoustu krásných míst.

Vybírají se schválně těžké a ne-
přehledné terény?

Každý závod je jiný, Česko je nesmírně 
členité. Pro každou oblast je typické něco 
jiného.  Mohou to být kopcovité terény 
s těžkou podložkou s kameny a bažinami, 
kde je těžší orientace i náročnější běh, 
nebo třeba rovinaté terény s vysokými 
stromy, mezi kterými se hezky běhá, 
místy s nízkým porostem, do kterého by 
byla potřeba mačeta, a tak je lepší se mu 
vyhnout. Závodník se musí popasovat 
pokaždé s trochu jiným terénem.

Vždy se tedy běhá v zalesněné 
krajině?

To zase ne, orienťák se běhá i ve měs-
tech. Jsou to takové kratší rychlé závody 
- sprinty. Celý závod trvá většinou od 10 
do 15 minut, takže každá malá chybka je 
znát. Při sprintu je potřeba se umět rychle 
rozhodovat, hlídat si, aby člověk odbočil 
do správné uličky, za správnou budovou 
a podobně.

Ve městech ale musí mít obrov-
skou výhodu místní běžci... 

Když je někdo přímo z té části města, kde 
se koná závod, tak prostě neběží. 

Doteď to zní, že orientační běh 
je výsostně fair play sport.

Ano, to docela je. Stejně i jako v jiných 
sportech se dá nějak podvádět, ale přijde 
mi, že zrovna v orienťáku jsou závodníci 
poctiví. Možná i proto, že orienťák není 
úplně „mainstreamový“ sport a lidé to 
nedělají pro peníze.  

Jaké byly Vaše začátky?

K běhání mě přivedli moji rodiče. Oba 
dříve aktivně běhali a odmala mě brali 
s sebou na závody. Už ani nevím, kdy 
jsem vzala do ruky mapu s buzolou popr-
vé, byla jsem opravdu malinká. 

Takže všechny úspěchy a své 
místo v české reprezentaci jste 
si vydobyla odsud z Kamenice?

Ano, odjakživa běhám s naším kamenic-
kým oddílem OK Kamenice. Říkám, že 
bydlíme v „orienťácké“ ulici, je to takové 
centrum našeho oddílu, kde kromě nás 
bydlí ještě Valáškovi, Škvorovi, Hankov-
covi,... všichni mí trenéři z dětství. 

Jak vlastně vypadá takový tré-
nink i závod nejmenších dětí? 
Já bych se bál, že se mi děti 
poztrácí po lese.

Co si pamatuji, tak tréninky pro úplně 
malé děti jsou spíše pojaté formou ně-
jakých her s mapou nebo jen krátkých 
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Přesto ale bývá účast masivní.

Ano, to je pravda, v poslední době se 
orienťák docela rozmohl. Na velkých 
závodech bývalo někdy i 1500 lidí z celé 
republiky, když ještě nebyla komplikova-
ná pandemická situace.

Jaký je zlatý věk orienťáka?

Podobně jako v ostatních sportech. Od 
juniorského věku do zhruba třiceti let. Mě 
ještě čeká poslední sezóna v juniorech, 
pak už jdu do dospělých. 

Největší úspěch bylo asi Turec-
ko, kde jste na mistrovství světa 
zaběhla druhé místo.

To je výsledek, kterého si nejvíce vážím. 
Vůbec jsem nemohla uvěřit, že se mi něco 
takového povedlo. Juniorské mistrovství 
světa se konalo v září 2021 v Turecku. 
Běhalo se v lesích nedaleko Istanbulu. 
Přijeli závodníci z celého světa, nejen 
Evropy, ale třeba i Japonska. 

Kolik kilometrů má vlastně tako-
vý závod?

Záleží na typu závodu a na věkové ka-
tegorii. Nejdelší tratě ze všech kategorií 
mají dospělí (DH21). Například sprint 
mužů může měřit 2 kilometrů, jejich 
klasická trať klidně i 15 kilometrů. Délka 
trati se měří vzdušnou čarou, takže ve 
skutečnosti naběháte ještě o něco víc. 

Dá se říct, že čím je člověk lep-
ší, tím se víc přibližuje vzdušné 
čáře?

To se určitě říct nedá. Někdy je naopak 
výhodnější a rychlejší zvolit postup „ne 
pod čarou“. Můžu tak třeba oběhnout 
špatně průběžnou část lesa nebo zbytečně 
nevybíhat kopec, kterému se jde vyhnout. 
To je právě to krásné na orientačním 
běhu, že musíte makat fyzicky, ale záro-
veň neustále přemýšlet. Určitě je potřeba 
být fyzicky zdatný, ale není to jen o tom. 
Obzvlášť v mapově náročných terénech 
kolikrát hraje větší roli přesnost než 
rychlost. 

Pozorovala jste na sobě, že Vám 
s přibývajícími zkušenostmi 
i narůstala intuice, kudy ano 
a kudy ne?

To ano, postupem času se z půlhodino-
vých zabloudění po lese stávaly menší 
a menší chyby. Už se mi dlouho nestalo, 
abych byla úplně ztracená na tak dlouho, 
ale stále sama sebe občas překvapím, co 
všechno dokážu vymyslet za hlouposti.

Švihla jste se někdy do oka? 

Asi jo, ale zatím mám obě, takže nic 
vážného. Pár škrábanců na nohách, na 
rukou a někdy i na obličeji si člověk z lesa 
občas přinese, s tím se musí počítat. Je to 
ale malá daň za to, že můžeme dělat to, 
co nás baví, být v přírodě, trénovat tělo 
i hlavu a poznávat všechny kouty nejen 
naší země.        

  Red
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Nové veřejné Knihobudky v Kamenici!

Někteří z vás si už možná všimli, 
že poblíž dvou autobusových zastávek, 
a to na Nové Hospodě a Ládví, se 
objevily dvě nové zelenožluté Knihobud-
ky. Instalace třetí a největší je aktuálně 
v průběhu realizace.

S finančním přispěním a díky poskytnuté 
dotaci podle Programu 2021 na podporu 
základních knihoven z rozpočtu Středočes-
kého kraje ze Středočeského Fondu kultu-
ry a obnovy památek mohlo tím Kulturní 
centrum s knihovnou rozšířit své služby.

