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Fotka měsíce: 
Profesor Pařízek (na fotce vlevo), který je zároveň naším sousedem ze Všedobrovic, 
byl hlavní iniciátor a posléze i koordinátor zprostředkování pomoci ukrajinským 
porodníkům. S jasným vzkazem „Ukrajinu vykrvácet nenecháme“ poskytla firma 
Ferring Pharmaceuticals prostřednictvím Nadačního fondu Vita et Futura cestou 
Českého červeného kříže důležitý lék carbetocin (Pabal/Duratocin). Je to dnes 
nejmodernější, a přitom bezpečný lék pro prevenci a léčbu krvácení žen u porodu. 
Velvyslanectví Ukrajiny v Praze bylo předáno 2 tisíce balení, použitelných pro 
až 10 tisíc rodiček, v hodnotě přes 6 milionů korun. „Jedná se o neuvěřitelný 
dar, a přitom velkou symboliku, protože život na Ukrajině musí pokračovat,“ 
poděkoval osobně při předání ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis. Držíme 
všem budoucím maminkám a jejich miminkům palce!
Foto: Facebook Porodnice Apolinář - oficiální
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Titulní fotka: 
Děti z lesní školky v Těptíně vynesly Smrtku a Smrťáka až k rybníku 
Dlouháku. Tam je oba utopily, a tak mohlo začít opravdové jaro: 
„Přišlo jaro do vsi,
kde jsi zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma,
ale už je za horama.
Hu, hu, hu, jaro už je tu!“

Foto: Petra Pilecká, průvodkyně v Lesní mateřské školce Těptín

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, mám pocit, jako by se 
toho za uplynulý měsíc stalo víc než za celý 
rok dohromady. Válka na Ukrajině k nám 
do Kamenice přivála už přes sto uprchlíků, 
o které se v rámci možností snažíme posta-
rat. Největší dík patří Vám všem, kteří jste 
obětovali kus svého pohodlí a ubytovali lidi 
prchající před válkou u sebe doma, vyzdvih-
nout chci provozovatele hotelu Valnovka 
na Ládví, kteří altruisticky mezi prvními 
ubytovali tři rodiny. Dále děkuji Vám všem, 
kteří jste sáhli do kapsy a přispěli na námi 
pořádanou či jakoukoli jinou humanitární 
sbírku, a také každému, kdo se na pomoci 
podílel organizačně a logisticky. Více jsme 
se na toto téma rozepsali na straně 7.

Pomáhat je nutné všem potřebným. Po 
Kamenici jsou nově rozmístěny charitativní 
kontejnery na textil, obuv a hračky pro 
ohrožené děti z Klokánku. Více na straně 5.

Co se týče tříděného odpadu, s potěše-
ním ohlašuji, že k 31 separačním hnízdům, 
která dosud na obci byla, jsme teď přidali 
dalších osm. Na straně 6 najdete velkou 
přehlednou mapu, podle které si můžete 
naplánovat svou cestu s plastem, papírem 
a sklem. Další kontejnery budeme přidávat. 
Ukazuje se totiž, že naši občané třídí rádi 
a hodně, a já Vám za to nesmírně děkuji.

Až budete mít tento zpravodaj ve schrán-
kách, věřím, že už bude za námi aprílové 
počasí. V době, kdy píšu tyto řádky, padají 
z nebe vločky. To ale není překážka pro 
dobrovolníky, kteří se připojili k čistění 
Ladova kraje nebo prostě uklízejí jako každé 
jaro okolo svého domova. Je zřejmé, že to 
není ani překážka pro profesionály, kteří 
zvelebují naši obec. Na stranách 8 a 9 na 
Vás čeká velký přehled projektů, které se 
nám teď na začátku jara podařilo dokončit 
a které probíhají.

Budeme velmi rádi, pokud se společně 
s námi zapojíte do příprav zadání archi-
tektonické soutěže na úpravu Ringhoffe-
rova náměstí. I váš názor je velmi důležitý 
a projeví se v tom, zda vůbec a případně 
v čem náměstí v budoucnu měnit. Úpra-
va náměstí by měla respektovat co nejvíce 
přání a tužby jejich uživatelů. Proto jsme 
oslovili tým architektů a sociologů, který 
mimo jiné připravil anketu, o jejíž vyplnění 
Vás nyní žádám. Naleznete ji jako vklad do 
tohoto čísla zpravodaje. Cesta k cíli je zde 
dlouhá, a než dojde na náměstí, máme před 
sebou ještě plno důležitých investic, jakými 
jsou také opravy silnic nebo dobudování 
chodníků.

Přeji Vám příjemnou jarní chvilku a ale-
spoň trochu sluníčka při čtení tohoto zpra-
vodaje.

Pavel Čermák
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Krátce z rad obce Kamenice 
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Kompletní zápisy najdete 
na www.kamenice.cz nebo osobně 
u tajemníka OÚ Kamenice.

Krátce z Rad obce Kamenice 

2. 3. 2022

ROK schválila:
• zveřejnění záměru obce směnit pozemky parc. č. 722/12 

o výměře 9 m2 a parc. č. 722/13 o výměře 6 m2, oddělený 
z pozemku parc. č. 722/9 v katastrálním území Ládví, pro 
obec Kamenice, za pozemek parc. č. 255/7 o výměře 
15 m2, oddělený z pozemku parc. č. 255/6, v katastrálním 
území Ládví, pro obec Kamenice;

• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti mezi obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, a. s. 
Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 27/6, v kat. 
území Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice;

• rozpočtové opatření č. 2 v částce 200 000 Kč;
• podání žádosti ZŠ Kamenice na poskytnutí dotace 

z programu „Malé projekty na podporu rozvoje a kvality 
života na Říčansku“ na projekt „Rekonstrukce WC ZŠ 
Kamenice“;

• uzavření smlouvy o spolupráci na projektu „Rekonstrukce 
WC ZŠ Kamenice“;

• podání žádosti MŠ Kamenice na poskytnutí dotace 
z programu „Malé projekty na podporu rozvoje a kvality 
života na Říčansku“ na projekt „Vybavení zahrady 
MŠ Kamenice – houpačková sestava“;

• poskytnutí příspěvku Tři, z. ú., Sokolská 584, 257 22 
Čerčany, IČ: 18623433 ve výši 10 000 Kč.

ROK doporučila:
• zastupitelstvu obce schválit uzavření darovací smlouvy 

mezi investory a obcí Kamenice na bezúplatný převod 
řadu splaškové kanalizace v pozemcích parc. č. 364/7, 
364/43, 369/24 a 376/16 v k. ú. Ládví, do majetku obce.

ROK vzala na vědomí:
• ukončení Nájemní smlouvy s nájemcem cm data, s. r. o., 

ze dne 14. 1. 2022;
• výroční zprávu ZŠ Kamenice za rok 2020–2021;
• výroční zprávu za rok 2021 podle ustanovení § 18 

odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.

