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Fotka měsíce: 
Okolí struhařovské pily se rozeznělo muzikou, když tu 28. května uspořádalo 
kulturní centrum komorní hudební festival Pila Naživu. Na fotce potulný básník 
a písničkář Jan Senft, vystupující pod jménem Člověk krve.
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Titulní fotka: 
Architekt Patrik Kotas ve své kanceláři. Na straně 9 vysvětluje, proč 
tramvaj do Kamenice dává nejen smysl, ale je také překvapivě snadno 
realizovatelná.

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,
proč je na obálce slavný architekt Patrik 

Kotas ve své pražské kanceláři s modelem 
tramvaje na stole? Žijeme přece v Kamenici. 
Řešením této hádanky je spojení, které by 
málokdo čekal. Tramvaj do Kamenice. Zní 
to možná jako vtip nebo sci-fi, ale skuteč-
ně se jedná o reálný projekt, který nabývá 
konkrétních obrysů. 

Nechci tím říct, že za pár let budeme jez-
dit do Národního divadla tramvají. Pokud 
se ovšem dohodnou obce ležící na trase do 
hlavního města a přidá se i kraj, lze v reali-
zaci postupovat velmi rychle. Vyplývá to ze 
studie, kterou jsme si nechali udělat právě 
od mezinárodně oceňovaného architekta 
a designéra Patrika Kotase. Ten mimocho-
dem bydlí v sousedním Kostelci u Křížků 
a důvěrně náš kraj zná.

Abychom vám projekt tramvaje přiblí-
žili, vysvětlili všechny důvody a překvapivé 
možnosti, nechali jsme o tom pohovořit 
pana architekta. Informace z první ruky 
najdete na stranách 9 a 10.

Srdečně Vás všechny zvu na oslavy 
90. výročí SK Kamenice. Naši fotbalisté 
právě v těchto dnech bojují o titul. Jsem na 
ně velmi pyšný, nejen jako sportovce, ale 
také jako srdcaře, kteří udrželi přes období 
covidu klub pohromadě, stále trénují, bojují 
a starají se i o naše děti a mládež. Jak se do-
zvíte z rozhovoru s předsedou klubu Davi-
dem Meissnerem, děti mají obrovskou chuť 
sportovat, bohužel se stejně jako v ostatních 
obcích potýkáme s nedostatkem trenérů. 
Berte tedy prosím článek na stranách 11 

a 12 nejen jako pozvánku k bujarým osla-
vám, ale i nenápadnou reklamu pro všechny 
maminky a tatínky, kteří by měli zájem 
a dostatek času se zapojit do sportovní vý-
chovy našich ratolestí. Každopádně doufám, 
že se 25. června na hřišti všichni potkáme 
a pořádně spolu kulaté výročí SK Kamenice 
oslavíme. Čeká na Vás bohatý program pro 
celou rodinu.

Když už jsme u tématu dětí a sportování, 
určitě spousta rodičů přemýšlí, jak sebe i své 
děti zabavit během prázdnin. Připravili jsme 
proto větší článek, který se soustředí na dět-
ská hřiště a další projekty pro děti a mládež. 
Věřím, že vás zaujme i druhá polovina člán-
ku, ve kterém představujeme naše plány, jak 
bychom vám trávení volného času v naší 
obci chtěli zpestřit. Vodní svět, lanový park, 
pump track. To jsou projekty, na kterých 
usilovně a velice konkrétně pracujeme.

Určitě věnujte pozornost článku na stra-
nách 13 a 14. Finanční ředitel VHS Bene-
šov, tedy společnosti, která se stará o naše 
vodovody a kanalizaci, vysvětluje, jakým 
způsobem se bude od 1. července nově vy-
počítávat cena vody. Není to žádná velká 
revoluce, ale na faktuře to uvidíte. Smyslem 
je, aby se chataři a majitelé studen, kteří jsou 
zároveň připojení na obecní vodovod, spra-
vedlivěji podíleli na jeho údržbě a rozvoji. 
Jak ukazuje pan Macháček na straně 14, 
pravidelní odběratelé obecní pitné vody by 
měli dokonce platit o něco méně.

Užijte si přicházející léto a přeji Vám 
příjemné čtení.

Pavel Čermák



4

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

Krátce ze zastupitelstva obce Kamenice 

ZOK schválilo:
• poskytnutí finančního daru v rámci mezinárodní humanitární 

pomoci Ukrajině postižené válkou pro organizace: 
Člověk v tísni v částce 50 000 Kč 
Post Bellum, správce projektu Paměť národa, v částce 
50 000 Kč;

• celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 
2021 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 
2021 bez výhrad;

• účetní závěrku obce Kamenice za rok 2021;
• rozpočtové opatření č. 4/2022 v předloženém znění;
• 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 až po vodoměrnou 
šachtu na pozemku parc. č. 661/2 v k.ú. Mokřany u Velkých 
Popovic do majetku obce Velké Popovice;

• uzavření Směnné smlouvy mezi obcí Kamenice a 
směňujícími, předmětem směny jsou části pozemku parc. 
č. 722/12 a 722/13 oddělené od pozemku 722/9 o celkové 
výměře 15 m2, vše v katastrálním území Ládví, za část 
pozemku parc. č. 255/7 o celkové výměře 15 m2 oddělený 
od pozemku parc. č. 255/6 – zahrada o výměře 1 269 m2.

ZOK vzalo na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 2/2022, schválené Radou obce 

Kamenice dne 2. 3. 2022;
• rozpočtové opatření č. 3/2022, schválené Radou obce 

Kamenice dne 30. 3. 2022.

ZOK neschválilo:
• pořízení změny na základě návrhu navrhovatelů K. P. 

a S. V.;
• pořízení změny na základě návrhu p. V. S.;
• pořízení změny na základě návrhu navrhovatelek R. M. 

a V. B.

27. 4. 2022

ROK schválila:
• uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů 

mezi obcí Kamenice a obcí Velké Popovice. Předmětem 
dohody je vymezení vzájemných práv a povinností při 
předávce pitné vody mezi oběma vodovody a při zajištění 
kvalitního a plynulého provozování provozně souvisejících 
vodovodů;

• uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi 
obcí Kamenice a Elektrowin;

• aktualizaci Směrnice č. 2/2022 pro přidělování obecních 
bytů;

• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
mezi obcí Kamenice a ČEZ Distribuce. Věcné břemeno se 
zřizuje k pozemku parc. č. 465/1, 465/4, 471/20, vše v kat. 
území Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice.

ROK vzala na vědomí a schválila:
• předloženou projektovou dokumentaci k investiční akci 

„Veřejné osvětlení ul. Návršní“;
• záměr realizovat investiční akci „Veřejné osvětlení 

ul. Návršní“ a zahájit výběrové řízení na zhotovitele.

9. 5. 2022

ROK schválila:
• dohodu o narovnání se společností Solární servis s. r. o.

10. 5. 2022

ROK schválila:
• uzavření Dodatku k Pachtovní smlouvě s panem M. P. 

k propachtování pozemku, na dobu určitou, za účelem 
chovu ryb: pozemek parc. č. 512 – vodní plocha, rybník, 
o výměře 3 985 m2, v k.ú. Štiřín, za cenu 700 Kč/rok;

• 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. 236/1, kat. území Štiřín, vše ve vlastnictví obce 
Kamenice;

• uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání na 
pronájem stavby č. p. 549 o výměře 38 m2 a části pozemku 
parc. č. 624/50 o výměře cca 79 m2. Stavba č. p. 549 je 
součástí pozemku parc. č. st. 805 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 38 m2. Pozemky parc. č. st. 805 a parc. 
č. 602/50 jsou ve vlastnictví obce Kamenice. Nájem bude 
sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za 
účelem provozování cukrárny, kavárny a prodeje lahůdek 
bez možnosti prodeje alkoholických nápojů za nájemné ve 
výši 9 000 Kč/měsíc bez DPH;

• zveřejnění záměru obce k propachtování pozemku parc. 
č. 326/1 o výměře 4005 m2, trvalý travní porost v k.ú. Ládví, 
ve vlastnictví obce Kamenice, na dobu neurčitou za účelem 
zemědělské činnosti;

• obdržení finančního daru ve výši 60 000 Kč od 
Středočeského kraje za 1. místo v soutěži My třídíme 
nejlépe 2021;

• uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí služeb mezi 
obcí Kamenice a firmou Černohlávek group s. r. o.