A co že to vlastně jsou Knihobudky? 
Malé pouliční knihovny sloužící k bezplatné 
výměně knih. Můžete zde přinést vlastní 
knihy, které už nečtete, nebo je chcete vy-
řadit z domácích knihovniček, ale nelíbí se 

vám představa, že by měly skončit ve sběru. 
Knihobudky tak budou tím pravým mís-
tem pro jejich další využití. Nebo si zkrátit 
dobu čekání na autobus hezkou chvilkou 
s knížkou.

Kamenická knihovna v rámci projektu 
„Čtenáři čtenářům“ nabízela dosud stejnou 
službu čtenářům v podobě vnitřních kni-
hovních regálů, umístěných před vstupem 
do knihovny. Ty takto splňují funkci jakési 
vnitřní Knihobudky. S jediným rozdílem, 
kterým je ukládání a vyzvedávání knih 
omezené otevírací dobou Kulturního domu 
a knihovny. A v blízké budoucnosti také 
uzavřením Kulturního domu z důvodu re-
konstrukce. Veřejné venkovní Knihobudky 
budou tak občanům k dispozici kdykoliv. 
Kromě těchto dvou nových Knihobudek  

již dlouho funguje obdobná služba v Těptí-
ně, která byla vytvořena ze soukromé inici-
ativy. Malou dřevěnou Knihobudku najdete 
u Kapličky.

Výše zmiňovaný dotační program zá-
roveň umožnil modernizaci technického 
a dalšího vybavení knihovny. Doufáme, že 
v části knihovny vyčleněné pro dětské čte-
náře potěší děti i jejich rodiče nový mobiliář 
v podobě sedacího vaku, hracího koberce 
„Člověče, nezlob se“ nebo skládacích puzzlí 
Abeceda. 

Doufáme, že vám nové Knihobudky 
udělají radost.           

Dagmar Walachová
Kateřina Doležalová  

Kulturní centrum a knihovna

Nejžádanější tituly našich čtenářů v roce 2021
Je pro nás samozřejmostí, že průběžně doplňujeme náš 
knižní fond nákupem knižních novinek. Často se při tom 
řídíme i vašim zájmem o tituly, které byste si přáli u nás 
vypůjčit. Mezi novinkami nechybí ani knihy, které jsme získali 
v rámci projektu Česká knihovna. Pro nákup sledujeme 
rovněž žebříčky knih, které byly označené jako nejlepší za 
předchozí rok a také ty, které získaly nejrůznější literární 
ocenění. A jsme rádi a děkujeme i za vámi darované knihy.

Stejně jako loni i letos kamenická knihovna zjišťovala, jak si 
pak vedly jednotlivé tituly z fondu ve vypůjčování. Pořadí tří 
nejžádanějších v četnosti výpůjček bylo zjišťováno v několika 
kategoriích. Na některých pozicích se umístilo více knih se 
stejným počtem výpůjček. 

Knihy pro dospělé: 
 
Beletrie: 
1. Hana, Listopád (Alena Mornštajnová)   
2. Osudné rozhodnutí (Jilliane Hoffman), Aféra v Corn-
wallu (Liz Fenwick), Tajemství žlutého domu (Amanda 
Hampson)  
3. Šikmý kostel. 1. díl (Karin Lednická), Schovej mě 
v dešti (Jojo Moyesová), Podraz (Sandra Brown), Ve vichru 
(Sabrina Jeffries), Dům na jezeře (Ella Carey), Čas změn 
(Danielle Steel)  
 
Historické romány: 
1. Manželské zrcadlo (Vlastimil Vondruška) 
2. Smrt na Karlštejně (Jan Bauer)  
3. Nitranská brána smrti (Vlastimil Vondruška) 
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24 e-knih. Budeme rádi, když nám pomůžete rozšířit tuto 
statistiku pro příští rok!          Dagmar Walachová, knihovnice

Detektivní romány, thrillery: 
1. Kanibal z Nine Elms, Dívka v ledu (Robert Bryndza)  
2. Chladnokrevně, Smrtící tajnosti, Noční lov, Do pos-
ledního dechu (Robert Bryndza), Vražda Kafkova vnuka 
(Jaroslav Kuťák)  
3. Nenávist (Chris Carter), Stíny noci (Arnaldur Indridason)  
 
Literatura faktu: 
1. Robert Šlachta: třicet let pod přísahou (Robert 
Šlachta), Černobyl: historie jaderné katastrofy (Serhii 
Plokhy)  
2. Hitler ve faktech (Fuchs Thomas), Gestapo: mýtus 
a realita Hitlerovy tajné policie (Frank McDonough)   
3. Osm květnových dnů (Ullrich Volker), Sekl se Orwell 
o dvacet let? (Benjamin Kuras), Organizovaný zločin 
(Miroslav Němec), Jak se chytá ruský špión (Naveed 
Jamali), Nikola Tesla a jeho tajné vynálezy (David Chil-
dress) 
 
Ostatní naučná (cestopisy, historická literatura a ostatní): 
Nejžádanějšími exempláři byly Hedvábnou stezkou (Lucie 
Drbohlavová), Královské skandály (Tea Leitner), Supermá-
ma (Jana Svobodová) 
 
Knihy pro děti: 
 
Beletrie: 
1. Kamilka má velké starosti, Kamilka a její kamarádi 
(Nancy Delvaux), Ponyville, sladké Ponyville (Barbara 
Galińská), Koťata a rukavice (Lana Jacobsová) 
2. Barbie ve hvězdách (Victoria Saxton), Odvážní 
kamarádi (Renata Kaminská), Zvonilka a piráti (vydavatel-
ství Egmont) 
3. Univerzita pro příšerky (nakladatelství Egmont), Deník 
báječného kamaráda (Jeff Kinney), Krtek a orel (Zdeněk 
Miler) 
 
Komiksy: 
1. Dogman (Dav Pilkey) 
2. Avengers. Rukavice nekonečna (Brian Clevinger) 
3. Yakari a velký orel (nakladatelství Fragment) 
 
Povinná četba: 
1. Ezopovy bajky (Pavel Šrut) 
2. V zámku a v podzámčí (Božena Němcová) 
3. Staré řecké báje a pověsti (Eduard Petiška) 
 
Naučná literatura: 
1. Kam se schovali jednorožci (Ronny Gazzola) 
2. Vesmír (nakladatelství SUN) 
3. Hledej hasiče (nakladatelství SUN) 
 
Kromě knih si čtenáři můžou u nás vybrat z 9 titulů časopisů 
a 22 deskových her.  
 