16. 3. 2022

ROK schválila:
• přerušení provozu mateřské školy v měsících červenci 

a srpnu 2022, a to na dobu pěti týdnů – od 11. 7. 2022 do 
12. 8. 2022;

• uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby mezi obcí Kamenice 
a ČEZ Distribuce. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku 
parc. č. 642/1 a 642/2, kat. území Štiřín, vše ve vlastnictví 
obce Kamenice;

• uzavření Dohody o poskytnutí příspěvku mezi obcí 
Kamenice a M. K. (jako spoluinvestorem);

• uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na byt č. 7 
o velikosti 48,3 m2, ul. Truhlářská č. p. 855, v bytovém 

domě v Těptíně;
• uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě na byt č. 12 

o velikosti 31,20 m2, ul. Truhlářská č. p. 855, v bytovém 
domě v Těptíně;

• zveřejnění záměru obce k pronájmu části pozemku parc. 
č. 628/1 – prodejní plochy označené číslem 1 o výměře 
cca 36 m2 – ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného na 
listu vlastnictví č. 10001, k. ú. Ládví, ve vlastnictví obce 
Kamenice;

• Standardy Veřejného osvětlení obce Kamenice a Generel 
Veřejného osvětlení obce Kamenice;

• v rámci mezinárodní humanitární pomoci dočasné 
ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny postihnuté válečným 
konfliktem v obecních bytech v Truhlářské ulici;

• poskytnutí příspěvku Lince bezpečí, z. s., se sídlem 
Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 10 000 Kč;

• poskytnutí dotace z dotačního programu Provoz, Akce, 
Rozjezdy na sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu 
právnických a fyzických osob pro rok 2022 pro následující 
subjekty v této výši:

• PROVOZ:
 Obnovený ochotnický spolek Tyl 5 000 Kč
 Gymnastický oddíl Kamenice, z. s. 43 600 Kč
 Judo Club Kyklop, z. s. 44 700 Kč
 Český svaz včelařů, z. s. 17 000 Kč
 OK KAMENICE, z. s. 49 500 Kč
 Junák – český skaut, středisko Kamenice, z. s.  
 30 000 Kč
 SK Kamenice, z.s. 29 300 Kč
 Mažoretky Hraběnky Kamenice, z. s. 18 400 Kč
 Atletika Kamenice 24 100 Kč
 Rugby Club STRONG Girls, z. s. 23 200 Kč
 Cheer Academy, z. s. 20 000 Kč
• AKCE:
 Spolek KAMENICKO 10 500 Kč
 Spolek KAMENICKO 6 500 Kč
 SK Kamenice, z. s. 24 000 Kč
 OK KAMENICE, z. s. 15 000 Kč
 OK KAMENICE, z. s. 7 000 Kč
 Bike team Kralupy, z. s. 20 000 Kč
• ROZJEZDY:
 Cheer Academy, z. s. 10 000 Kč.

ROK vzala na vědomí:
• výroční zprávy o činnosti a hospodaření osadních výborů 

za rok 2021;
• žádost o ukončení Pachtovní smlouvy dohodou 

s pachtýřem M. P. ze dne 26. 3. 2018. Smluvní strana 
navrhuje ukončení smlouvy k 9. 3. 2022;

• Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících 
k podnikání ze dne 17. 5. 2019 s nájemcem.

ROK doporučila:
• zastupitelstvu obce schválit uzavření darovací smlouvy 

mezi obcí Kamenice a obcí Velké Popovice na bezúplatný 
převod části vodovodního zásobovacího řadu A35 
v úseku od vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 397/11 
v k. ú. Ládví (bez této šachty) až po vodoměrnou šachtu 
na pozemku parc. č. 661/2 v k. ú. Mokřany u Velkých 
Popovic (včetně této šachty) do majetku obce Velké 
Popovice.
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Charitativní kontejnery na sběr textilu, obuvi a hraček  
na podporu Fondu ohrožených dětí – Klokánek

Vážení spoluobčané, jak jste si již jistě 
všimli, objevily se v Kamenici nové kontej-
nery na sběr textilu obuvi a hraček od firmy 
Kloktex. Svoz těchto kontejnerů probíhá 
podle aktuální potřeby. 

Každý kontejner má své čidlo v rám-
ci inteligentního svozu, které monitoruje 
přesný počet vhozených kilogramů. Na 
každém kontejneru naleznete kontaktní 
informace, včetně 24hodinové telefonní 
linky v případě vhozu peněženky, mobilu 
apod., informace, co lze darovat, QR kód 

s rychlým přesměrováním na webové strán-
ky projektu. Každý kontejner má mecha-
nizmus proti neoprávněnému vniknutí 
s atestem TÜV.  

Co je na celé věci nejkrásnější je, že se 
jedná o charitativní a ekologický projekt, 
který podporuje především Fond ohrože-
ných dětí Klokánek. Odevzdáním použi-
telných oděvů, obuvi, textilu a hraček do 
kontejnerů na textil se přímo podílíte na 
pomoci, jejíž výsledkem je kromě materi-
ální hlavně finanční podpora.

Kontejnery naleznete zde: 
• Kamenice: Ringhofferovo náměstí 

(před obchodem BILLA)
• Nová Hospoda: Na Vyhlídce  

(u dětského hřiště)
• Ládví: Benešovská (před restaurací  

U Vlkové)
• Těptín: Táhlá (u obchodu)

Odbor správy majetku 
Ing. Kateřina Pikousová
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Vážení spoluobčané, v roce 2021 jsme vytvořili 8 nových separačních 
hnízd. Celkem již máme k dispozici 39 separačních stání. Prosíme 
tímto všechny občany o důkladné třídění a odevzdávání odpadu na 
vyhrazených separačních stáních přímo do kontejnerů, ne vedle nich. 
Děkujeme.

V Kamenici přibylo 8 nových separačních míst
Příležitostí, kde můžete odložit tříděný odpad, je o čtvrtinu víc

Nová separační 
místa
1. Ládví: Lysá 
2. Štiřín: Na Stráni 
3. Struhařov: Okružní 
4. Skuheř: Heřmánková 
5. Těptín: Třešňová 
6. Těptín: Tisová 
7. Těptín: Táhlá 
8. Těptín: Travnatá

OLEŠOVICE

NOVÁ HOSPODA

SKUHEŘ

TĚPTÍN
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Uprchlická krize způsobená válkou na 
Ukrajině se vyvíjí každým týdnem. Tento 
článek vznikl v době, kdy byla situace ještě 
relativně čerstvá a Kamenice zažívala spon-
tánní vlnu solidarity a ubytovávala první 
uprchlíky. „Vůle pomáhat byla obrovská 
a přicházela ze všech stran,“ říká starosta 
Pavel Čermák, který byl hlavní koordinátor 
a první osoba „na ráně“ pro každého, kdo 
chtěl pomoci: „Byla to příjemná obtíž. Od 
chvíle, kdy jsme vyhlásili sbírku materiální 
pomoci, po moment, kdy jsme vypravovali 
první plnou dodávku na Ukrajinu, uplynulo 
jen pár dní,“ vzpomíná Čermák.

Na základě seznamu sestaveného ukra-
jinskou domobranou lidé z Kamenice na-
koupili léky, trvanlivé potraviny, hygie-
nické potřeby a další nezbytné vybavení 
pro lidi v nouzi. „Jen výjimečně se někdo 
pokusil využít sbírky k vyčištění sklepa, 
většina lidí sáhla do své kapsy a reálně po-
mohla,“ říká starosta.

Pomohla i obec, která obratem ubytovala 
dvě rodiny v obecních bytech. V době psaní 
tohoto článku se dalších tří rodin nezišt-
ně ujal hotel Valnovka. Podle slov starosty 
mají rodiny v obecních bytech zatím uby-
tování zdarma a radnice bude situaci dále 
vyhodnocovat. Více ubytovacích kapacit 
pro uprchlíky obec k dispozici nemá. Další 
lidé ale našli dočasný domov na místních 
firemních ubytovnách a mnozí také v do-
mácnostech obětavých občanů Kamenice, 
kteří se o ně nezištně postarali. Dle čísel 
z konce března u nás žije 113 Ukrajinců.

Další významná pomoc uprchlíkům při-
šla ze základní školy. „Přijali tolik dětí, až 
se přiblížili ke kapacitní hranici. Stále si 
ale musíme držet rezervu pro děti obyvatel 
Kamenice, což se týká hlavně prvňáčků,“ 
vysvětluje starosta.