ROK neschválila:
• prominutí poplatku za komunální odpad na základě 

platebního výměru č. KAM-6108/2021/SO/HVe.

ROK vzala na vědomí a schválila:
• předložený protokol o otevírání obálek a protokoly I a II 

z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
doručených ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce na akci „Kanalizace 
Okružní“;

• výběr dodavatele Mrakulastav s. r. o., který podal 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku 3 655 237,01 Kč bez 
DPH.

25. 5. 2022

ROK schválila:
• uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na byt č. 10 

o velikosti 28,6 m2 v bytovém domě v Těptíně;
• uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na byt č. 9 

o velikosti 31,30 m2 v bytovém domě v Těptíně;
• uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě na byt č. 5 

o velikosti 39,75 m2 v bytovém domě v Těptíně;
• příkazní smlouvu se společností INGEL inženýring 

elektro, s. r. o., IČ: 10947655, na zajištění projektového 
řízení realizace zakázky „Rekonstrukce kulturního domu 
Kamenice“ na období 26. 5. 2022 až 30. 8. 2022.
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Očkování psů se uskuteční 14. 6.
Každý chovatel je povinen, podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona 
166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů zajistit, aby byli 
psi ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině. 
V současné době je interval mezi očkováním stanoven 
dobou účinnosti předchozí vakcíny. Chovatel je povinen 
uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti použité 
očkovací látky. 
K hromadnému očkování je nutno psa předvést osobou, 
která je schopna zvíře zvládnout. Pes musí být opatřen 
náhubkem a vodítkem.

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

u odbočky do ul. Vrbová
u aut. zastávky  
u rybníka  
u Stav. závodů   
u dětského hřiště 
před obecním úřadem  
u rybníka ul. Hluboká 
u restaurace 
u aut. zastávky
u býv. obchodu ul. Lovecká   

14:00 – 14:05 
14:10 – 14:15
14:20 – 14:35 
14:40 – 14:45 
14:50 – 14:55 
15:05 – 15:10 
15:15 – 15:20 
15:25 – 15:35 
15:45 – 15:50
15:55 – 16:00 
16:05 – 16:15

Očkování provádí MVDr. Petra Menclová, 
telefon 607 631 554 

Poplatek za očkování za jednoho psa je 140 Kč.

Hotové a probíhající práce v naší obci

Ani po vítězství v soutěži o nejlépe třídící obec ve Středočes-
kém kraji neusínáme na vavřínech. Vedení obce nechalo opět po 
roce provést rozbor a analýzu směsného komunálního odpadu 
od občanů. „Nový odpadový zákon tlačí všechny ke snižování 
hmotnosti odpadu a větší vytříditelnosti jeho složek. Díky této 
analýze zjistíme, jak jsme se od loňska posunuli a jestli třídíme 
víc,“ říká Kateřina Pikousová ze správy majetku. Vzorek odpadu 
o objemu 10 kubíků pochází zejména z rodinných a bytových 
domů, ale také z rekreačních objektů. O výsledcích analýzy vás 
budeme informovat v dalším čísle.

Analýza odpadů ukáže, jestli jsme 
se zlepšili oproti loňsku

Nový chodník už dosáhl na úroveň ulice K Větro-
vu a pokračuje dál k poště. Práce probíhají podle 
plánu a hotovo by mělo být na konci června.

Chodník v Jednosměrné
Upravené plochy jsou osázené hracími prvky 
pro děti, k nimž ještě přibude oplocení. Směrem 
k rybníku vyroste workoutové hřiště.

Dětské hřiště ve Dvorské nivě
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Do poslední etapy se dostala rekonstrukce ulice 
Slámová, kde se dělá povrch a veřejné osvětlení za 
finanční spoluúčasti místních obyvatel.

Silnice v ulici Slámová
I když musíme s rekonstrukcí samotné vozovky 
čekat na kraj, je hotový chodník a nástupní plochy 
spolu s osvětlením přechodu tohoto rušného místa.

Přechod mezi Sídlištěm I. a II.

Po opravě zídek a plotu kolem tenisového hřiště 
přichází na řadu povrch. Od června si budeme 
moci zahrát na umělé trávě.

Tenisové hřiště za Billou

Dlouho připravovaná úprava svahu zabrání erozi, 
zbaví ho starého stavebního odpadu a umožní vy-
budovat chodníček z Dvorské nivy dále do krajiny.

Svah pod Hamerskou cestou

Podél břehu se kultivuje pěšina s výhledem na ryb-
ník, která bude nejen zpěvněná, ale také osázená 
lavičkami.

Cesta nad Hamerským rybníkem

Na plácku ve Struhařově vznikne malá betonová 
plocha na floorball, streetball a koloběžky. Bude to 
první hřiště svého druhu v Kamenici.

Hřiště ve Struhařově
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Jak své děti zabavit a ještě si u toho 
třeba i odpočinout? Tato otázka je pro 
mnoho rodičů stále naléhavější s tím, 
jak vysvitlo slunce a blíží se prázdniny.  
Oči maminek a tatínků jsou vytrénované 
k hledání kratochvílí pro své nejmenší, 
a tak si někteří z vás určitě všimli, jak 
po obci přibývají herní prvky a dětské 
zóny. Podle jakého klíče však radnice 
rozhoduje, kde a co pro děti postavit 
a existuje nějaká zastřešující strategie 
pro rodiče s dětmi? Rozhodli jsme se to 
více osvětlit v následujícím článku.

Kam s dětmi v Kamenici?
Kde je nechat vyřádit a co nového se chystá pro děti i rodiče

Umístění většiny hřišť v Kamenici je 
historicky dané a spousta z nás si je pamatuje 
z vlastních dětských let. Podle starosty Čer-
máka je ale pořád kde stavět a co vymýšlet: 
„Našim cílem je mít alespoň 10 dětských 
hřišť po celé Kamenici a můj osobní sen je, 
aby byla tématicky členěná a nejen děti, ale 
i jejich rodiče bavilo mezi nimi cestovat.“ 
Dle starosty by každá osada měla mít vlastní 
hřiště s tím, že základní prvky pro nejmenší, 
jako je pískoviště a houpačky, by byly všu-
de univerzálně přítomné: „Jak děti rostou, 
mají větší požadavky na pestrost. Pro nás na 
radnici je to zajímavá výzva. Každé hřiště by 
mělo uspokojit potřeby nejmenších dětí, ale 
zároveň být dílem skládačky, která neomrzí 
a po které mohou migrovat ty větší.“

V minulosti se na tvorbě dětských hřišť 
aktivně podíleli řemeslníci a podnikate-
lé, kteří mnohdy vlastnoručně vyráběli 
jednotlivé atrakce. Jakkoli však bylo toto 
komunitní vzedmutí a jeho výsledky sym-
patické, můžeme dnes na dětských hřištích 
v Kamenici najít už jen prvky od firem, 
které se na vybavování dětských hřišť spe-
cializují. „Lidem se to může zdát zbytečně 
komplikované. Proč nekoupit něco daleko 
levnějšího v Bauhausu nebo si to nenechat 
vyrobit od šikovného místního truhláře? 
My ale potřebujeme, aby veškeré vybavení 
dětských hřišť v Kamenici bylo oficiálně 
certifikované jako bezpečné,“ vysvětluje 
Pavel Čermák.

Certifikát garantuje nejen to, že veškeré 
parametry odpovídají předpisům, typicky 
vzdálenost stupňů na žebříku nebo výš-
ka zábradlí, ale také, že je prvek vyrobený 
z dostatečně kvalitního, a tím trvanlivého 
materiálu. Trámy, spoje, lana, ložiska jsou 
u profesionálních herních prvků dimenzo-
vané na extrémní zátěž i nepřízeň počasí. 
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da za čerpací stanicí. Těptín má už nějaký 
čas dětské hřiště naproti hasičárně a nově 
pozemek v ulici Tisová, kde v létě ve spo-
lupráci s hasiči vznikne volnočasový areál 
vedle klubovny oddílu orientačních běžců 
a lesní školky.