Díky loňské dotaci Ministerstva kultury, odboru umění, liter-
atury a knihoven v rámci programu VISK3 jsme od června 
mohli zahájit půjčování čteček knih a e-knih. Půjčování 
e-knih se postupně dostává do stále širšího povědomí 
čtenářů. Během půlročního fungování služby bylo zapůjčeno 

Únorové knižní novinky
Pro dospělé 
 
15 roků lásky (Patrik Hartl) 
Nalakuj to narůžovo (Martina Formanová) 
Pustina (Stina Jackson) 
Svědectví o životě v KLDR (Nina Špitálníková) 
Zrcadlo (Táňa Keleová - Vasilková) 
Ano, můj pane (František Niedl) 
Řeka bohů. Faron (Wilbur Smith) 
Ohyb ledovce (Arnaldur Indriðason) 
 
Pro děti 
 
Mariana a rozteklý kopeček (David Košťák) 
Knihožrouti (Klára Smolíková) 
Valentýnka a veterinární ordinace (Ivana Peroutková) 
Odvaha je volba (Eva Bartošová a další) 
Deník malého poseroutky 16. Velká šance (Jeff Kinney) 
Nejhorší učitelé na světě (David Walliams)
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Během podzimu vyhlásila Základní 
umělecká škola Josefa Lady Velké 
Popovice výtvarnou soutěž na téma 
„Cesty časem“, které se z naší školy 
zúčastnila třída 4. C.

Základní škola Kamenice. Gratulujeme 
výhercům výtvarné soutěže

V hodinách výtvarné výchovy jsme se 
věnovali společnému brainstormingu na 
dané téma, prohlíželi si fotky, sdíleli své 
nápady. Děti se vrhly do jejich volného 
zpracování. Po několika týdnech jsme se 
k jejich tvorbě vrátili. Děti měly možnost 
své výtvory vylepšit, zkrátka dodělat tak, 
aby byly reprezentativní v jejich nápaditosti. 

Práce žáků jsem poté odevzdala do rukou 
výtvarné komise, která z nich vybrala tři 
nejlepší. Na třetím místě se umístila Šárka 
Vejmelková, na druhém místě Matěj Devera 
a první místo obsadila práce Aničky Šůnové. 
Děti byly odměněny krásnými cenami a 
celá třída také dostala několik věcných cen. 

Co nám k výtvarné soutěži řekla ředi-
telka Základní umělecké školy Josefa Lady 
Velké Popovice, paní Zdeňka Valento-
vá? „Naši soutěž pojímáme jako soutěžní 
přehlídku, tudíž hodnotíme každou školu 
zvlášť. Chceme dát všem zúčastněným ško-
lám a jejich dětem prostor, aby ukázaly své 
nápady, jak lze soutěžní téma ztvárnit. Pak 

všichni návštěvníci výstavy mají možnost 
vidět rozmanitost ohodnocených prací.“ 

Výstava bude zpřístupněna veřejnosti 
v polovině ledna. Zeptala jsem se také dětí, 
co je k jejich ztvárnění tématu inspirovalo. 
Šárka říká: „Prohlížela jsem si fotky a líbila 
se mi fotka tornáda.“ Matěj: „Nechal jsem 
se inspirovat filmem Návrat do budoucnos-
ti. Namaloval jsem auta Škoda.“ A Anička 
dodává: „Nakreslila jsem naši planetu a je-
jí budoucnost.“ Pro informace o výstavě 
sledujte stránky Základní umělecké školy 
Josefa Lady Velké Popovice.

          
 Lenka Pařízková
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Ready eTwinner One: žáci se učí 
chovat na internetu a sociálních sítích

Letošní projekt, kterého se účastní žáci 
6. A a 6. B, je na motivy filmu Ready 
player one. Žáci v tomto projektu 
spolupracují se žáky ze Španělska, 
Řecka, Slovinska, Turecka, Polska 
a Portugalska. Cílem projektu je 
získání pokladu, Easter egg, skrytého 
ve virtuálním světě etwinning. K jeho 
dosažení je potřeba získat tři klíče. 
Klíče žáci získají za splnění úkolů 
týkajících se chování na internetu 
a sociálních sítích. Na úkolech žáci 
spolupracují a aktivně používají anglický 
jazyk. 

Jedna z postav našeho virtuálního světa, 
Percival, poučil žáky o nebezpečí používání 
vlastních fotek a osobních údajů na interne-
tu. Aby tedy mohli vstoupit do virtuálního 
světa projektu, vytvořili si místo svých fotek 
avatary a popsali je v angličtině. Pro ostatní 
partnery jsme vytvořili dvě aktivity týkající 
se avatarů. První klíč žáci dostanou od Ar-
temise za vytvoření online audio knihovny 
o internetu. Diskutovali jsme o bezpečném 
používání internetu, žáci ve skupinách na-
psali příběhy s ponaučením o chování na 
internetu. V lednu si přečteme příběhy na-
šich partnerů a některé namluvíme. Mladší 

děti partnerských škol nakreslí ilustrace. Pro 
oslavu přátelství bylo po Evropě posláno 
několik knih, do kterých žáci psali o svých 
kamarádech a o důležitosti přátelství. Kniha, 
která nám dorazila, byla napsána žáky ze 
Slovinska a Španělska. My jsme ji doplnili 
a teď je na cestě do Řecka, kde už na ni žáci 
netrpělivě čekají. 

Žáci vyrobili a napsali vánoční a novo-
roční přání a poslali jsme je do Španělska. 

Žáci měli velkou radost, když viděli své 
přání v rukou španělských žáků, a ještě větší, 
když přišla pošta z Cartageny.

          Lenka Hradecká
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Každý měsíc se u nás ve škole 
snažíme, abychom se zde, na 
stránkách Zpravodaje, měli čím 
pochlubit. Rádi se s vámi dělíme o naše 
zážitky, úspěchy a nápady. Tentokrát to 
ale musíme vzít z opačného konce.

Vánoční vycházka 2. A

Od poloviny září se v naší škole setká-
váme s projevy vandalství na toaletách ve 
školní budově. Jedná se např. o utrženou 
vodovodní baterii, utržený sifon umyvadla, 
rozbité zásobníky na papírové ubrousky 
a toaletní papír, vytržený vypínač ze zdi, 
ucpané záchody rouškami, strop posáze-
ný krápníky z mokrého toaletního papíru 
a ubrousků atd. 