Většina uprchlíků se dostala do Kame-
nice přes kontakty na lidi, kteří už u nás 
žijí. Díky tomu byla i snadnější domluva, 

ať už česky, nebo alespoň anglicky. Další 
se k nám dostali přes spontánní aktivitu na 
sociálních sítích pomocníků. „Ve tři v noci 
jsme vyzvedávali maminku se třemi dětmi 
na pražském hlavním nádraží, odvezli jsme 
je na Valnovku, tam už je čekala snídaně, 
mohli se konečně pořádně vyspat a odpoči-
nout. To je jeden z těch šťastnějších příbě-
hů,“ vzpomíná Pavel Čermák a upozorňuje: 
„Začátek uprchlické vlny byl jako sprint, po 
kterém nás ovšem čeká maraton, na který je 
potřeba mnohem více sil. Prosíme, sledujete 
web obce i Facebook. Vaší pomoci si váží-
me. Děkujeme. Bohužel, ještě si nemůžeme 
oddechnout.“         Red

LÁDVÍ

VŠEDOBROVICE

ŠTIŘÍN

STRUHAŘOV

Pomoc Ukrajině. Kamenice 
najela na pozitivní vlnu

12. dubna 2022 uplyne 60 let, kdy si společné „ANO“ řekli manželé  
Adolf a Marie Wagnerovi ze Štiřína.
 
Přejeme Vám hlavně hodně zdraví, štěstí, pohodu a ještě spoustu společných 
let. Za Vaši lásku, péči a slušné vychování Vám z celého srdce patří náš velký 
dík. Jste skvělí rodiče, prarodiče a praprarodiče. Máme Vás moc rádi a moc si 
Vás vážíme. Jana, Zlatka a Zdeněk, Radek a Jitka, Lukáš a Janina, Pepíno a 
Martina, Nikol a Honza, Danda a Nikča, Anetka, Kryštof, Ella, Kristýnka, Anička 
a Natálka. 

LÁDEVES

Při koordinaci sbírky perfektně zafungovalo Kul-
turní centrum Kamenice. Poděkování patří Jirkovi 
Valáškovi, Matyáši Svobodovi a Jakubovi Procház-
kovi, a také skautům a dalším dobrovolníkům za 
opětovnou pomoc s tříděním a balením. Největší 
zásluhu při zahájení sbírky má Johanka Pařízková, 
která přišla s prvním přímým kontaktem na spo-
lehlivého dopravce a s napojením na síť ukrajinské 
domobrany.
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Teploty už se dostaly spolehlivě nad nulu a sezóna 
stavebních prací je v plném proudu. Podívejte se na výběr 
toho, co v krátké době dokázala odpracovat nejen radnice 
a dodavatelé na projektech obce, ale také dobrovolníci z celé 
Kamenice.

Od Mejtka po Jednosměrnou. 
Co právě teď vzniká v Kamenici

OLEŠOVICE. Na hřišti za Billou šplhají děti po nové provazové py-
ramidě. „Doplňování dětských prvků v různých částech Kamenice 
se budeme věnovat celé pololetí,“ říká místostarosta Petr Valášek.

JEDNOSMĚRNÁ. Rekonstrukce začala ve spodní části ulice. Práce 
spočívá v ošetření krajnice a mírném rozšíření asi o 30 centimetrů 
tak, aby mohlo vzniknout podélné záchytné parkoviště a zároveň 
zůstalo dost místa pro projíždějící auta. 

SÍDLIŠTĚ. Po zimní přestávce pokračuje rekonstrukce přechodu 
mezi sídlištěm I. a II. Hlavním účelem je zvýšení bezpečnosti 
chodců, což byl i dlouhodobý požadavek občanů i policie. Část 
chodníku bude rozšířena. Celý prostor bude daleko přehlednější, 
a tím i bezpečnější zejména pro děti přecházející směrem ke škole 
po velmi frekventované silnici. K bezpečnosti přispěje i to, že 
chodník bude lehce vyvýšený a doplněný o nástupní ostrůvky.

ZASTÁVKA SKUHEŘ. Loni na podzim zničili vandalové zastávku 
ve Skuhři. Zednicky je už opravená, je usazený nový věnec. Au-
torem nové střechy je zastupitel Josef Dvořák. Po klempířských 
pracích ještě budou následovat vnitřní omítky.
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MEJTKO. Technické služby Kamenice na návrh Osadního vý-
boru Skuheř vyřezaly kolem rybníka ve Skuhři náletové křoviny 
a provedly úklid. Během jara ještě břeh osadí lavičkami a vznikne 
krásné posezení u vody.

TYRKYSOVÁ. Rekonstrukce ulice je u konce včetně dešťové ka-
nalizace a veřejného osvětlení.

K LOUKÁM. Přímo u paty školy vzniklo 25 nových parkovacích 
míst pro učitelský sbor.

BŘEZOVÝ HÁJ. O kousek dál na skuheřském osadním plácku, kde 
se pořádají čarodejnice a táboráky, si osadníci ze Skuhře při jarní 
brigádě s pomocí TS Kamenice pročistili březový háj. Na něm 
obec vybuduje dětské hřiště s hracími prvky. 

KULTURNÍ CENTRUM. Pokroky rekonstrukce jsou už jasně vi-
ditelné. Původní prostor knihovny je vybouraný a vznikají tu 
toalety, které budou sloužit i veřejnosti během venkovních akcí 
na náměstí s přístupem zvenčí.

STEZKA NA PETŘÍKOV. Při brigádě, kterou organizoval Spolek 
Kamenicko, byla upravena další část bývalé cesty od Štiřínských 
studánek na Petříkov.
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Koncem února a začátkem března strávili žáci sedmých 
a osmých tříd naší školy vždy týden v Krkonoších ve Velké 
Úpě na lyžařském kurzu.

Výcvik se konal ve čtyřech dnech. Pátý den jsme organizo-
vali závody ve slalomu. Cílem lyžařského kurzu bylo naučit děti 
technice sjezdového lyžování. Výuka probíhala v pěti družstvech.  
Děti se v průběhu týdne seznámily s obloukem v pluhu, snožným 
obloukem, slalomovým obloukem, carvingovým obloukem, při 

Lyžařský kurz na základní škole

večerních přednáškách potom s pohybem v horském terénu, 
pravidly FIS, první pomocí, lyžařskou výzbrojí a výstrojí. Kromě 
zápřahu na lyžích si děti také po večerech užívali různých her, 
které byly poslední den vyhodnoceny. Na konci kurzu se jako 
každoročně konaly již zmíněné závody ve slalomu, kterých se 
účastnily úplně všechny děti. Nejrychlejšími závodníky byli Te-
reza Weissová ze 7.C a Matouš Šimek z 8.A. Oběma absolutním 
vítězům ještě jednou gratulujeme.

                            Za tým lyžařského kurzu Pavla Ježová

Projekt 
Ready eTwinner One  
Žáci 6. A a 6. B získali první ze tří klíčů tohoto projektu za 
vytvoření mezinárodních knížek u příležitosti Dne bezpečně-
jšího internetu 8. 2. 2022. 

Žáci ve skupinách napsali příběhy o bezpečném chování na 
internetu. Tyto příběhy si i namluvili a nakreslili k nim obrázky. 
Naše příběhy si přečetli žáci ve španělské základní škole Ceip la 
Villarina v Zamoře a nakreslili k nim obrázky.  

Žáci 6. A a 6. B si přečetli všechny příběhy a svými hlasy vybrali 
jeden do mezinárodní knihovny.  Každá kniha v mezinárodní 
knihovně byla vytvořena 4 různými školami.  

Žáci z jedné školy napsali příběh, z jiné nahráli čtení, z další 
přidali ilustrace a nakonec z jiné nahráli videa dramatizace příběhu.  

Všechny mezinárodní eknihy o bezpečnosti na internetu si 
můžete přečíst a prohlédnout na webových stránkách školy. 