Centrum Kamenice má své velmi vytí-
žené hřiště za Billou. Po delší pauze tu opět 
začne fungovat kavárna s novým nájem-
cem. „Držíme mu palce, aby vše obstaral 
a otevřel co nejdříve a maminky a tatínkové 
mohli opět dohlížet na své děti se šálkem 
dobré kávy v ruce,“ doufá starosta.

Mezi mladými je velká poptávka po 
takzvaném pump tracku neboli přírodních 
terénních boulích, na kterých by mohli 
cvičit své cyklistické dovednosti. „Projekt 
pump tracku není jen přání v našich hla-
vách. Dokazuje to skutečnost, že podobná 
cyklodráha samovolně vznikla z iniciativy 
jezdců na hromadách složené hlíny v uli-
ci Hamerská,“ dokladuje Pavel Čermák. 
Tato hlína však bude odklizena a samo-
volně vzniklá atrakce opět zanikne. Obec 
skutečnou přírodní dráhu plánuje v údolí 
Pištrajchu někde mezi čističkou a mostem 
přes Kamenický potok na staré benešovské 
silnici. Plnohodnotný projekt však potře-
buje řádné projednání s dotčenými orgány 
a získání příslušných povolení.

Posledním velkým plánovaným projek-
tem pro větší děti je obnova hřiště na Skále 
na Ládví, kde se tradičně hrálo a kde pro-
bíhají ládevské čarodějnice. Obec s velikou 
pomocí obyvatel Ládví začala místo upra-
vovat, aby v budoucnu mohlo sloužit jako 
drobné sportoviště a místo setkávání. Pro 
tento záměr nyní získává nezbytné souhlasy 
majitelů pozemků.

Mohli bychom psát i o okolí skatepar-
ku, které se dočká výrazné proměny a kam 
se bude více soustředit kultura pro mladé. 
O tom ale až někdy příště.

Red

Je třeba počítat s tím, že i houpačka určená 
pro předškoláky je oblíbenou zábavou tee-
nagerů. Do houpací sítě si nejednou k dítěti 
přisedne i rodič. Kolotoč nebo lanovka se 
nemůže zhroutit poté, co na ně naskáče 
parta rozjařených školáků. Proto takový 
prvek stojí běžně i 100 tisíc korun.

Kromě toho, že radnice nakupuje herní 
prvky jen od prověřených firem, nechává 
také dělat pravidelné revize. Kvůli větší ži-
votnosti a hlavně čistotě hřišť je zavedená 
otevírací doba. V každé osadě bylo třeba 
najít dobrovolníky, kteří za symbolický 
příspěvek každé ráno a večer odemykají 
branky a provádí zběžnou kontrolu. „Chtěl 
bych každému z nich poděkovat, protože 
byli ochotní na sebe vzít celoroční závazek,“ 
říká starosta Čermák.

Kam se dál posunout? 
Lanový park, vodní svět, 
pump track, kavárna
 
Jak už jsme naznačili v úvodu, vybu-

dovat hřiště pro nejmenší děti je poměrně 
snadné, a snad i proto jejich základní síť 
založila obec už před lety a současné vedení 
ji pouze obnovuje a doplňuje. Co se týče 
nových hřišť, ta vznikají v menších osadách, 
jako jsou Všedobrovice nebo Skuheř, kde je 
v posledních letech výrazný přírůstek dětí.

Obtížnější je zaujmout starší dětí a teen-
agery, kteří chtějí složitější hrací prvky, než 
je pískoviště nebo skluzavka. Vybudovat 
taková hřiště je i nákladnější, a proto rostou 
pomaleji.

Jedno volnočasové centrum postupně 
roste ve Dvorské nivě pod školou na pomezí 
Kamenice a Skuhře. Zde kromě posilo-
vacích strojů pro dospělé přibyly i prvky 
pro nejmenší a v prostoru mezi nimi se 
zanedlouho objeví sestava hrazd a dalších 
prvků pro posilování a cvičení obratnosti, 
moderně zvaný workout. Okolo je záměrně 

ponechaná volná plocha vybízející ke hrám 
i k lenošení na sluníčku.

„Hřiště pro velké děti by měla být navr-
žena tak, aby co nejvíce využívala přírodní 
podmínky daného místa,“ upozorňuje Pavel 
Čermák. Podle něj je takovým zajímavým 
prostorem například lesík mezi školou a čis-
tírnou odpadních vod, který obec nedávno 
získala směnou s Lesy ČR: „Zatím jsme 
tento prostor stačili vyčistit a obnovit oko-
lo rybníka historickou cestičku, ze které 
jsou romantické výhledy na zámek a kostel. 
Na kopci v tomto lesíku se nabízí dotvořit 
přírodní učebnu, je to prostor, který by 
vzhledem své blízkosti mohla využívat ško-
la.“ Vedení radnice také uvažuje o zřízení 
malého lanového parku s nízkými lany, 
k němuž vybízí vzrostlé stromy a snadná 
přístupnost pro obyvatele z centra.

Další zajímavé místo, o kterém jsme už 
ve Zpravodaji psali, se nachází na Ládví. 
Kdo se procházíte k rozhledně Vlková, mů-
žete ho vidět nalevo od cesty. Z pramenů 
na okolích loukách sem přitékají z různých 
stran potůčky a vytváří vodní plochu. Je to 
pozemek jako stvořený pro vybudování 
malého vodního světa. „Naše optimistické 
plány trochu přibrzdilo řešení majetkových 
otázek, směna přeplocených ploch se sou-
sedy a zajištění bezpečné přístupové cesty,“ 
říká starosta.

Kde však již úspěšně probíhá práce, je 
v okolí další vodní plochy na Ládví-Ku-
klíku. Původní vodní plocha se tu zdvoj-
násobila, nastupují zahradníci a poté nechá 
radnice mobiliář včetně herních prvků.

Některé osady už mají své zavedené ko-
munitní plochy, kde mohou trávit volný 
čas děti i dospělí a nejlépe společně. Je to 
například historická hasičárna a její okolí ve 
Všedobrovicích, klubovna a dětské hřiště 
ve Struhařově, které by se letos mělo ještě 
rozrůst o dříve projektovanou sportovní 
plochu. Velký prostor má i Nová Hospo-

Může ji navštívit každý občan v tíživé sociální situaci či 
kdokoliv, kdo ví o někom ze svého okolí, kdo pomoc potře-
buje. 

Sociální pracovnice poskytuje své služby zcela zdarma, 
nezávazně a anonymně. Potřebujete-li:

• poradenství v sociální oblasti
• pomoc při zprostředkování kontaktů s dalšími zdroji po-

moci (sociální služby, odborníci), při navázáním spoluprá-
ce s dalšími institucemi při řešení problémů

• pomoc se zajištěním sociálních dávek
• nebo řešíte obtížnou sociální situaci
Kontaktujte sociální pracovnici obecního úřadu Kame-
nice Bc. Kateřinu Kottasovou, tel. 733 683 134, e-mail: 
kottasova@kamenice.cz a domluvte si osobní setkání na 
úřadu či návštěvu ve vašem přirozeném prostředí.

Oznámení radnice: sociální pracovnice 
na obci pomáhá klientům řešit 
nepříznivou sociální situaci komplexně
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Mnoho lidí titulek tohoto článku 
překvapí, ale podle studie, kterou si 
nechala vypracovat obec u renomo-
vaného architekta a designéra Patrika 
Kotase, je skutečně možné tramvají 
dojet z centra naší obce až do Prahy. 
Tato vize se nezrodila izolovaně u nás 
v Kamenici, ale navazuje na úvahy 
dalších obcí, které leží mezi námi 
a hlavním městem.