Celkové náklady na opravy a úpravy, 
včetně dvojité návštěvy opravářů na pro-
čištění kanalizace se již vyšplhaly k bezmála 
50 000 Kč. To ve škole není zanedbatelná 
částka, jistě by se dala využít mnohem lépe, 
na věci či vybavení, které si děti užijí. 

Po celou dobu se snažíme najít viníka, 
ale v 600 dětech to jde opravdu velmi těžko. 
A ne každé dítě má v sobě tolik odvahy se 
přiznat. 

Dovolujeme si k článku připojit fotogra-
fie, aby všichni viděli, jak si dnes některé dě-
ti váží vybavení. Při jakékoliv školní anketě 

o zlepšení prostředí se dozvídáme, že děti 
hlavně chtějí nové záchody. Má to vlastně 
cenu?         

 Kolektiv zaměstnanců ZŠ Kamenice

Před vánoční besídkou a rozbalováním dárků jsme vyrazili do 
mrazivého rána. Okolní krajina vypadala jako v pohádce a vše se 
nádherně třpytilo. Slunce se nás pokoušelo zahřát, ale marně. Při 
vycházce jsme se chtěli provětrat na čerstvém vzduchu, vzájemně 
si popovídat a připravit hostinu pro lesní zvěř, což se nám vše spl-

nilo. V lese blízko Těptína jsme ozdobili několik smrčků jablky, 
mrkví, ořechy, kaštany a starým pečivem, zazpívali si vánoční 
koledy a s červenými tvářemi a celí prokřehlí jsme se vrátili do 
vyhřáté třídy 2. A. 

Petra Fendrychová

Ať to celý svět vidí. Vandalové na ZŠ



15

ZŠ Devětsil: angličtina od 1. třídy

V ZŠ Devětsil využíváme propojení vý-
uky cizího jazyka a daného předmětu. Jde 
o metodu označovanou CLIL (Content and 
language integrated learning). V prvním 
bloku tedy máme nejen pohybovou vý-
chovu (tělocvik), ale také angličtinu. Děti 
od 1. ročníku se tak naučí řadu anglických 
slovíček a slovních spojení, aniž by si toho 
všimly. Učí se označení pohybu (lift, jump, 
run), částí těla (shouders, fingers, feet) nebo 
pojmenování her (blind-man's-buff, hide-
-and-seek). Angličtinu lze ale dobře využít 
i například během oběda (název jídla) nebo 
úklidových služeb (tabulka s činnostmi). 
Starší ročníky mají také anglické čtenářské 
dílny.

Směřujeme k tomu, aby děti na konci 
5. ročníku mohly dosáhnou úrovně anglič-
tiny A2. Pokud děti chtějí, mohou volitelně 
splnit zkoušku  A2 Key for Schools (dříve 
KEK) v rámci programu Cambridge Eng-
lish Qualification. Prvňáci tedy kromě dvou 
vyučovacích hodin s učebnicí, mají také 
English and Art. Postupně se počet hodin 

rozšiřuje. Rodilá mluvčí je ve škole dva dny 
v týdnu, kdy se postupně setká se všemi 
ročníky. Kontakt rodilé mluvčí s mladšími 
dětmi u nich znatelně snižuje strach z vy-
jadřování. Berou to jako přirozenou věc. 
Potřebují se prostě dorozumět. 

Osvědčené a účinné je integrovat an-
gličtinu do školních projektů. Aktuálně 
se děti zabývají starověkým Egyptem. Při 
zkoumaní historie je velmi praktické využít 
množství anglických materiálů, videí a ji-
ných podnětů, které jsou právě v angličtině. 

Proto také například instrukce k rukodělné 
aktivitě (výrobě staroegyptských náramků) 
mohou děti dostat jak česky, tak anglicky.

Věříme, že pozitivní vztah k angličtině 
a její pokročilá znalost rozšiřuje budoucí 
svobodu dětí na jejich životní cestě. Dává 
jim možnost volit si návaznou školu, do-
mluvit se v zahraničí nebo sledovat film 
v originále. Snad ještě důležitější je, že 
dětem umožňuje porozumět měnícímu se 
světu z širší perspektivy.    

František Zimmel

Novoroční přáníčko ZŠ Olešovice
Čas rychle utíká, je tu začátek února, 

ale i tak, trochu opožděně přejeme všem 
lidem do nového roku hodně zdraví, úspě-
chů, spokojenosti a radostných dnů. Žádné 
„velké“ věci se teď ve škole nedějí. V pro-
sinci jsme příznivcům školy tradičně předali 
Školní kalendář a udělali jsme si Vánoční 
třídní posezení s vyprávěním a občerstve-
ním. Teď obzvláště jsme zaměřeni na výu-
ku, neboť se blíží pololetí. V únoru absolvu-
jeme výukový program z Cesty integrace, 
na nějž se vždy těšíme. 

ZŠ Olešovice, Rinfghofferova 436

„Inhale, hands up. Exhale, bend 
down,“ říká druhačka Hanka. Je krátce 
po 8.30, kdy začíná v ZŠ Devětsil 
vyučování. První vyučovací blok 
probíhá vždy venku. Po společném 
pozdravu navazuje jógová rozcvička. 
Jsou zde všechny děti i pedagogové. 
Po rozcvičce následuje chasing game 
(honička) a daily choise (děti mají na 
výběr z různých pohybových aktivit).

Děti z 1. ročníku hrají deskovou hru na pojmenování jídla v angličtině.
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Ragbistky STRONG GIRLS mají své 
první hráčky v reprezentaci ČR U16
Do reprezentačního výběru ČR dívek 
do 16 let byly pro podzimní turnaj 
v německém Heidelbergu povolány 
také hráčky STRONG GIRLS Karolína 
Blažíková z Kamenice (na fotce 
s míčem) a Karolína Rálková z Velkých 
Popovic. 

V širším výběru jsou i další hráčky SG 
Veronika Antošová z Brtnice, Barbora 
Milotová z Kunic a mladá naděje Vanesa 
Soustružníková z Mnichovic. Trenér našich 
ragbistek Josef Bláha považuje za obrovský 
úspěch nominaci svých svěřenkyň, jelikož 
jsou to dle jeho slov holky posbírané z ves-
nic, které učí hrát ragby, a to velice krátkou 
dobu. Nominaci si musí již vybojovat samy, 
a to v konkurenci s hráčkami z tradičních 
ragbyových klubů z Čech, Moravy a Slez-
ska, které často hrají ragby již od útlého dět-
ství a jsou ostřílené chlapeckou konkurencí. 
Na druhou stranu jsou naše holky jasným 
důkazem toho, že toho může docílit každá 
dívka z jakékoliv vesnice, pokud tomu dá 
vůli, píli a srdce. S kamenickou Karolínou 
Blažíkovou (na fotce vlevo) přinášíme krát-
ký rozhovor.