Lenka Hradecká
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Základní škola Olešovice, Ringhofferova 436, 
přijme učitelku/učitele, nejlépe speciálního pedagoga 
s nástupem od 1. 9. 2022. 
Informace na telefonu  323 673 121, 731 415 507 
nebo info@skolaolesovice.cz

Zájemce o zápis do základní školy rádi přivítáme ve čtvrtek 
28. dubna a v pátek 29. dubna. oba dny mezi 13.00 
a 16.00. Pro účast při zápisu je třeba vyplnit formulář na 
webových stránkách www.skoladevetsil.cz.

Základní škola Devětsil poskytuje vzdělávání v 1. – 5. ročníku 
v malých smíšených skupinách. Absolventi školy pokračují ve 
vzdělávání na všech typech škol – od osmiletých gymnázií, přes 
školy veřejných zřizovatelů až po malé soukromé školy. 

Mezi přednosti školy patří individuální přístup díky malému 
počtu dětí na pedagoga, každodenní pobyt v přírodě, rozšířená 
výuka angličtiny, praktické projektové vyučování a důraz na 
dobré sociální vztahy. Stipendijní fond školy nabízí možnost 
stipendia ve výši až 100 procent školného. 

Pro podrobnější informace můžete také kontaktovat ředitele 
školy Mgr. Františka Zimmela telefonicky na tel. 731 476 406.

Zápis a stipendium  
v ZŠ Devětsil
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Masopust označuje období od Tří 
králů do Popeleční středy, a zároveň 
třídenní svátek plný hodování, oslav, 
tance a zábavy. S dětmi v MŠ jsme si 
připomínaly historii masopustu, svátku, 
který je tu s námi celá staletí. Zvyky 
a tradice se dodnes dodržují a sbližují 
sousedy nejen na vesnici. Ve všech 
třídách vypukl maškarní rej, konala se 
přehlídka masek, soutěže a došlo i na 
diplomy za krásné a nápadité masky.

Když po dlouhé zimě konečně přijde 
jaro, rozzáří se příroda těmi nejnádherněj-
šími barvami. Okna ve třídě MŠ oživla jarní 
výzdobou. V naší školce jsme se již několik 
týdnů věnovali přírodnímu prostředí, jeho 
rozmanitosti, vývoji a neustálé proměně. 
Příroda se probouzí k novému životu, roz-
kvétají květiny a na svět přicházejí prv-
ní mláďata. Děti se naučily názvy jarních 
a lučních květin a jejich barvy. Poznají je již 
na zahradě nebo v přírodě. Také už víme, co 
rostliny potřebují a jaké činnosti jsou potře-
ba dělat, aby rostliny dobře rostly. Musíme 
děti moc pochválit za znalosti v týdenním 
tématu - máme rádi zvířata, kde ukázaly, 
že znají mláďata zvířat, vědí, jaké vydávají 
zvuky, umí pojmenovat hospodářská zví-
řata, a dokonce jejich užitek pro člověka. 
Čekají nás nejdůležitější svátky jara, na kte-
ré se s pílí a radostí připravujeme – Veliko-
noce. Z několika nápadů jsme vždy vybrali 
s dětmi ten pravý, a tím tak obohatili školku 
o další jarní a velikonoční výzdobu. Bez 
větší námahy jsme tak vykouzlili barevné 

květy, zápichy do květináčů, nebo dokonce 
velikonoční zajíce ze dřeva. Připravovali 
jsme se na zápis do 1. třídy s předškoláky. 
O jarní zpestření se u nás ve školce mimo 
jiné zasloužilo planetárium s tématikou 
podmořského světa a dopravní hřiště v KC 
Kamenice, kde si děti připomněly hravou 
formou pravidla silničního provozu, zajez-
dily si na čtyřkolkách a autech.

Děti se nemohly dočkat návštěvy ZŠ 
v Kamenici a tvořily pro prvňáčky různé 
dárečky a záložky. 15. 3. proběhla návštěva 

ZŠ v Kamenici, kde se děti seznamovaly 
s prostředím. 29. 3. proběhla informativní 
online schůzka pro rodiče ohledně nástupu 
do prvních tříd, a to s Mgr. Lenkou Matouš-
kovou a Mgr. Dankou Dudkovou. Rodiče 
se mohli dozvědět, co by mělo dítě umět 
při nástupu do první třídy a mnoho dalšího.

Na konci jara máme s dětmi ještě jednu 
milou povinnost, a to oslavit svátek našich 
maminek! Již teď s nimi pilně nacvičujeme 
básničky a tvoříme přáníčka.
Barbora Nováková, Ilona Skřivanová

Mateřská škola: konečně je tu zase jaro
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Kulturní centrum vstupuje do nové éry
Právě vstupujeme do nové etapy 
Kulturního domu. Od 1. dubna začala 
plánovaná rekonstrukce. Hlavní změnou 
bude úprava dispozic. Nově dojde 
ke sloučení knihovny a infocentra. 
Tento nový prostor ve vestibulu jistě 
nepřehlédnete, dojde k propojení celého 
prostoru současných toalet, infocentra 
a přesáhne až k prostoru současného 
baru v přísálí. 

Od tohoto spojení si slibujeme zvýše-
ní přívětivosti provozu a otevření nových 
možností využití Kulturního domu. S touto 
změnou se pojí i úprava přísálí a baru, které 
nově bude možné využívat i odděleně od 
sálu. Na příklad pro nejrůznější přednášky, 
tvoření či konference. Oproti tomu toalety 
se stěhují napravo od vchodu do prostor 
stávající knihovny. V tomto místě bude 
nově lokalizovaná i šatna. Spousta změn ov-
šem nebude tak viditelná, ale přitom možná 
ještě důležitější. Budeme měnit rozvody, 
kotle a v neposlední řadě na střeše přibu-
de fotovoltaická elektrárna k zabezpečení 
soběstačnosti budovy.

I když kulturní dům bude nyní několik 
měsíců uzavřen, stále pro Vás budeme 
k dispozici. Na terase KD vznikne pro-
vizorní informační centrum a knihovna, 
kde se v omezeném provozu budeme snažit 
udržet co nejvíce našich služeb. Budete tedy 
moci přijít pro jízdní řády, nechat si okopí-
rovat potřebné dokumenty, půjčit koloběž-
ku, zakoupit tričko či dres na kolo, pořídit 
průvodku na Trolí stezku a mnoho dalšího. 

Ale ať se stále nemotáme kolem rekon-
strukce, přejděme k plánovaným akcím.  
Zavřený kulturák nám otevírá prostor pro 
pořádání akcí v jiném formátu a už nyní se 
na to těšíme. Jako první se v rámci cyklu 
„Promítej i ty“ můžete těšit na dokumen-
tární film Bellingcat – Pravda v post-
pravdivém světě, který do nabídky přibyl 
vzhledem k situaci na Ukrajině a v době, 
kdy je více než kdy dříve potřeba důkladně 
vážit důvěryhodnost dostupných informací. 
Viz popis distributora:

„Sestřelení letu MH-17, bombardování 
civilistů v Sýrii nebo otravu agenta Skripala 
obestírají nejasnosti umocněné cílenou di-
gitální dezinformací. Jenže digitální zbraň 
nestřílí jen na jednu stranu a občanští no-
vináři z mezinárodní sítě Bellingcat vědí, 
kam ji namířit. Snímek odhaluje pozadí 
této respektované organizace a na různých 
místech světa představuje hlavní aktéry, 

propojené přes elektronické komunikační 
kanály. Na konkrétních příkladech prolože-
ných komentáři srozumitelně předvádí, jak 
lze ze střípků digitálních stop rekonstruovat 
cosi, co se zdálo být dávno ztraceno. Fakta.“

Promítat budeme tentokrát 12. 4. 
od 19:30 v hasičské zbrojnici ve Všed-
obrovicích.