Tramvaj do Kamenice není sci-fi
Samostatný koridor pro tramvaj je jediný způsob,  
jak se vyhnout zácpám, říká architekt Patrik Kotas

Při pohledu na mapu se zdá být Kameni-
ce zaslíbeným územím. Leží zhruba upro-
střed trojúhelníku tvořeného dálnicemi D1, 
D4 a budoucí D3. Je tedy od nich v bez-
pečné vzdálenosti, zároveň jsou autem od 
nás snadno dostupné. Člověk by si tak mohl 
myslet, že naše obec bude ušetřená hektic-
kého ruchu spojeného s blízkostí dálnice. 
Každodenní zkušenost však ukazuje opak. 
Nejenže si přes naši obec razí cestu řidiči 

z přetížené a mnohdy zablokované dál-
nice, ale hustota provozu se trvale zvyšuje 
s tím, jak se stále víc lidí stěhuje z Prahy do 
obcí směrem na jih a východ od Kamenice 
a naši obec pak používají jako tranzit zpět 
do Prahy za prací. „Když si tyto příčiny 
uvědomíme, je jasné, že provoz na silnicích 
protínajících Kamenici už nikdy zásadně 
nepoklesne. Podle matematických modelů 
nám trochu uleví dálnice D3, ale nijak vý-
razně. Je tedy jedno, kolik autobusů navíc 
budeme vypravovat, cestu do Prahy tím 
nezrychlíme, protože se budou dál řadit do 
toho stejného pruhu s ostatními vozidly. 
Když stojíte v zácpě, jen málo záleží, jestli 
váš motor běží na naftu, elektřinu nebo 
stlačený plyn,“ nastiňuje základní problém 
architekt Patrik Kotas.

Zapeklitá budoucnost dopravy v Kame-
nici a okolí vedla radnici k tomu, že oslovila 
právě renomovaného architekta a doprav-

ního experta, který je shodou okolností 
rodák ze sousedního Kostelce u Křížků, 
aby se podíval na možnosti Kamenice no-
výma očima. „Od obce jsem nedostal zadání 
konkrétně na tramvaj, ale na studii rozvoje 
dopravy v Kamenici v delším horizontu. 
Šlo tedy o vypracování širší vize, což velmi 
oceňuji, protože radnice chtějí většinou řešit 
jednotlivosti podle toho, na co zrovna mají 
peníze, co je potřeba hasit nebo co se dá 
stihnout v konkrétním volebním období,“ 
říká architekt.

Patrik Kotas není známý jen velkými 
projekty typu stanice metra Rajská zahra-
da a Střížkov nebo design tramvaje 15T 
ForCity, ale i lokálními počiny, jako je ne-
dávná revitalizace veřejného prostoru včet-
ně zeleně a osvětlení v Kostelci. Na studii 
pro Kamenici spolupracoval s dopravním 
inženýrem Václavem Juppou. Společně 
pojmenovali nejkritičtější místa dopravy 
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a analyzovali, jak právě doprava podmiňuje, 
nebo naopak omezuje rozvoj jednotlivých 
částí Kamenice. 

Sám architekt Kotas zásadně využívá 
hromadnou dopravu. Z Kostelce do svého 
pražského ateliéru na náměstí I.P.Pavlova 
i na přednášky na ČVUT jezdí autobusem, 
metrem a tramvají, po Evropě cestuje vla-
kem. Říká ale, že tyto své osobní preference 
se ve své kamenické studii nikomu nesnaží 
nutit. „Vždy jsem za svůj úkol považoval 
najít zdravou rovnováhu mezi pěší, indivi-
duální a hromadnou dopravou. Jsou mi cizí 
krajní polohy. I když jezdím MHD, nemám 
rád radikálně zelený pohled na svět. Jsem 
přesvědčen, že místo zákazů je potřeba dát 
lidem lákavé alternativy a nechat fungovat 
svobodu volby. To, o co je třeba usilovat, 
je sdílený prostor, ve kterém se jednotlivé 
druhy dopravy respektují.“

Kotasova studie ukazuje na dva základní 
problémy Kamenice. Prvním je zhoršující 
se dopravní dostupnost Prahy a druhým 
dostupnost jednotlivých kamenických osad 
i sousedních obcí s přirozenou spádovostí. 
„Nemá smysl si namlouvat, že v Kamenici 
a okolí vybudujeme spoustu nových silnic 
nebo vyhrabeme tunely. Ani poté, co hlavní 
tah na Prahu kraj opraví, se jeho kapacita 
nezvýší,“ říká Kotas, podle nějž nejsou nové 
silnice reálné nejen z hlediska zástavby, ale 
ani nejsou žádoucí z hlediska krajinářského. 
Pro lepší obslužnost jednotlivých částí obce 

navrhuje kyvadlovou dopravu minibusy, to 
je ale jen lokání řešení. 

Zlepšit dostupnost Prahy si žádá zcela 
jiný přístup, jímž má být kolejová doprava, 
která bude mít nejen vlastní koridor, ale 
bude také navazovat na konečnou stanici 
nově vznikající linky D pražského met-
ra. Ta má vyrůst v roce 2029 mezi Písnicí 
a Vestcem. Podle Kotase je to mimořádná 
příležitost, jak hromadnou dopravu v po-
době tramvaje dál prodloužit jednou větví 
do Kamenice a druhou do Dolních Bře-
žan. Trať k nám by vedla od Vestce přes 
Horní Jirčany, Hlubočinku a Sulice, odkud 
by údolím klesala až do centra Kamenice. 
„V otevřeném terénu a koridoru, který se 
nekříží s jinými druhy dopravy, může jet 
tramvaj i 80 kilometrů v hodině,“ líčí Ko-

tas. Zároveň upozorňuje, že jednokolejná 
trať nepotřebuje pro svou zástavbu víc než 
4,5 metru na šířku, samotný jízdní pruh 
je totiž jen 3,5 metru široký, a právě dí-
ky tomu je možné ji provést skrz všechny 
obce až k nám do Kamenice. „Funguje to 
tak na mnoha místech naší země i jinde 
v Evropě. Nepotřebujete žádnou smyčku, 
protože souprava bude obousměrná, takže 
řidič na konečné jen přestoupí na druhý 
konec soupravy a vyráží opačným směrem,“ 
říká Kotas a vysvětluje, že tam, kde to terén 
dovolí, by byly na trati vybudovány výhyb-
ny, aby se mohly tramvaje míjet.  

Samozřejmě, že by nešlo o snadný pro-
jekt. Trať by vedla nejen polem, lesem a zá-
stavbou, ale musela by překonat i široký 
koridor městského okruhu, což znamená 
vybudovat i nový most. Kotas ale upo-
zorňuje, že obtížných míst není na trase 
mnoho. Navíc sám Dopravní podnik hl.m. 
Prahy už má vlastní studii, jak rozšířit kole-
jovou dopravu směrem na Libuši a Jesenici. 
Tramvaj do Kamenice by tak logicky navá-
zala na strategii, kterou razí hlavní město. 

Že bychom dojeli tramvají do Písnice 
a tam buď nasedli na metro D, nebo pokra-
čovali tramvají do Modřan a dál k Národní-
mu divadlu? Možná, že tento sen není tak 
vzdálený, jak jsme si mysleli. „Samozřejmě 
se toho nedočkáme v řádu let, není to ale 
za horizontem představitelného,“ přitakává 
Kotas. Podstatné je, aby se tento projekt 
nejprve dostal do zásad územního rozvoje 
kraje a poté do územních plánů jednotli-
vých obcí. To vše si žádá všeobecný souhlas 
s projektem. Patrik Kotas ale nevidí důvod, 
proč by se tohoto obecného souhlasu ne-
mělo dosáhnout, protože podle něj budou 
územní nároky na koridor tramvaje mini-
mální. „Do pár měsíců budeme mít technic-
ký prostorový průkaz, to znamená budeme 
mít spolehlivě zmapované území, kudy by 
tramvajová trať mohla vést,“ uzavírá.  Red

Významný český architekt a designér mimo jiné učí na Fakultě stavební a na 
Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Je mnoho-
násobným držitelem národního ocenění Stavba roku a evropského Steel De-
sign Award, například za stanice metra Střížkov, Rajská zahrada, tramvajovou 
trať Hlubočepy nebo železniční trať mezi hlavním nádražím a Libní. Po Praze 
také jezdí 250 souprav jím navržené tramvaje 15T ForCity, další provozuje lo-
tyšská Riga. Architekt Kotas se podepsal také na designu či modernizaci další-
ch tramvají, trolejbusů i vlaků včetně Pendolina a Astry. Jeho stopu najdeme 
i na Sardinii v Cagliari, kde vyprojektoval tři stanice metra s náměstím.