Jaká byla tvá první reakce na 
povolání do reprezentace ČR?

Když jsem si přečetla, že jsem nominová-
na do reprezentace, splnil se mi sen a cítila 
jsem radost, že mohu mít českého lva 

na hrudi. V životě by mě nenapadlo, že 
já, obyčejná holka z vesnice, budu moci 
v nějakém sportu reprezentovat Českou 
republiku.

Jak sis turnaj v Heidelbergu 
užila? 

Byl to velice těžký a vyrovnaný turnaj 
a dal mi hodně herních zkušeností. Celý 
turnaj byl zorganizován na vysoké úrovni 
a bylo moc prima potkat holky i z jiných 
zemí. Mám dobrý pocit ze svého výkonu 
a doufám, že jsem s národním týmem 
nejela naposledy. Motivuje mě to makat 
ještě více v našem klubu.

Jaké místo v tvém životě zauja-
lo ragby?

Na prvním místě je samozřejmě rodina 
a ragby beru jako sport, který mě ba-
ví a při kterém se cítím dobře. Máme 
v Kamenici a Velkých Popovicích skvělou 
holčičí partu. Můžu si dovolit říct, že můj 
tým je má druhá rodina. 

Josef Bláha

Děkujeme 
partnerům
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Daniel Menhart z Floorball Academy: 
S prvním půlrokem jsme spokojeni  
Sezona kroužků Sport Academy se 
společně se školním rokem přehoupla 
do druhé poloviny, a proto nastal čas si 
její první polovinu zhodnotit a zároveň 
pozvat všechny příznivce sportu na její 
druhou část. Tohoto úkolu se zhostil 
hlavní koordinátor Sport Academy 
Daniel Menhart.

Dane, máme za sebou první 
polovinu školního roku a tím 
i sezony pro Sport Academy, 
jaká byla?

Mám z uplynulých měsíců radost, trénin-
ky všech sportů probíhají bez přestávky, 
povedlo se nám uspořádat dva florbalové 
turnaje, na kterých si poměřili síly florba-
listé z většiny našich lokalit, a těší mě, že 
nás je každým rokem více a více. Určitě 
můžu říct, že jsme s prvním půlrokem 
spokojeni.

Dříve vás lidé znali jako Floor-
ball Academy. Letos používáte 
nový název Sport Academy, 
proč?

To souvisí s naším rozvojem. Začínali 
jsme s florbalovými tréninky, pak jsme 
postupně přidali všeobecně sportovní 
tréninky GYM Academy, letos nově 
fotbal a od druhého pololetí i lezeckou 
Climbing Academy. Proto jsme si začali 
říkat Sport Academy, už to prostě není 
jen o florbale.

Vrátím se ještě k prosincovému 
turnaji. Jak se povedl?

Turnaj byl skvělý. Jsem rád, že si děti 
mohly zahrát pár zápasů a po minulém 
roce plném všemožného rušení a zákazů 
je vidět, že se na ně opravdu těší. Poprvé 

jsme hráli v nové hale v Jesenici - Zdimě-
řicích. Tělocvična je moc pěkně udělaná, 
takže i nové prostředí pomohlo k příjem-
né atmosféře v průběhu turnaje. Vždy se 
mi líbí, s jakým zápalem děti do hry jdou.

Začíná nové pololetí, co když se 
k vám někdo chce přidat a začít 
sportovat, jde to?

Určitě, jsme rádi za každého, kdo se roz-
hodne pravidelně sportovat. V lokalitách 
kde působíme, pořádáme právě kolem 
pololetí otevřené nábory. První trénink 
si k nám může každý přijít vyzkou-
šet zdarma a rozhodnout se, jestli bude 
chtít pokračovat. V Kamenici trénujeme 
dvakrát týdně florbal a jednou týdně 
všeobecnou sportovní průpravu v rámci 
GYM Academy. Florbalové tréninky 
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. Hlásit 
se na tréninky můžete na webu školy 
www.kameniceskola.cz/krouzky-a-kurzy. 
Fotbalové nadšence rádi přivítáme kaž-
dý pátek na tréninku Football Academy 
v nedaleké Sulici.

A na závěr nám řekni, jaké má 
Sport Academy plány na druhé 
pololetí?

Aktuálně připravujeme kempy, na kte-
ré se už teď můžete přihlašovat. V létě 
mezi 11. a 29. červencem se uskuteční 
postupně tři Summer Campy. První 
dva budou florbalové, třetí fotbalový. 
Všechny kempy jsou od pondělí do pátku 
a fungují jako příměstské. Pro všechny 
trenéry a věřím, že i účastníky, jsou kem-
py nejhezčí částí sezony. Prostě týden, 
kdy neřeší nic jiného než sport a zábavu. 
Přihlášení je možné na academy-sport.cz/
camp. Chystáme toho ale víc. Plánuje-
me ještě dva florbalové turnaje, a pokud 
všechno vyjde, jak má, tak i Roadshow 
s turnajem pod otevřeným nebem. V ne-
poslední řadě chceme hledat stále nové 
příležitosti k rozvoji a přivést co nejvíce 
dětí ke sportu a k radosti z něj.    

 Vít Voltr
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Pomozte Ladovu kraji  
s dotazníkem

Co vše se skrývá za znakem zeleného „ÍČKA“, jaké informace, 
služby a sortiment? Možná se divíte, proč se ptáme. Chceme, aby 
se službami a vybavením v TIC  byli spokojeni, jak jejich zaměst-
nanci, tak i vy. Rozhodli jsme se proto letos, věnovat infocentrům 
více pozornosti. Zeptáme se jich, jak se jim pracuje, co jim chybí, 
a budeme sondovat i u vás - veřejnosti, zda je využíváte a jak.

Velmi nám pomůže, když vyplníte náš dotazník. Jde to jedno-
duše elektronicky, načtením QR kódu do vašeho mobilu, můžete 
vyplnit přiložený dotazník a donést přímo do TIC nebo poslat na 
DSO Ladův kraj, Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany či vyfotit 
a poslat mailem na akce.laduv-kraj@laduv-kraj.cz. Uzávěrka je 
na konci února. 