Na druhou stranu je potřeba i přijít na 
jiné myšlenky a na to bude skvělá příleži-
tost při tradičním pochodu krajinou 
barona Ringhoffera. Poslední dva roky 
se pochod kvůli Covidu musel zrušit, tak 
věřím, že si to letos všichni vynahradíme. 
Začátek bude jako vždy v sobotu 23. dubna 
na vlakovém nádraží v Mirošovicích, kam 
se můžete dostat například speciálním au-
tobusem z Kamenice, který odjíždí v 8:30 
z Kamenice se zastávkou v 8:45 ve Velkých 
Popovicích. Naopak zpět do Mirošovic se 
můžete dopravit mikrobusem s odjezdem 
v 16:00 a 16:30.

Kdo by zůstával na první tradiční před-
májový večer doma? Přijďte s námi oslavit 
příchod jara do nového parku pod kame-

nickou školou. Čarodějnice v Nivě letos 
připravujeme ve velkém. Na programu 
festivalu bude samozřejmě jak program 
pro ty nejmenší, ale tentokráte také 
myslíme i na studenty a večerní zá-
bavu. KNIHOČÁRY, jak se akce nazývá, 
bude totiž také i svátkem knih, kde bude 
možné vynahradit si omezený provoz naší 
knihovny např. „swapem“ již přečtených 
knih za jiné od ostatních návštěvníků festi-
valu, nebo i kulturní vložkou ve formě au-
torského čtení, či přednášené poezie 
(tzv. Slampoetry). Kromě toho nás čeká 
i představení šermířské skupiny s malým 
překvapením, které zakončíme u velké vat-
ry, kde se zahřejí i ti ještě od zimy neroztátí. 
Samozřejmě si budete moci opéct i buřta. 
Nebude chybět ani občerstvení nebo hudba! 
Skuheřským údolím totiž zazní i ži-
vá muzika – rockové kapely. Prakticky 
v centru Kamenice tak pro vás připravíme 
první openair mimo zázemí opravovaného 
kulturního domu v naší režii. Těšíme s na 
vás na KNIHOČÁRÁCH!

Závěrem ještě malá pozvánka na 
květen. V sobotu 28. května se are-
ál Ringhofferovy pily pod Struhařov-
ským rybníkem rozezní zpěvem a zvukem 
kytar. Na open air koncertě vystoupí Mar-
tina Trchová a Jan Fic. Oba tyto skvělé 
muzikanty jste mohli vidět již při loňském 
projektu „Kulturák naživu“, kdy jsme vysí-
lali online koncerty z prostředí uzavřeného 
kulturního domu. O rok později je kulturák 
opět uzavřen. Přišlo nám tedy logické na-
vázat „Kulturák naživu naživo“.

 
Jan Růža
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Knihovna:  
Dubnové knižní novinky

Fotbalová sezóna začala. SK Kamenice zve na zápasy

AŤ VÁM JARNÍ VAJÍČKO,
VYKOUZLÍ V SRDCI SLUNÍČKO

A UŠATÝ ZAJÍČEK,
KOŠÍK PLNÝ VAJÍČEK

PŘEJÍ

Jana Novodvorská
Dagmar Walachová

VELIKONOCEVESELÉ

www.laduv-kraj.cz www.facebook.com/laduvkraj

Sobota 23. dubna 2022

15. ročník turistického putování 
po naučné stezce, a to pěšky, 

na kole 
nebo koloběžce. 

BBrrzzyy  bbuuddee  zzvveeřřeejjnněěnnoo  vvííccee  iinnffoorrmmaaccíí..    

 
Partneři:

15. POCHOD KRAJINOU
BARONA RINGHOFFERA
15. POCHOD KRAJINOU
BARONA RINGHOFFERA

Pro dospělé: 
Propast smrti (Robert Bryndza) 
Špinavá tajemství (Helen Cooperová) 
Motýlí pokoj (Lucinda Riley) 
Kolo štěstěny (Ken Follet) 
Partie století (Cathy Maxwell) 
Královražda na Křivoklátě  
(Vlastimil Vondruška) 
 
Pro děti:  
Hledej a objevuj. Jednorožci  
(Nakladatelství SUN) 
Hejkalka  
(Petra Martišková) 
Můj kamarád  
dinosaurus  
(Petra Martišková)  
Eliáš mezi piráty  
(Veronika Krištofov) 
Hubert a Hugo  
(Nikkarin) 
Kouzelná třída  
(Ivona Březinová)



       TERMÍNY TRÉNINKŮ DUBEN AŽ ČERVEN 2022
        KATEGORIE U4+U6+U8+U10 
        (ročníky 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012)

        Pondělí    17:00 – 18:30 fotbalové hřiště Kamenice
        Středa      17:00 – 18:30 multisportovní hřiště u ZŠ Velké Popovice

        KATEGORIE U12+U15+U17+ŽENY
        (ročníky 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003)

.       Pondělí    18:30 – 20:00 fotbalové hřiště Kamenice
        Středa      18:30 – 20:00 multisportovní hřiště u ZŠ Velké Popovice
        Čtvrtek    18:30 – 20:00 fotbalové hřiště Strančice

NELA 10 LET

NÁBOR HRÁCEK
DO DÍVCÍHO

RAGBY KLUBU

STRONG GIRLS KAMENICESTRONG GIRLS KAMENICE

ˇ
ˇ
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Klub seniorů při KC Kamenice

V lednu a únoru probíhaly projekty: 

„Běžky nebo pěšky“
V nejchladnějších měsících v roce je třeba i přes nepřízeň 
počasí, utužovat zdraví. Stejně jako vloni jsme plnili tabulky 
nachozenými kilometry přírodou. Není důležité zvítězit, ale 
zúčastnit se! Tento projekt měl motivovat co největší počet 
našich seniorů ke sportu. Zúčastnilo se  celkem 27 osob 
v 17 družstvech. Všichni účastníci dohromady ušli celkem 
4247 km od 10. ledna do 28. února, což průměrně činí na 
jednu osobu 157 km.
Družstva: manž. Vinklerovi 1. místo, manž. Naidrovi 2. mís-
to, manž. Krechlerovi 3. místo. 
Jednotlivci: 1. místo Vinkler, Vinklerová, 2. místo Naidrová, 
3. místo Nápravníková. 
Celou tabulku najdete na vývěsce a webu: 
www.kckamenice.cz v sekci Historie a ohlasy 2022. Nejen 
vítězové byli odměněni, ale také všichni účastníci obdrželi 
malý motivační dárek od firmy BonaVita z Velkých Popovic 
– děkujeme!
Hýbejme se dál, každý sám za sebe, ve skupinkách s vrstev-
níky nebo třeba i s vnoučaty! Udržujme si zdravého ducha 
v těle a prožívejme příjemné chvíle v přírodě s mottem: 
„Pro zdraví aneb hejbni kostrou!“

„Ptáci v zimě“
Tento projekt byl náročný. Všímat si ptáků v přírodě problém 
není, i když se nám zdálo, že jich ubývá nebo jsou schovaní 
někde v roští. Udělat zajímavou fotografii opeřenců nebylo 
prosté, zvláště když většina z nás fotila jen obyčejným mobi-
lem. Projektu se zúčastnilo 7 fotografů a do soutěže putovalo 
34 fotografií. Nad všemi vystavenými fotografiemi se mezi 

seniory hojně diskutovalo, a to je dobře. Laická porota vybra-
la 3 nejvydařenější snímky. 
Vítězové jsou: 1. místo Marcela Nápravníková, 2. místo Petr 
Kohout, 3. místo Ivo Šlér. 
Děkujeme fotografům za krásné snímky a těšíme se na další 
fotografie z přírody našeho okolí Kamenice. Rády bychom 
vás ve fotosoutěžích i nadále inspirovaly. Motivační dárky 
do soutěže věnovala firma Glomex s.r.o. Děkujeme! 
Všechny fotografie najdete na webu: www.kckamenice.cz 
v sekci Historie a ohlasy 2022.