Doc. Ing. arch. Patrik Kotas
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Na hřišti se bude 25. června mohutně 
slavit. O to víc, že v době psaní tohoto 
článku naši fotbalisté bojovali o první 
příčku ve své soutěži. Sedli jsme si 
těsně před zápasem s Davidem Meis-
snerem a zeptali se ho, na všechno se 
mohou lidé během oslav těšit a jak se 
našemu fotbalovému klubu celkově daří.

SK Kamenice vás zve na oslavu 
90. let klubu
Rozhovor s předsedou Davidem Meissnerem

Nejdřív pojďme čtenáře pozvat 
na oslavy. Co všechno zažijí?

Mohou se těšit na zápasy našich fotbalistů 
ve všech kategoriích od mladší příprav-
ky až po starou gardu. Čili od 6 let do 
důchodu. Budeme mít i moderátora rádia 
Kiss, který bude celým dnem provázet 
a večer nastoupí DJ a začne diskotéka. 
Děti mají vstup zdarma, dospělí 90 korun. 
U vstupu dostanou návštěvníci náramek 
a mohou se volně bavit až do rána.

Bude nějaký speciální program 
pro děti?

Pro dětskou zábavu budeme mít vyhra-
zenou plochu na spodním hřišti, kromě 
občerstvení tam na ně čeká trampolína, 
skákací hrad, malování na obličej a různé 
soutěže. Další soutěž proběhne i na vel-
kém hřišti, kde si během přestávek mezi 
zápasy budou moct vylosovaní zastřílet 
na bránu a vyhrát ceny.

Jak si stojíte v tabulce?

V kategorii mužů teď hrajeme o první 
příčku v naší soutěži. Odehráli jsme v 
této sezóně už 20 zápasů, máme 15 výher 
a 4 zápasy zbývají.

Které výhry si nejvíc ceníte?

Asi té ve Svojeticích. To je mimochodem 
klub, s kterým právě soutěžíme o první 

příčku. Vyhráli jsme nad nimi 5:1, což byl 
podle mě klíčový moment sezóny. Stejně 
bodů jako my má i teď Pacov.

Pokud vyhrajete, postoupíte do 
vyšší soutěže?

O tom zatím nepřemýšlíme, chceme 
hlavně vyhrát tuto sezónu. Je těžké hrát 
vyšší soutěže, protože nemáme až tolik 
hráčů, naštěstí v poslední době přišly dvě 
posily. Tři kluci k nám dojíždí z Prahy, 
ostatní jsou místní.

Zažíváte i odliv hráčů do větších 
obcí nebo Prahy?

Musím říct, že v poslední době se 
v tomto ohledu držíme, dokonce u dětí 
jich každým rokem přibývá tolik, že už 
musíme bohužel další odmítat. Hrozně 
rádi bychom se věnovali každému, ale 
prostě není dost trenérů. Jediná kategorie, 

Naši fotbalisté bojují o titul. Vzadu vlevo předseda klubu a brankář David Meissner.
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která nám chybí, jsou dorostenci 16-18 
let, ale počítám, že do dvou let ji obsadí 
naši současní starší žáci. Naopak přetlak je 
u nejmenších dětí.

Co dospělí?

Máme v mužstvu 18 až 20 hráčů, kteří 
chodí trénovat, bohužel dlouhodobě se 
potýkáme s vyšším počtem zraněných.

Dělat fotbalového trenéra v Ka-
menici je zcela nezištná záleži-
tost, předpokládám?

Máme 4 oficiální trenéry a k nim 2 asis-
tenty z řad rodičů, abychom se mohli vě-
novat všem věkovým kategoriím. Všichni 
to dělají zdarma.

Čili abyste mohli přijmout víc 
dětí, musel by se přihlásit další 
trenér.

Je to tak. Nejdůležitější je přitom ocho-
ta věnovat svůj čas. A ne málo, protože 
děti trénují dvakrát týdně plus v sezóně 
od března do června máme každý ví-
kend turnaje a zápasy. Není za to žádná 
finanční odměna, na druhou stranu práce 
s dětmi a mládeží má smysl sama o sobě. 
Když vidíte, že mladý člověk u fotbalu 
nebo jakéhokoli jiného sportu zůstane, 
už to je satisfakce.        Red
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Vodné a stočné. Od 1. července  
nás čekají změny v účtování
Rozhovor s finančním ředitelem VHS Benešov Michalem Macháčkem

Pana ředitele Michala Macháčka jsme požádali, aby nám 
vysvětlil, jak se vlastně tvoří cena vodného a stočného pro 
naše domácnosti, a také aby osvětlil důvody a principy, podle 
kterých nám bude jeho společnost dále fakturovat. „Spravedl-
nost nového systému spočívá v lepším rozložení nákladů na 
pitnou vodu mezi příležitostné odběratele, jako jsou majitelé 
studní a chataři, a ty, kteří jsou na obecním vodovodu stopro-
centně závislí,“ říká ředitel Macháček.

Pojďme si na začátek vysvětlit, co vlastně ovliv-
ňuje cenu vodného a stočného. 

V České republice je tato cena regulovaná, což znamená že 
do ní lze uplatnit pouze ekonomicky oprávněné náklady, tedy 
náklady, které přímo souvisí s pitnou nebo odpadní vodou, vý-
robou, provozem, úpravou, čištěním a jejím vypouštěním v pří-
padě provozu čistírny odpadních vod. Tato regulace vzhledem 
k citlivosti veřejného tématu, jako je voda, je aktivně a přísně 
kontrolována ze strany specializovaných finančních úřadů, pří-
padně Ministerstva financí. 

Říkáte „přímo souvisí“. Znamená to, že existují 
náklady, které vodohospodářská firma nesmí na 
občany přenášet?

Ano, tady bych uvedl dva příklady, i když je jich celá řada. Za-
prvé, když občan nebo firma nezaplatí vodné a stočné a pohle-
dávku se nepodaří do dvou, tří let úspěšně vymoci, vodárenská 
společnost tuto pohledávku odepíše do nákladů a pokračuje ve 
vymáhání. Zadruhé, když věnuje dar nebo podpoří nějakou 
prospěšnou aktivitu, například dětský den, nesmí si tento náklad 
započítat do cen vodného a stočného a jdou na jeho úkor.

Co se z uznatelných nákladů nejvíc promítá do 
cen?

Největší podíl tvoří nájemné vodohospodářské infrastruktu-
ry, které je stoprocentním příjmem obce.  Funguje to tak, že 
provozovatel vybírá vodné a stočné od obyvatel a na základě 
vystavené faktury obce jako vlastníka infrastruktury provozova-
tel provede úhradu na účet obce. Obec tím získá prostředky na 
obnovu, rozšíření a modernizaci své vodohospodářské infra-
struktury. Další významná položka v ceně vodného a stočného 
je například nákup vody od dodavatele, pro obec Kamenice se 
jedná o nákup vody z přivaděče, který propojuje Prahu s vodní 
nádrží Švihov. U odpadní vody jsou významné náklady, opět 
nájemné, obsažené v ceně stočného, elektrická energie, che-
mikálie nebo likvidace fyzického odpadu a kalu, který čistírna 
odpadních vod produkuje. 

Jak jste dosud stanovovali cenu speciálně pro 
Kamenici?

Ta se povinně stanovuje od roku 2012 na základě finančních 
nástrojů nařízených Ministerstvem životního prostředí, respek-
tive Státním fondem životního prostředí. Jsou to do určité míry 
automatické výpočty na základě indexů Českého statistického 
úřadu a skutečného chování spravované sítě. Úplně stejným 
způsobem se stanovují ceny v okolních městech a obcích, 
například v Benešově, Vlašimi, Čerčanech, Sulicích a u dalších 
veřejných subjektů, které žádaly a obdržely dotace pro budo-
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vání své vodohospodářské infrastruktury. Tyto nástroje budou 
používány do roku 2032. 