 

Dotazník – Turistická nformační centra v Ladově kraji -  únor 2022    

1) V mikroregionu Ladův kraj (25 obcí) je 6 infocenter, je to podle Vás dostačující počet?  
a) Ano 
b) Ne  
 

2) Ve které obci Ladova kraje Vám infocentrum chybí? (Můžete vybrat více možností z nabídky) * 
a) Čestlice    k)       Nupaky  
b) Černé Voděrady   l)        Ondřejov 
c) Hrusice     m)      Struhařov 
d) Jevany    n)       Světice 
e) Kaliště    o)       Svojetice 
f) Klokočná   p)       Tehov 
g) Kostelec u Křížků  q)       Tehovec 
h) Kunice    r)        Všestary 
i) Louňovice   s)        Zvánovice 
j) Mirošovice   t)        v žádné  

3) Proč se rozhodnete navštívit infocentrum? (Vyberte libovolný počet odpovědí) * 
a) Získání tipu na výlet, turistika, cyklistika, rodinné výlety s atrakcemi pro děti 
b) Získání informace o kulturních či sportovních akcích                  c)   Doporučení ubytování, stravování,aj. 
d) Zakoupení mapy města a okolí                                                        e)   Zakoupení publikace o obci 
f) Zakoupení suvenýru                                                                           g)   Zakoupení lístků na dopravu 
h) Zakoupení lístků na akci, koncert, divadlo, aj.                  i)    Jiné: 
 

4) Které informační centrum je Vám nejbližší? (Vyberte pouze jednu možnost) * 
a) Infocentrum Říčany                     b)   Infocentrum Mnichovice 
c) Infocentrum Velké Popovice                     d)   Infocentrum Senohraby 
e) Infocentrum Kamenice      f)    Infocentrum Mukařov  
 

5) Je toto informační centrum zvenku dostatečně označené?  
a) Ano        b) Ne         c)    Nevím 
 

6) Vyhovuje Vám otvírací doba tohoto infocentra?  
a) Ano        b) Ne         c)    Nevím 
 

7) Je v tomto informačním centru dostatečná šířka sortimentu?  
a) Ano        b) Ne         c)    Nevím 
 

8) Je v tomto informačním centru dostatečná nabídka propagačních materiálů?  
a) Ano        b) Ne         c)    Nevím 
 

9) Jste spokojeni s přístupem zaměstnanců v tomto informačním centru?  
a) Ano        b) Ne         c)    Nevím 
 

10) Jste spokojeni s poskytovanými informacemi v tomto informačním centru?  
a) Ano        b) Ne         c)    Nevím 
 

11) Jaká služba Vám v tomto informačním centru chybí? (Vyberte libovolný počet odpovědí) * 
a) Získání tipu na výlet, turistika, cyklistika, rodinné výlety s atrakcemi pro děti 
b) Získání informace o kulturních či sportovních akcích                  c)   Doporučení ubytování, stravování,aj. 
d) Zakoupení mapy města a okolí     e)   Sortiment publikací o obci/regionu 
f) Zakoupení suvenýrů      g)   Zakoupení lístků na dopravu 
h) Zakoupení lístků na akci, koncert, divadlo, aj.   i) Akce pro rodiny s dětmi pořádané IC 
j) Dětský koutek       k)Jiné: 
 

12) Prostor pro Vaše další náměty a postřehy k tomuto tématu: 

Jak dotazník vyplnit a odevzdat? Elektronicky – načtěte QR kód,  osobně písemně – v TIC nebo v 
obecním zpravodaji, na některých obecních podatelnách. Lze i vyfotit a poslat na e-mail akce.laduv-
kraj@laduv-kraj.cz nebo na Ladův kraj, Masarykovo nám.83, 251 01 Říčany. Velmi děkujeme!    

Předem Vám všem dě-
kujeme za pomoc a za vaše 
názory. Kdo uvede v do-
tazníku své jméno, e-mail 
či telefon, může navíc v lo-
sování získat naše „ladovské 
tričko“. 

Dotazník ke stažení zde:
www.laduv-kraj.cz

Pomozte Ladovu kraji  
s dotazníkem

Na Ládví to žije. Osadní 
výbor uspořádal 3 akce

Díky Osadnímu výboru Ládví se podařilo během měsíce lis-
topadu a prosince 2021 uspořádat 3 krásné akce nejen pro děti, 
ale samozřejmě i dospělé. V měsíci listopadu to byl již tradiční 
Lampionový průvod na rozhlednu Ládví, účastnilo se ho téměř 
180 dětí z blízkého okolí a na první adventní neděli dne 28. listo-
padu byl jako vždy rozsvícen vánoční strom na Ládví u Restaurace 
u Vlkové, kde jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledy 
a načerpali pravou vánoční atmosféru. V měsíci prosinci nás přesně 
5. prosince rovněž v neděli navštívil u stejné restaurace Mikuláš 
s čertem a andělem, děti byly statečné a za malou básničku či 
písničku dostali mikulášskou nadílku. Tímto děkuji všem za účast 
a spolupráci a těším se na viděnou na dalších akcích, o kterých 
Vás budeme pravidelně informovat. Hodně zdraví, štěstí a pohody 
v roce 2022 přeje Osadní výbor Ládví

 Michaela Slámová, OV Ládví
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Klub seniorů při KC Kamenice

Rozloučení se starým rokem: 

Už počtvrté jsme se na Silvestra společně vydali na vycház-
ku okolní přírodou a po 5 km jsme dorazili ke štiřínským stu-
dánkám. Zde nás už čekali ti, kteří se vycházky nezúčastnili, 
ale chtěli se s rokem rozloučit společně s námi. Sešlo se nás 
na 40! Opekli jsme si buřty, připili bublinkami, zazpívali při 
kytarách a mandolíně, v kruhu se propojili, „zamávali“ roku 
2021 a otevřeli se novým příležitostem a naději roku 2022.

Probíhající akce v lednu a únoru 2022:

Od 10. 1. do 28. 2. probíhá klubový projekt „Běžky ne-
bo pěšky“, ve kterém účastníci zapisují ušlé kilometry na 
běžkách či pěšky (formulář je ke stažení na našem webu). 
Chcete-li se ještě zapojit, přihlaste se (jednotlivci nebo sku-
pinky) Marii Hajduškové, která vám přidělí pořadové číslo. 
Po skončení projektu vyhlásíme výsledky.