V první polovině měsíce března jsme společně 
prožili: 

Zahájili jsme oblíbené jednodenní výlety po vlastech čes-
kých. Dne 9. 3. se konal první výlet směrem do Prahy pod 
názvem Den muzeí. První Muzeum Karla Zemana v Čertov-
ce nás nadchlo svou filmovou atmosférou, možností vše si 
osahat a vyzkoušet. Stali jsme se během dopoledne diváky, 
scénáristy i režiséry a užívali si tvořivého procesu a exkurzu 
do dětství. Bavily nás filmy – Cesta do pravěku, Baron Prášil 
a jiné z kuchyně tohoto geniálního světově proslulého mistra 
kombinovaného filmu. Přes hřejivé poledne nás povzbudila 
procházka Kampou a Karlovým mostem, příjemné posezení 
v restauraci nebo v cukrárně. Odpoledne jsme počkali u bran 
Českého muzea hudby na průvodkyni a prošli s ní budovu 
s úžasnými exponáty. Cestou domů jsme v autobuse poklim-
bávali nebo sdíleli dojmy z celého dne. Ženám jsme (obě 
Marie) popřály k svátku gerberou a už teď se těšíme na další 
výlety, které na nás čekají. 

Turnaj v ping – pongu se uskutečnil ve dnech 15. – 16. 3. 
Sportovců chtivých hry v ping – pong přibývá. Pravidelně se 
trénovalo v pondělí, úterý a někdy i čtvrtky dopoledne v sále 
kulturního domu. Letos se turnaje zúčastnilo 16 mužů 
a 4 ženy. U čtyř stolů postupně hrálo 6 družstev po 4 hráčích. 
Ve zkrácené hře dvojic se utkali následně vítězové družstev. 
Poslední boje o konečné vítězství bylo hlavně mezi muži 
napínavé. Průměrný věk hráčů v turnaji je 75 let. Přesto 
touha vyhrát byla veliká a vítězem se stal každý, kdo si přišel 
zahrát. Ostatní Senklubáci přišli hráče povzbudit, a tak nád-
herná atmosféra zaznívala sálem kulturáku. 

V březnu se vše rozjelo plnou parou vpřed. Organizační 
práce se kupí, neboť chceme vše dohnat a nabídnout našim 
kamarádům – Senklubákům – spoustu zážitků. Věříme, 
že příprava nadcházejících akcí se nám vrátí v podobě 
příjemných chvil. Určitě budou stát za to! Kouzlo jarní přírody 
nám v tom pomáhá a podmaňuje si nás  stále více, abychom 
vyšli ven, a to nejen za prací na zahrádky! Už se chystejme 
na pravidelné cyklostředy a na petank za Billou. Připravme si 
po zimě kola a brzy vzhůru za dobrodružstvími!
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Umístění mužů: 1. místo Krechler Jiří, 2. místo Vinkler Jiří, 3. 
místo Janata Jan.
Umístění žen: 1. místo Alena Vyhnálková, 2. místo Marcela 
Nápravníková, 3. místo Eva Jelínková. Vítězové byli odmě-
něni stejně jako všichni aktivní účastníci turnaje. Motivační 
dárky od firmy Glomex s.r.o., udělaly všem radost – děku-
jeme! Všem sportovcům gratulujeme a přejeme přesnou 
ruku i v příštím roce. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s přípravou a organizací 
turnaje. Oběma sponzorům za balíčky pro soutěžící. Velmi 
si vážíme nezištné pomoci pana J. Jedličky a KC Kamenice 
s dovozem a odvozem zapůjčených ping – pong stolů i těm, 
kteří stoly zapůjčili.
Od dubna bychom se mohli potkávat zase venku za Billou 
na petankovém hřišti, na kolech či pěšky. A až se oteplí 
natolik, že bude příjemné sedět venku, tak i zpívánky na za-
hrádkách známých restaurací budou příjemným zpestřením 
našich setkání. Přidejte se! Sledujte: Pravidelné aktivity 
na www.kckamenice.cz.

Pozvánky na duben a květen:

13. 4. Velikonoční tvoření
Co budeme tvořit, se dozvíte až na místě, ale také z webu či 
nástěnky. Projděte si text, aby vám nechyběly nutné pomůc-
ky k výrobě, které si vezmete s sebou. 
Kde: hotel Valnovka, sál od 10 hod. na cca 2 hod.
Přihlášky do 12. 4. 2022
Cena: 50,- Kč/osoba. Platba na místě.

21. 4. Oslava Velikonoc trochu jinak
Velikonočně si ozdobíme strom, chlapci omladí pomlázkami 
děvčata a ta jim za to předají výslužku. U ohně si zazpíváme 
si a přivítáme jaro. Při nepříznivém počasí se přesuneme do 
restaurace, ve které budou naplánovány zpívánky. 
Sraz v nivě v 15 hod.(od 17 hod. zde proběhnou platby 
na výlet do Loun a Žatce)
Přihlášky do 18. 4. 2022
Cena: zdarma

27. 4. Jednodenní výlet – Panenský Týnec, Žatec, Louny
V Ústeckém kraji chmele a piva nejdříve zastavíme v Panen-
ském Týnci a nasajeme léčivou energii místa. 
V Lounech si prohlédneme centrum města s průvodcem, 
délka max. 1,5 hod., oběd. 
Přesun do Žatce – Chrám chmele a piva s Majákem, a na 
samotný závěr příjemný odpočinek v kavárně Mlsná koza.
Přihlášky do 20. 4. 
Platby: proběhnou během akce „Oslava Velikonoc“ v ni-
vě dne 21. 4. mezi 17 – 18 hod. 
Cena: 350,-/kameničtí 65+, 400,-/ostatní (v ceně: průvod-
ci, vstupy, oběd) 
Sraz 27. 4. za KC Kamenice: odjezd v 7.45 hod., předpo-
kládaný návrat v 18.hod. 

11. 5. Tajemné toulky Prahou – církevní památky Starého 
Města. Podrobné informace najdete opět na webu a nástěn-
ce. Kapacita je 25 míst. 

Všichni si musíme svůj čas organizovat i hýčkat, a proto již 
nyní pro vás avizujeme slíbený výlet na Moravu, abyste si 
vše mohli pohodlně dopředu naplánovat a promyslet.

Ve dnech 4. – 7. října / 3 noci nás čekají Beskydy, krás-
né přírodní scenérie, bohatý program a spousta společných 
zážitků. Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, lanovkou na 
Pustevny - Radhošť, nově zrestaurované Libušín a Maměn-
ka, stezka Valaška, návštěva automobilového muzea v Ko-
přivnici, výlet do Štramberku a na Trúbu. Kompletní program 
najdete na našem webu: www.kckamenice.cz 

Kontakty na organizátorky klubu:
Marie Hajdušková, tel. 773 222 369
mail: hajduskovam@seznam.cz
Marie Grafnetter, tel. 721 865 938
mail: marie.grafnetter@seznam.cz

Sdělení: Pod logem Klubu seniorů z Kamenice se objevil 
a je rozesílán plakátek na turnaj. Tento turnaj není pořádán 
Klubem seniorů 55+aktivní z Kamenice, ale soukromou 
osobou, která si naše logo nedovoleně přivlastnila a použila. 
Považujeme to za nepřípustné a bezohledné. Žádáme orga-
nizátora o odstranění našeho loga ze všech svých plakátů. 
Organizátorky Klubu seniorů.

    

SPOLEK KAMENICKO ZVE SVÉ PŘÍZNIVCE NA DALŠÍ 
Z POZNÁVACÍCH VYCHÁZEK, TENTOKRÁT NA TÉMA

KRAJINOU KAMENICKA 
S DALEKOHLEDEM I DROBNOHLEDEM

Podívejte se s námi na přírodu a krajinu Kamenicka spolu 
s odborníkem-přírodovědcem. Uvidíte, že zdánlivě obyčejná procházka 

po místech, která znáte, se může proměnit 
v dobrodružnou výpravu pro malé i velké. 