Ale výpočet ceny se bude v Kamenici měnit už 
v červenci tohoto roku.

Tak to není. Způsob výpočtu vodného a stočného v obci Ka-
menice se nemění. Abych to vysvětlil co nejjednodušeji, máme 
takzvanou jednosložkovou cenu neboli cenu pro celou obec za 
metr krychlový. V ní je obsažený součet všech nákladů, včetně 
nájemného, který je vydělen počtem očekávaných kubíků pitné 
vody. Tato očekávání vychází z minulých dat a z výhledu do 
budoucna. Tento postup platí v každém případě a nelze stanovit 
jinak. To, co se změní od 1. 7. 2022, bude pouze způsob účto-
vání a fakturace, který bude nově dvousložkový. I tento způsob 
je zakotvený v zákoně a je napříč Českou republikou poměrně 
běžný.

Vysvětleme tedy rozdíl mezi jednosložkovou 
a dvousložkovou cenou z hlediska běžné domác-
nosti.

Při uplatnění jednosložkové ceny platí občan odebrané kubíky 
vynásobené cenou z jednosložkové kalkulace. Pokud tedy neo-
debere žádnou pitnou vodu, protože má vlastní studnu, neplatí 
nic i přesto, že má obecní přípojku a vodoměr. Přitom se tento 
vodoměr musí odečítat, i když není žádná spotřeba. Zároveň má 
možnost kdykoli začít odebírat z veřejného vodovodu pitnou 
vodu.

Při uplatnění dvousložkové ceny platí občan regulativně sta-
novený paušál za možnost odebírat pitnou vodu z veřejného 
vodovodu. Tímto způsobem přispívá a částečně se spolupodílí 
na nákladech spojených s výrobou a distribucí pitné vody. 
V případě odběru pitné vody dle vodoměru bude spotřebitel 
platit paušál plus pohyblivou část vodného, tedy za skutečně 
odebrané kubíky. 

Nový systém tedy spravedlivěji rozloží náklady 
na pitnou vodu mezi občany? 

Kouzlo dvousložkového účtování je v tom, že její pohyblivá 
část je nižší než v případě jednosložkové ceny, protože byl již 
stanoven paušál. Výše paušálu může být stanovena s ohledem 
na velikost vodoměru na přípojce, ale také nemusí a lze použít 
jednotnou výši paušálu. Zjednodušeně řečeno, pokud je analý-
zou zjištěno, že existuje množství přípojek s vodoměrem, které 
neodebírají pitnou vodu, ačkoli mohou, a tím nezvyšují objem 
fakturované vody, musí se celkové náklady rozpočítat na méně 
fakturovaných kubíků pitné vody, což vede k růstu ceny vody. 
V případě dvousložkové ceny se platí paušál za funkční přípojku 
a s ní možnost odebírat pitnou vodu. Takto systém dvouslož-
kového účtování zajišťuje spravedlivější rozdělení provozních 
nákladů mezi všechny majitele vodovodních přípojek. Více 
zřejmé bude osvětlení na konkrétních příkladech Na závěr bych 
rád dodal, že systém pitné vody nefunguje tak, že pokud někdo 
vodu neodebírá, tak náklady na údržbu a funkčnost jeho přípoj-
ky klesají.        
       Red

Dosavadní jednosložková cena

Rodinný dům s odběrem 200 m³ pitné vody za rok:
Cena jednosložkové ceny vody = 59,52 Kč/m³
Celková fakturace = 11 904 Kč.

Chata se studnou s odběrem 10 m³ pitné vody za rok: 
Cena jednosložkové ceny vody = 59,52 Kč/m³
Celková fakturace = 595,20 Kč.

Nová dvousložková cena

Rodinný dům s odběrem 200 m³ pitné vody za rok:.
Roční paušál = 845 Kč
Pohyblivá složka = 50,59 Kč/m³ x 200 m³ = 10 118 Kč
Celková fakturace = 845 + 10 118 = 10 963 Kč.

Chata se studnou s odběrem 10 m³ pitné vody za rok: 
Roční paušál = 845 Kč
Pohyblivá složka = 50,59 Kč/m³ x 10 m³ = 505,90 Kč
Celková fakturace = 845 + 505,90 = 1 350,90 Kč.

Jak ovlivní nový způsob 
účtování cenu vody? 
Modelové příklady bez DPH

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., u nás 
provozuje vodovod a kanalizaci už přes 10 let. Spolu-
pracovala také na rekonstrukci a intenzifikaci čistírny 
odpadních vod a při budování nových úseků kanaliza-
ce. „Díky bohatým zkušenostem a dostatečnému techni-
ckému zázemí umíme zvládat i nestandardní situace na 
síti, například při odstávkách pitné vody ze Želivky tak, 
aby měly žádný nebo jen minimální dopad na koncové 
odběratele,“ říká Michal Macháček. 

VHS Benešov, s.r.o.
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Zkusili jsme v Kamenici letos poprvé 
udělat čarodějnice trochu jinak 
a skromně si dovolujeme prohlásit, 
že na akci, která se 30. dubna koná 
na každém rohu v naší zemi, budou 
letos kameničtí vzpomínat jako 
na skutečně výjimečnou.

Kulturní centrum: Niva už dávno není jenom sýr

Bylo pošmourno a na obličeje kolem-
jdoucích se z oblohy snášel strach z deště. 
Málokomu však  strach zabránil v tom přijít 
se podívat, co se to děje v nově vybudo-
vaném areálu rekreačního parku na Nivě.

Klasický běh čarodějnic 
nahradil festival Knihočáry

Někoho přilákal příslib odpoledne plné-
ho soutěží pro děti. Děti jako adepti školy 
čar a kouzel hledaly v naší hře přísady do 
kouzelného lektvaru, aby si mohly odnést 
vysvědčení a sladkou odměnu. Na jednom 
ze stanovišť v rámci kreativní dílny nám tak 
vzniklo několik krásných čarodějnic, které 
jsme za soumraku po vyhlášení nejlepších 
masek našeho reje upálili. 

Park se plnil dětmi, jejich rodiči i náhod-
nými kolemjdoucími celé odpoledne. Od 
dětí až po seniory, každý si našel něco, co 
ho bavilo. Nejenom starší lidé se tak zajímali 
o knižní „swap“, přinesli knížky na výměnu 
a některé si odnesli domů. 

Ohněm i mečem, slovem 
i písmem

Doprovodný program na celé odpoledne 
jsme přichystali tak, aby si každý přišel na 
své. Pro milovníky historických soubojů 
si připravili vystoupení šermíři z Milites. 
Pro nejmenší jsme nachystali pohádku 
Locika na motivy bratří Grimmů, kterou 
nám zahrála Adriana Kubištová Máčiková 
z „Divadlab“.

Hudební worskshopy s Miloslavem Ko-
čím oslovily ty, kteří si chtěli zahrát a za-
zpívat. Láska k hudbě byla cítit ve vzduchu 
a nejlepší na tom bylo, že děti měly motivaci 
se učit a zažít něco nového. 

 V rámci literárního workshopu jsme 
dali příležitost prezentovat svou tvorbu od-
vážným i stydlivým autorům poezie a další 
literární tvorby.  

Beze slov se obešlo vystoupení s ohněm 
démonicky mystického Petra Nováka 
z Rock Opery Praha, které překvapilo a při-
lákalo snad úplně všechny. 

Pivo, buřt a komety

Nikomu se nechtělo skončit veselení 
a setkávání v tento den při upalování nebo-
hých čarodějnic. A my jako pořadatelé jsme 
také chtěli, aby pro vás byly „čarodějnice“ 
něco víc než jen buřt a vatra. Nicméně, kdo 
si zapomněl buřt, mohl si ho koupit, stejně 
jako bagety, gulášovku i sladkosti a zapít pi-
vem nebo bezovou limonádou. Pro někoho 
standard, pro nás příjemné vylepšení, jak 
vás nenechat z našich akcí utéct tak rychle 
a zaplnit vaše hladová břicha. 