Ve stejném období probíhá i fotografický projekt s názvem 
„Ptáci v zimě“. Fotografie zasílejte Marii Grafnetter mailem 
nebo mobilem na WhatsApp. Po ukončení soutěže porota 
vybere tři vítězné snímky a autory odměníme.
Informace k oběma projektům najdete také na 
www.kckamenice.cz a na vývěsce u kulturního centra.

Co dále plánujeme na tento rok? 
(dle aktuálních vládních nařízení)

23. 2. – Beseda se sociální pracovnicí OÚ Kamenice 
Kateřinou Kottasovou od 10 hod. v přísálí KC Kamenice 
na cca 2 hod. Vstup zdarma. Přihlášky do 20. 2.

Celoroční plán akcí (jednodenní či vícedenní výlety, exkurze, 
divadlo, besedy, sportovní turnaje, taneční odpoledne, apod.) 
máme sestavený, ale jejich realizace se bude odvíjet od 

aktuálních vládních nařízení. Jsme připravené i na tzv. „hurá 
akci“, tj. využít aktuální situace, zajistit termín, vstup, auto-
bus, obvolat seniory, a to vše během pár dnů. Samy jsme 
zvědavé, jak se to vše bude letos vyvíjet.
Těšíme se i na pokračování „Pravidelných aktivit“ – ping-
-pong, petank, cyklotúry, pěší vycházky, zpívánky. 
Aktuální termíny a informace najdete na našem webu 
a na vývěsce.

Kontakty na organizátorky klubu:

Marie Hajdušková
tel. 733 222 369, mail hajduskovam@seznam.cz
Marie Grafnetter
tel. 721 865 938, mail marie.grafnetter@seznam.cz



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

Lokalita Kamenice a okolí

Bc. Martina Odvárková
T +420 723 535 469
E martina.odvarkova@re-max.cz
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tel.: 736 659 492
www.kominictví - havran.cz

STAVBY KOMÍNŮ  

VLOŽKOVÁNÍ

ČIŠTĚNÍ

ROČNÍ KONTROLYtel.: 736 659 492

Restaurace U Milotů ve Strančicích přijme číšníka  
do příjemného kolektivu. Nástup možný ihned. Informace v re-
stauraci nebo telefonicky, e-mail umilotu@gmail.com, telefon 
323  640 250. Těšíme se na vás. Restaurace U Milotů
Koupím vojenskou vzduchovku vz. 47 či vz. 35 v jakémkoliv 
stavu. Děkuji za nabídku. elfur@seznam.cz
Rád bych koupil na ježdění nebo renovaci jakoukoliv Jawa, 
MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 555, 125, 175, 250, 350, 
Pérák, 500 OHC, Simson, díly /motor/. Stav nerozhoduje. Děkuji 
za nabídku. Tel. 723 971 027
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Dá se věřit videoreportáži na Facebooku?

Nedá mi to a ještě jednou připomenu reportáž z měření míry 
hluku, kterou před časem obohatil Strojmetal svoji komunikaci na 
Facebooku. Považuji to za vyhozené peníze. Přes všechna ujištění 
vedení závodu je obtěžující hluk stále slyšet – a je jedno, zda se 
operuje naměřenými hodnotami pod nebo nad 30 decibely. Je 
to v každém případě daleko víc, než by si občané bydlící v okolí 
a poblíž koridoru, kterým se hučení nese přes Višňovku až do 
Těptína, přáli. Pravda, není to úplně nepřetržitě, ale jsou chvíle, 
kdy to prostě slyšet je. A hodně.

Nic na tom asi nezmění ani inzertní rozhovor v prosincovém 
Zpravodaji, kde některá vyjádření pana ředitele svádějí soudného 
občana bydlícího poblíž továrny k hořkému zasmání. Mimo jiné 
tam říká, že „hluk zneužívají jako dlouhodobý konstrukt místní 
aktivistické spolky“. Musím se proti tomu ohradit – do žádného 
spolku nepatřím, aktivista nejsem, ale prostě mi vadí, když si 
nemohu otevřít okno bez toho, abych slyšel neustálé vrčení vzdu-
chotechniky proložené občas nějakou ránou. A to bydlím hezkých 
pár set metrů daleko! A už teď se bojím jara, oteplení a otevírání 
oken a dveří – nejen doma, ale i v továrně!!

A ještě něco na závěr. K publikovanému videu dokládající-
mu pečlivé půlnoční měření za účasti pana starosty jsem připojil 
smějícího se smajlíka s komentářem „ha, ha“, který byl myšlen 
samozřejmě ironicky. Od pečlivých tvůrců tovární komunikace mi 
přišlo poděkování za moje hodnocení s přáním, abych příspěvek 
označil lajkem. Smysl pro humor jim tedy nechybí…

Prokop Konopa, Kamenice

Zastávka v ulici Kostelecká

V polovině července loňského roku došlo k poškození au-
tobusové zastávky v ulici Kostelecká ve Skuhři. V prosincovém 
čísle Zpravodaje jsem se dočetla, že v měsíci listopadu, dle deníku 
TSK, došlo k opravě této zastávky (ano, zašalování a vybetonování 
věnce, zpevňujícího stěny zastávky). Tím to také skončilo, bohužel 
do dnešního dne chybí zastřešení. Občané, čekající na autobus, 
by si snad po půl roce zasloužili, moci se opět kde schovat, před 
nepřízní počasí.

Benešová M.

Přišlo do redakce



Zveme Vás do nově otevřeného showroomu StudioIn+ v Želivci u Prahy. 

- Velký výběr interiérových dveří značek Astra, Garant, HGM,...40 dekorů skladem! 
- Vchodové, protipožární a bezpečnostní dveře českých výrobců. 
- Vinylové, dřevěné a laminátové podlahy. 
- Stínící technika - předokenní rolety, žaluzie, screeny,... 
- Garážová vrata.
VŠE VČETNĚ MONTÁŽEVŠE VČETNĚ MONTÁŽE

Adresa: Rovná 1332, 251 68 Sulice – Želivec. 
Kontakt: info@studioinplus.cz, +420 604 701 090. 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

OTEVŘENÉ LEKCE JÓGY A PILATESUOTEVŘENÉ LEKCE JÓGY A PILATESU

Cena: 150 korun
Katka Kubová – Indhee, 601 352 216
Cvičím ve Sporťáčku v Kamenici, www.sportacekkamenice.cz

úterý 18:30 jóga  
středa 18:00 pilates středa 19:15 jóga 
neděle 17:00 pilates neděle 18:30 jóga www.jaroslavbizik.cz

Naše peníze rychle ztrácí hodnotu. 
V roce 2021 podle posledních údajů

stoupla míra in ace ze 3% na 7%!

si svou hodnotu uchovává, jeho hodnota 
ve srovnání s hodnotou peněz roste.