KDY?   v sobotu 23.dubna 2022 v 9:30 hod. 
    (doba akce cca 2,5hod.) 

KDE SE SEJDEME? na autobusové zastávce Š řín - zámek

CO S SEBOU?  chuť objevovat, svačinu, dobré boty, lupu a    
    dalekohled

Aktuální informace na www.kamenicko.cz. 
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VLAD ISLAV STRAŠ I L

tel.: 778 490 040
www.zaluziesitenamiru.cz

ŽALUZIE

Ž A L U Z I E  I  S Í T Ě  P R O T I  H M Y Z U  I  O P R A V Y

Hladam prijemnu slecnu/pani, ktora by mi pomohla so 
starostlivostou o deti na spolocnych vychadzkach/vyletoch  
a u nas doma - vo Velkych Popoviciach.  
Mail: kovacova.mirka@gmail.com, tel: 727 842 121 

Prodám velmi zachovalé, ale i nové pohádkové knihy  
a knihy o koních za 50 - 150 - 200,- Kč. Kontakt: 728 769 820 

Prodám nádherný stavební pozemek v Městečku u Nespek 
1509 m2 s probíhajícím stavebním řízením. Bližší informace na 
tel: 731 444 295

Inzerce

Hluk je v normě

Výroba se rozšiřovat nebude, není kde. Stromy, které byly 
hlukovou clonou, kvůli kůrovci vykácely Lesy ČR. Strojmetalu 
se nikdo na nic neptal. Tak co pořád řešíme?

Strojmetal jako jediný dlouhodobě na své nemalé náklady neu-
stále platí měření hluku, které poněkolikáté ukázalo, že je v normě. 
A další znečišťovatelé hluku v Kamenici? Neřeší nic! Proč taky.

Tak jo, nechme tedy všechnu českou výrobu přesunout do 
zahraničí. Nechme mistry ve svém oboru vývojaře, konstruktéry, 
nástrojaře, kováře, machry, co obsluhují roboty, frajery co umí 
roboty naprogramovat, obráběče kovů a dalších x profesí jít na 
pracovní úřad. Tohle chceme?  

Já, když se při přátelských setkáních zmíním o problémech 
Strojmetalu, nikdo nevěří.

Žijeme v malé obci, kde je již léta unikátní, jedinečná, ryze čes-
ká fabrika, která vyrábí podvozkové díly do aut, které většina z nás 
parkuje v našich garážích. My bychom měli být přece tak pyšní!

            Ing. Milan Kajnar

Reakce na lednový článek 
Pavly Urbanové

Reaguji, protože mě v lednovém čísle nadchl příspěvek Pavly 
Urbanové. Děkuji a smekám. Konečně se ozval někdo s názorem 
většiny obyvatel, tedy ne jen „náplav“. Ty se sem jezdí v autech, 
do kterých mimochodem Strojmetal vyrábí podvozkové díky, 
akorát vyspat a mají potřebu kritizovat a podepisovat se pod petice. 
Nebojme se vyjádřit jiný názor.              Zuzka

Přišlo do redakce
V e l i k o n o č n íV e l i k o n o č n í

f a r m á ř s k ý  t r h
P ř i j m ě t e  p o z v á n í  n a  p ř á t e l s k é

v e l i k o n o č n í  s e t k á n í .
K D Y :  ú t er ý  12 .  dubna  2022 ,  13 –17  hod .
K DE :  z ahr ada  z ák l adn í  š k o l y  T ěp t í n

 p r o d e j  s a z e n i c ,  d e k o r a c í  a  p o c h u t i n

 v ý s t a v a  s t a r o č e s k ý c h  k r a s l i c

 v ý t v a r n é  d í l n y  p r o  d ě t i

 c h a r i t a t i v n í  d i v a d e l n í  h r a 
p r o  A f r i k u  – 
v a š e  p o m o c ,  j e j i c h  r a d o s t

Z á k l a d n í  š k o l a  T ě p t í n ,  s . r. o . ,  J í l o v s k á  8 8 4 ,  K a m e n i c e -T ě p t í n
e - m a i l :  i n f o @ s k o l a t e p t i n . c z

 p r o d e j  s a z e n i c ,  d e k o r a c í  a  p o c h u t i n

 v ý s t a v a  s t a r o č e s k ý c h  k r a s l i c

 v ý t v a r n é  d í l n y  p r o  d ě t i

 c h a r i t a t i v n í  d i v a d e l n í  h r a 

RESTAURACE A PENZION  
U VLKOVÉ

Jsme noví nájemci Restaurace  
a penzionu U Vlkové, Benešovská 174, 
Kamenice - Ládví a rádi bychom Vám 
nabídli každý den, od úterý do neděle české 
domácí „hotovky“ za velmi rozumné ceny. 

Součástí restaurace je levné ubytování 
v půdních apartmánech za nízké ceny.
Sledujte naší nabídku na sociálních sítích 
FB a instagramu, nebo volejte na telefonní 
číslo: 737 150 918.
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O B C H O D @ H O T E L V A L N O V K A . C Z  

Hotel  Valnovka,  Benešovská 102,

Kamenice u  Prahy
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T O M Á Š E

J A B L O N S K É H O  

M Í S T O :

8  8 0 0  Kč  

T E R M Í N :

VĚK : 7 - 1 5  l e t

C E N A :

V  C E NĚ :  u b y t o v á n í ,  j í d l o  a  p i t í  p o

c e l ý  d e n ,  b a z é n ,  s p o r t o v n í  v y b a v e n í ,

z á b a v n ý  p r o g r a m  a  s o u těže  o  c e n y

H O S T É :  J a n  P r o s e k ,  J a k u b  P o d a n ý ,  

J a n  K o v a ř í k  a  d a l š í  l i g o v é  h věz d y  

H o t e l  V a l n o v k a

C Z E C H  S P O R T  T R A V E L  s . r . o .  

L I V E B R O S  s . r . o .  

S p o r t  F o t b a l  s . r . o .  

O b e c  K a m e n i c e  

S P O N Z OŘ I

Letní
příměstské

tábory
VALNOVKA

Kde
Hotel Valnovka 
Kamenice,  Ládví

 
Cena:  4990 Kč

obsahuje program i  j ídlo

11.-15. 
25.-29.

červenec
a

1.-5.
15.-19.
22.-26.
srpen

Bazén 
Venkovní i vnitřní

aktivity
Hry 

Kreativní tvorba
 

Více info a registrace na
www.hotelvalnovka.cz/

tábory

Spoření do 
zlata a stříbra 
v jediném 
účtu

Komoditní 
účet – řešení 
pro každého

Kontakt pro bližší informace:
GOLDEN GATE CZ a.s.
Jaroslav Bizík
+420 608 328 311
jaroslav.bizik@goldengate.cz
www.jaroslavbizik.cz

Vracíme 
penězům 
hodnotu

Lídr na trhu 
s drahými kovyPotřebujete 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

NNIIII CCTTMM VV

OO ÍÍKK

H AV R A N

tel.: 736 659 492
www.kominictví - havran.cz

STAVBY KOMÍNŮ  

VLOŽKOVÁNÍ

ČIŠTĚNÍ

ROČNÍ KONTROLYtel.: 736 659 492



SEMINÁŘE, OSLAVY, SVATBY A VEČÍRKY 
NA ZÁMKU ŠTIŘÍN

UBYTOVÁNÍ VE STYLOVÝCH POKOJÍCH
KVALITNÍ CATERING

SÁLY RŮZNÝCH KAPACIT
WELLNESS, MASÁŽE

GOLFOVÝ SIMULÁTOR
 

VAŠE POPTÁVKY RÁDI VYŘÍDÍME NA E-MAILU: OBCHODNI@STIRIN.CZ

TĚŠÍME SE NA VÁS!