Jedno z nejklidnějších míst v Kameni-
ci se tak na jeden den v roce stalo jedním 
z míst nejrušnějších a plných energie. Třeš-
ničkou na dortu byly dva koncerty sice 
ne moc známých, ale o to svěžejších kapel 
– STAYJ a Vepřové komety. Kapely roz-
proudily ty, kteří se rozhodli zůstat, natolik, 
že po něm vzali kytary a u ohně ještě zpívali 
do ranních hodin.  

Děkujeme všem, co na naši akci přišli. 
Díky vydatné pomoci dobrovolníků neje-
nom z řad obce jsme pro vás mohli připra-
vit nezapomenutelný den. Bylo krásné vás 
všechny potkat a doufáme, že to nebylo 
naposledy. Na viděnou na našich dalších 
akcích! 

Za Kulturní centrum Kamenice 
Kateřina Doležalová
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Červnové  
knižní novinky
Pro dospělé: 
Slzy anděla (Darina Hamarová)  
3 hodiny  
(Anders Roslund, Börge Hellstrom)  
Pouhý stín (Karine Giébelová)  
Zabij mě znovu (Rachel Abbottová)  
Tajemství Prokopa Velikého  
(Jiří Dobrylovský)  
Životice (Karin Lednická)  

Prázdninový 
provoz knihovny
Upozorňujeme čtenáře na změnu 
provozní doby během letních prázdnin. 
Kamenická knihovna bude od 18. 7. 
do 29. 7. 2022 uzavřena.  
 
Půjčovní doba na vypůjčené a rezervo-
vané dokumenty vám bude automaticky 
prodloužena o dobu omezeného 
provozu knihovny. O prázdninách, nebo 
v době uzavření knihovny můžete pro 
výpůjčky využít službu e-knihy.  
 
Chystáte se na dovolenou a nechcete 
mít kufr plný knih? Přijďte si k nám 
vypůjčit čtečku elektronických knih.
Po zbytek prázdnin platí běžná 
provozní doba. 
 
Kamenická knihovna přeje všem svým 
čtenářům krásné prázdniny nebo 
dovolenou. A nezapomeňte si s sebou 
vzít pěknou knihu!  
 
           Dagmar Walachová, knihovna

 
Pro děti:  
SOS – Zvířata v ohrožení  
(Nuria Penalva) 
Hledej a objevuj. V nemocnici 
(Kolektiv autorů) 
Lego Nexo Night. Kniha příšer 
(Kolektiv autorů)  
Girl online 2. Na turné (Zoe Sugg) 
Caraval (Stephanie Garber)  
Biblické příběhy. Starý zákon pro 
mládež (Ivan Olbracht) 

Květen v mateřské škole

V měsíci květnu nás v mateřské škole 
čekalo spoustu aktivit. Na školní zahra-
dě jsme si užívali teplého počasí, hráli si 
na písku, malovali křídami, soutěžili, hráli 
na honěnou i schovávanou a čerpali ener-
gii z jarního sluníčka. Odpoledne jsme již 
nemuseli trávit ve třídě, ale mohli jsme se 
rozeběhnout po školní zahradě a hrát si na 
čerstvém vzduchu. Na zahrádku jsme pře-
sunuli i některé řízené aktivity a pracovali 
venku. Často jsme si na zahrádce i ráno 
zacvičili. 

První týden v květnu jsme se věnovali 
svátku maminek. Tvořili jsme pro maminky 
dárky, přáníčka, učili se básničky o mamin-
ce, dokonce jsme si jí i nakreslili. Povídali 
jsme si o tom, jaké domácí práce maminka 
dělá a jak bychom jí mohli pomoc. V tomto 
týdnu jsme si také hodně povídali o rodině, 
co pro nás rodina znamená, kdo do ní patří, 
její funkce a funkce jednotlivých členů ro-
diny. Téma rodina nás dále přiměla zamyslet 
se nad vývojovou posloupností jedince, tedy 
nad dětstvím, dospělostí a stářím. Rozebrali 

jsme jednotlivé fáze života a více se věno-
vali stáří. Moje babička a můj děda, jak jim 
můžeme pomoci, o úctě a toleranci ke stáří. 
V tomto týdnu jsme také navštívili Cirkus 
HappyKids na fotbalovém hřišti v Kame-
nici, kde nám žáci prvního stupně základní 
školy představili zábavné cirkusové předsta-
vení, které za pomoci profesionálů nacvičili. 
Tímto bychom jim také rádi poděkovali za 
pozvání na jejich generálku. Představení se 
dětem velice líbilo. Další týden jsme probí-
rali naši republiku a obec. Děti si osvojily 



základní znalosti o naší zemi. Seznámily 
se s pojmy vlast, obec, hymna, prezident, 
hlavní město a mnoha dalšími. Dále jsme 
se blíže seznámili s obcí Kamenice a pod-
nikli spoustu výletů po okolí obce. 10. 5. 
proběhlo v mateřské škole fotografování 
dětí na tabla a ročenky pro předškoláky. 
V tento den nás také navštívili příslušníci 
Policie České republiky s programem Poli-
cejní pohádky. Program policistů je pro děti 
vždy poučný a zároveň zábavný. Děti se tak 
zábavnou formou dozví mnoho zajímavých 
informací z oblasti bezpečnosti.

Následující týden měl název chráníme 
přírodu – život hmyzu. Již sám název napo-
vídá, že jsme celý týden probírali hmyz. Je-
ho užitečnost a čím nám škodí, jeho obydlí, 

pohyb, vývojová stádia a nebezpečí, které 
nám od hmyzu škodí. Poznávali jsme okolní 
ekosystém a podnikali proto mnoho výletů 
do přírody. V přírodě i na školní zahradě 
jsme hmyz pozorovali a povídali si o něm. 

Měsíc květen jsme zakončili týdnem 
s názvem svět okolo nás. Bavili se o prázd-
ninách, dovolených, létu, sluníčku, dovo-
lených v cizí zemi a začali se těšit na prázd-
niny. 

25. 5. jsme podnikli celodenní výlet do 
zábavního parku Mirakulum v Milovicích. 
Park Mirakulum je jedinečným areálem na-
bízející herní i naučné prvky vyrobené pře-
vážně z přírodních materiálů. Děti v parku 
zapojily vlastní pohyb, sílu a v neposlední 
řadě i fantazii. Mirakulum je koncipová-

no tak, aby mimo svou bohatou zábavní 
část učil děti vnímat les a okolní přírodu 
jako součást každodenního života. Děti si 
to v parku moc užily a přivezly si domů 
mnoho zážitků. 

3. 5. se konal v mateřské škole zápis dětí 
na školní rok 2022/2023. Děkujeme všem 
zúčastněným rodičům za zájem o umístění 
jejich dětí do naší mateřské školy a doufáme, 
že budeme moci jejich žádostem vyhovět.

A co nás čeká v měsíci červnu? Tak 
o tom zase příště.

Za mateřskou školu v Kamenici 
učitelky Koťátek 

Petra Tamele a Hanka Hrdličková
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Oslavy Dne Země v ZŠ Kamenice
Jako každým rokem i letos jsme se připravovali na oslavu 
Dne Země. Každá třída naší školy si naplánovala na pátek 
22. 4. nějakou akci. Akce byly různorodé a přinášíme vám 
z nich pár fotografií.

1. AB třídily odpad.
9. A zavítala do informačního centra jaderné elektrárny Temelín  
a do Chýnovské jeskyně.
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2. A navštívila štolu Halíře.