FYZICKÉ DRŽENÍ ZLATA
je tedy bezpečná a dlouhodobě výnosná

jarda_inz1.indd   1jarda_inz1.indd   1 13.12.2021   21:52:5013.12.2021   21:52:50



Jak byste shrnul uplynulý rok ve 
Strojmetalu?

Z obchodního pohledu nebyl uplynulý 
rok přívětivý. Díky krizi v automotive, 
která po celý rok náš segment provázela, 
jsme zaznamenali výrazně nižší poptávky 
ze strany globálních automobilek, které 
jsou našimi zákazníky. Vypořádávat jsme 
se museli také s enormním nárůstem cen 
energií. To vše mělo v roce 2021 velký 
dopad na naše hospodaření. Tento čas 
jsme využili na přípravu pro rok letošní, 
protože predikce ukazují, že by se měl au-
tomotive segment znovu rozjet. Investo-
vali jsme do nové výrobní linky v našem 
závodě Strojmetal v Bruntále. Tady ve 
Strojmetalu v Kamenici jsme pozměnili 
operační strukturu firmy tak, aby byla 
více efektivní. Například jsme zlepšili náš 
projektový management. Jsme tedy na 
zakázky v novém roce dobře připraveni. 
Chtěl bych ještě zdůraznit, že přestože 
se automotive krize dotkla i naší výro-
by, tuto hrozbu jsme ustáli. Udrželi jsme 
výrobu, naši zaměstnanci nezůstali doma 
a nepropustili jsme ani jednoho.  Svým 
lidem chci velmi poděkovat za jejich práci 
pro Strojmetal i za jejich podporu. 
Ve Strojmetalu řešíme i naše vztahy 

3 otázky na Miroslava Záhorce,  
ředitele Strojmetalu

s blízkým okolím. Snažíme se být tady 
v Kamenici dobrým sousedem. Chceme 
se zaměřit na podporu sportovních akti-
vit.  Zkrátka investujeme nejen finančně, 
ale i náš čas a úsilí do budování dobrých 
vztahů. MTX Group, jako vlastník tohoto 
závodu, má na tom primární zájem. 

Jaké má Strojmetal priority pro 
rok letošní?

Máme ukazatele, že by se měl trh v au-
tomotive znova nastartovat. To pro nás 
bude znamenat vypořádat se s operativou 
zakázek od našich zákazníků, kterým 
dodáváme hliníkové bezpečnostní díly, 
na jejichž vývoji se podílíme od samého 
začátku.  K tomu budeme potřebovat 
naše stávající zaměstnance a pro pokrytí 
nových projektů i nové. Máme v plánu 
nabírat nové lidi, ať už sem do Kamenice, 
tak i do závodu v Bruntále. Dokonce na-
bízíme i kombinované pozice pro ty, kdo 
budou mít zájem profesně růst a trochu za 
prací cestovat. Tyto zaměstnance zaškolí-
me a pak mohou pracovat tady i v Brun-
tále nebo v německém Singenu, další 
části Strojmetalu. Jsme technologicky 
velmi vyspělá firma, patříme k těm nej-
modernějším v České republice. Nově se 

chceme angažovat v propagaci techniky 
a technického vzdělávání, přiblížit tech-
niku studentům středních škol. V tomto 
duchu plánujeme první jednání s paní 
hejtmankou Petrou Peckovou. Také jsme 
již zahájili spolupráci  s paní ředitelkou 
místní základní školy, Mgr. Pavlínou 
Tolarovou. Konkrétní kroky chceme ladit 
v prvním kvartále roku. Chceme oslovit 
rodiče dětí, které jsou v 8. a 9. třídě a roz-
hodují se o výběru studijního programu. 
Přitom mnoho příležitostí je tady u nás, 
kde se dají využít jazykově a technic-
ky nadaní studenti.  I nadále chceme 
podporovat Kamenici a její udržitelný 
rozvoj. Jsme jedním z nejvýznamnějších 
zaměstnavatelů v regionu, takže relevant-
ní lokální podporu bereme jako takovou 
podnikatelskou odpovědnost. Už i rod 
Ringhofferů zde plnil roli nejen výrobní-
ho závodu, ale také společenskou. Na tyto 
tradice chceme navazovat. 

Máte vytipované oblasti, kam by 
podpora Strojmetalu měla smě-
řovat nejvíce?

Uvědomujeme si, že pandemie 
COVID-19 zkomplikovala fungování 
sportovních klubů. Děti nemohly spor-
tovat. Tato situace způsobila negativní 
emoce některých občanů. Proto jde část 
naší podpory právě do sportu. Zatím jsme 
podpořili kamenické judisty, gymnastky 
a fotbalisty. Se zastupiteli a s panem sta-
rostou Čermákem dlouhodobě jednáme 
o zlepšení života v obci. Pro posílení bez-
pečnosti žáků jsme vloni omezili nákladní 
dopravu kolem školy v ranních hodinách. 
Na vlastní náklady jsme vybudovali 
a předali k užívání obci designové osvět-
lení kolem Hamerského rybníka a podél 
kostela. Nadále se zabýváme snižováním 
hluku, který některým obyvatelům vadí, 
i když je hluboko pod zákonným limi-
tem. Chceme podporovat společenský 
život v obci. Nabízet dál naše parkovi-
ště pro veřejné a sportovní akce. A také 
budeme i nadále zpřístupňovat kostel 
Římskokatolické farnosti, který se nachází 
v našem areálu. Osobně mě velmi mrzí, 
že jsme díky pandemii museli v prosinci 
zrušit plánovaný adventní koncert. Určitě 
počítáme s tím, že koncert uspořádáme 
při jiné příležitosti, například o Velikono-
cích. Jak jsem už řekl, chceme z koncertů 
v našem kostele udělat pro naše občany 
pravidelnou záležitost.

Článek je součástí inzerce



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!