Za Tvojí práci na oplátku nabízíme:  
•   Smlouvu na dobu neurčitou   
•   Náborový příspěvek 35 000 Kč
•   Základní mzdu  29 000 Kč 
     + příplatky za směny  
     + čtvrtletní bonusy 10% 
•   Příplatky za oprávnění až 3 000 Kč  
     (W2 - 1 500 Kč, ŘP C/T - 1 500 Kč)

•   5 týdnů dovolené a volné víkendy

•   Bonusové pivo, pivo na dovolenou  
     a poukázky na nákup piva 
•   Zaměstnaneckou kantýnu, MultiSport    
     kartu a spoustu dalších benefitů

Pokud nemáš platný řidičák na VZV  
– nevadí! Stačí pokud máš ŘP. sk. B,  
zbytek zařídíme na naše náklady. 

Neváhej a ozvi se nám: 
www. prazdroj.cz/kariera   
tel: 724 617 352

Kozel Olda  
hledá řidiče  
a řidičky VZV!                     
Umíš jezdit na VZV? Chceš být 
součástí skvělého kolektivu?  
Tak hledáme právě Tebe!

011_VPK inzerat_nabor do pivovaru_A4_ridic vzv.indd   1011_VPK inzerat_nabor do pivovaru_A4_ridic vzv.indd   1 23.03.2022   15:44:3123.03.2022   15:44:31

http://restauracepodledem.cz/


Ve Strojmetalu jste stálice, jak dlouho už 
tu pracujete?

Do Strojmetalu tady v Kamenici jsem 
nastoupil v roce 2016, takže jako šéf 
výroby tu pracuji již šestým rokem. 
Navázal jsem tím na své předchozí 
působení na stejných pozicích v jiných 
výrobních firmách. Jsem rád, že tu mohu 
své know-how předávat a současně 
dál rozvíjet. Strojmetal je totiž podnik, 
jehož vedení si uvědomuje nutnost 
dlouhodobých inovací a to nás neustále 
posouvá dopředu. Jistou zásluhu na tom 
má také fakt, že je součástí silné ryze 
české průmyslové skupiny MTX Group – 
Strojmetal je jednou z jejích 16 firem.

Investujete do rozvoje?

Pod pojmem investice si nepředstavujte 
„pouhý“ nákup strojů a zařízení.  
Jde hlavně o investice do procesu 
návrhu a výroby nového produktu  
nebo celé jejich řady. To s sebou nese 
extrémní nároky na detailní a dořešené 
analýzy a návrhy potřebného strojního 
vybavení – v našem případě hlavně 
automatické kovací linky. Je to naše 
vlastní unikátní know-how, které 
umí naši inženýři vytvořit díky svým 
zkušenostem. Ruku v ruce je s tím 
samozřejmě svázán rozvoj technologie  
a kvalifikace pracovníků.

Řešili jste v rámci řízení výroby i lepší 
efektivitu celého řetězce?

Jak obsloužit zákazníky, je pro nás alfou 
a omegou. Neustále řešíme veškeré 
procesy (ve výrobě, projektovém řízení, 
logistice) spojené s výrobou  
a dodávkami pro ně a věřím,  
že společným úsilím dosáhneme 
stanovených cílů. V souvislosti se 
zvýšenými požadavky ze strany 
zákazníků na přesnější a rychlejší 
komunikaci a reakci na změny 
objednávek proběhlo výběrové řízení  
na nový plánovací systém a nyní nás 
čeká jeho implementace. V rámci 
digitalizace závodu budeme mimo jiné 
zavádět výrobní informační systém na 
sledování výkonnosti kovárny a obrobny 
(tzv. OEE). K zefektivnění a lepšímu 
plánování činností údržby bude sloužit 
software na její podporu a řízení.

Jak si vaše výroba stojí v těchto 
měsících, v době krize v segmentu 
automotive?

Přes nejistou situaci v segmentu 
výroby osobních automobilů se nám 
daří zajistit zakázky nejen pro naplnění 
kapacit stávajících výrobních zařízení 
zde v Kamenici, ale díky rostoucí 
poptávce po dodávkách podvozkových 
dílů přistoupili majitel a vedení firmy 
k vybudování nových výrobních kapacit 
v Bruntále. Tam stavíme novou kovací 
linku na výrobu závěsných ramen 
typu FUCA, která by měla odstartovat 
zkušební provoz na přelomu srpna  
a září letošního roku. 

Rozšiřujete se do Bruntálu, to asi budete 
potřebovat také nové zaměstnance.

Je to pro nás velký projekt, linka 
v Bruntále se buduje za podpory všech 
útvarů a oddělení v Kamenici. Jako 
výroba jsme si vzali za své připravit 
v rámci několikaměsíčního zaškolení 
operátory této linky a dále pracovníky 
údržby a konečných operací. O své 
zkušenosti se dělíme s budoucími 
mistry a vedením provozu Bruntál. 
Nyní například definujeme potřebné 
technické vybavení budoucího provozu. 
Současně probíhá další výběrové řízení 
na obsazení vybraných pozic. 

Nabíráte i sem do Kamenice?

V Kamenici posilujeme tým na obrobně – 
seřizovače a obsluhu CNC strojů. Stále 
hledáme pracovníky zejména na ruční 
kovací lisy a dále na automatické kovací 
linky, ale také projektové manažery  
pro nové projekty.  

Máte zaměstnancům co nabídnout 
z pohledu výhod?

Nově máme 5 týdnů dovolené a od 
druhého kvartálu roku příplatek na 
penzijní připojištění. Tady chci zdůraznit 
můj pohled manažera výroby. Pracovat 
pro Strojmetal je velká příležitost 
jak pro absolventy technických škol, 
tak i pro ty, kteří již mají zkušenosti 
z jiných výrobních firem. Máme unikátní 
stroje, na nichž se zaměstnanci mohou 
zdokonalovat, jedná se o špičkové 
stroje v oboru , které jsou jedinečné 
v Evropě. Navíc je skvělé, že nabízíme 
možnost kariérního růstu jednak v rámci 
Strojmetalu, ale i napříč celou skupinou 
a dále pak možnost pracovat na vývoji 
nových produktů v mezinárodním 
prostředí.

Jako člen managementu Strojmetalu 
máte jistě přehled i mimo úsek výroby. 
Co je nyní ve Strojmetalu nového?

Kromě zefektivňování naší výroby 
se také snažíme o udržitelný 
rozvoj Kamenice. Spolupracujeme 
s místními sportovními kluby. Dobře 
si uvědomujeme, jak covidová situace 
zasáhla zejména děti ve sportovním 
rozvoji. Bavíme se o spolupráci s místní 
školou. Rádi bychom jejím žákům trochu 
více přiblížili moderní technologie, 
kterými se u nás zabýváme. A nejen 
to, do budoucna bychom chtěli se 
školou navázat intenzivnější spolupráci 
pořádáním různých akcí, na kterých 
se v současné době domlouváme. 
Dlouhodobě zvelebujeme okolí našeho 
závodu, máme tu parkoviště, které 
v řízeném režimu nabízíme k parkování 
během víkendů a veřejných akcí.  
V kostele v našem areálu chceme po 
covidu pořádat také veřejné akce. Jsem 
za to rád, náš podnik není jen o vlastním 
rozvoji, ale i o rozvoji našeho okolí a dal-
ších navazujících subjektů a iniciativ.

Strojmetal reprezentuje špičkovou výrobu, která je tady v Kamenici 
již téměř 200 let. Jak se v těchto letech mění, jsme si povídali s jeho 
dlouholetým výrobním ředitelem Jiřím Rokosem.

STROJMETAL INVESTUJE 
DO ROZVOJE KNOW-HOW  
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