8. B absolvovaly exkurzi v Podolské vodárně.

2. C sbírala ulity. 8. AC absolvovala prohlídku skláren v Nižboru, 9. B si detailně 
prošla Strojmetal. Ostatní třídy se vydaly na procházky do okolí Kamenice 
s různými ekoaktivitami. Celý den jsme si všichni moc užili a těšíme se na další. 
                                 Ekotým ZŠ Kamenice

2. B, 4. C a 7. AB si prohlédly Národní muzeum.

6. AB uklízela kolem řeky Sázavy.
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9. AB se začátkem května vydala na dvoudenní dějepisnou 
exkurzi do Polska. Navštívili jsme koncentrační tábor v Osvětimi 
a Březince, prohlédli jsme si město Krakov a nakonec solný důl 
ve Věličce. Všem se nám moc líbilo a odjížděli jsme plni různých 
zážitků.       Žáci 9. AB

Deváté ročníky na exkurzi 
v Polsku

Účastníci florbalových tréninků Sport Academy ze všech našich 
lokalit se v neděli 14. května sjeli do haly Na Fialce v Říčanech, aby 
se v tomto školním roce už počtvrté utkali na turnaji Floorball Aca-
demy Tour. Kolem haly bylo už od rána rušno, zájem byl tentokrát 
rekordní, a tak se hrály vlastně dva turnaje. Dopoledne se utkali 
mladší školáci od 1. do 4. třídy. Odpoledne čekaly zápasy jejich 
starší kolegy z páté třídy a druhého stupně. Turnaj nabídl mnoho 
dramatických utkání, parádních florbalových akcí a především 
spoustu smíchu a radosti. I když vyhrát mohli jen ti nejlepší, své 

Sport Academy má za 
sebou rekordní florbalový 
turnaj! Na letní kempy 
zbývají poslední volná 
místa

zápasy si po celý den užívaly všichni. Trenéři měli radost především 
z velkého zlepšení svých svěřenců. „Když porovnám první letošní 
turnaj a ten dnešní, je vidět, že se kluci a holky opravdu zlepšili. 
Umí si mnohem lépe nahrát, lépe vedou míček, vidí na hřišti své 
spoluhráče i mnohem přesněji střílí,“ řekl v den turnaje šéftrenér 
Sport Academy Oliver Hradický.

S blížícími se prázdninami se blíží ke konci i tréninky Sport 
Academy. To ale mladé sportovce vůbec nemusí mrzet, protože 
hned v červenci proběhnou čtyři příměstské sportovní kempy, 
tři pro školáky a jeden pro předškoláky, které jsou pro trenéry 
i hráče vždy jednou z nejhezčích částí roku. „Na kempech máme 
na sportování více času, děti jsou v létě uvolněnější, nemusí řešit 
školní starosti a prostě si sport i zábavu s kamarády užívají naplno,“ 
dodal Hradický. Během pěti dnů od pondělí do pátku, vždy mezi 
osmou a sedmnáctou hodinou, čeká děti florbal, fotbal i plno dalších 
míčových sportů a her v hale i mimo ni. Školáci se navíc mohou 
těšit i na návštěvu bazénu. 

Kempy pro školáky proběhnou v hale Na Fialce v Říčanech 
v týdnech od 11. do 15. 7., od 18. do 22. 7. a od 25. do 29. 7. Pro 
školkové děti chystáme kemp v prvním srpnovém týdnu v Sulici.

Kromě příprav na léto i další školní rok se naši trenéři také 
vzdělávají. Aby jejich tréninky byly ještě propracovanější a bez-
pečnější, absolvovali školení první pomoci a také metodické školení 
s florbalovým superfinalistou české Superligy z Tatranu Střešovice. 
Nové poznatky začali hned uplatňovat v praxi a už se moc těší, jak 
podle nich budou trénovat i na letních kempech. Své malé spor-
tovce a sportovkyně přihlašujte na webu https://academy-sport.cz 
v sekci rozvrh a registrace. Zbývá posledních několik míst!

       Vít Voltr
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Ragbistky STRONG GIRLS U15 vyhrály 
přípravný turnaj před červnovou olympiádou 
mládeže v rakouském Klagenfurtu

Ragbistky STRONG GIRLS U15 
zvítězily v turnaji České ragbyové unie 
v Babicích u Říčan. Za účasti čtyřech 
týmů si postupně poradily se všemi 
svými soupeřkami a mohly se tak 
radovat z vítězství. Celý turnaj byl velice 
vyrovnaný a o to je vítězství cennější. 
Hlavním cílem turnaje však byla příprava 
na vrchol ragbyové sezóny, kterým je 
OLYMPIÁDA MLÁDEŽE v rakouském 
Klagenfurtu od 16. do 19. června 2022. 
Před třemi lety přivezly naše ragbistky 
z olympiády bronzové medaile, poté se 
dva roky z epidemiologických důvodů 
olympiáda nekonala a v tomto roce 
jedou ragbistky do Klagenfurtu zvítězit.

„Tento vyrovnaný turnaj prověřil cha-
rakter holek a jejich vůli po vítězství, pro-
tože v některých zápasech došlo na slova 
W. Churchilla: Krev, dřinu, pot a slzy. Jiná 
cesta ale k vítězství nevede, obzvláště když 
chceme obstát na mezinárodní scéně. Jako 
prezidenta klubu mě však více těší jiné věci, 
než je výsledek turnaje. Počet holek nám 

neustále roste, docházka dvaceti holek na 
tréninky už přestává být výjimkou, jsme 
početně schopni se účastnit všech turnajů 
U15 s tím, že máme i plnou lavičku na stří-
dání. Další obrovskou radost mi dělá fakt, 
že do Klagenfurtu s námi jedou hrát i naše 
malé ragbistky z kategorie U10“, zhodnotil 
turnaj Josef Bláha, prezident klubu. 

SG Kamenice
Děkujeme 
partnerům

Výsledky turnaje v Babicích:
 
RC STRONG GIRLS – SEVERNÍ MORAVA 7:4
RUGBY BABICE – RCM ŘÍČANY 7:6
RC STRONG GIRLS – RUGBY BABICE 7:5
SEVERNÍ MORAVA – RCM ŘÍČANY 5:5
RC STRONG GIRLS – RCM ŘÍČANY 5:2
RUGBY BABICE – SEVERNÍ MORAVA 5:5

Konečné pořadí turnaje:
 
1. RC STRONG GIRLS  
2. RUGBY BABICE         
3. SEVERNÍ MORAVA     
4. RCM ŘÍČANY               

9 bodů (skóre 19:11)
6 bodů (skóre 17:18)
5 bodů (skóre 14:17)
4 body (skóre 13:17)



21

Klub seniorů při KC Kamenice

Pravidelné akce:

Všechny pravidelné akce si již umíte vyhledat na webu či 
nástěnce u kulturního centra. Připomínáme opět rozběhlý 
petank za Billou: každé úterý od 15.00 hod. 
Organizátor Marcela Nápravníková: 777 029 566. 
Cyklostředy: organizátor Jiří Vinkler: 606 192 391.

V měsíci červnu:

8. 6. Jednodenní výlet do města Tábora
Program: Národní kulturní památka - poutní místo Klokoty. 
Město Tábor s průvodcem.
Oběd v restauraci Škochův dům, Muzeum čokolády a mar-
cipánu. Samostatně – expozice v Husitském muzeu anebo 
Strašidelné podzemí, obchůdky či posezení v centru Tábora. 
Platby: 2. 6. od 17. hod. v rámci zpívánek U Partyzána
Cena: 350,-/kameničtí 65+, 400,-/ostatní (v ceně vstupy, 
průvodce, oběd)

15. 6. Výlet do Šáreckého údolí
Zastavíme se na skok u zámku Jenerálka. Do údolí vstoupí-
me Tichou Šárkou, pěšky kolem Šáreckého potoka dojdeme 
k Čertovu mlýnu a k hostinci Dívčí skok – občerstvení, odpo-
činek/cca 3 km. Kolem koupaliště Divoká Šárka – dle počasí 

Taky vám čas tak rychle běží? Máme tu červen, poslední 
měsíc školy. Blíží se letní dovolené a s nimi i Senklubácké 
prázdniny. Než se rozjedete na cesty, tak si červen ještě 
jak se patří užijeme, aby bylo na co vzpomínat a těšili jste 
se po prázdninách na naši největší akci letošního roku. 
Výlet na Moravu do Beskyd. Na této stránce se dozvíte, 
co nás čeká v červnovém měsíci a jak jsme si užili dubnové 
a květnové akce. 

možnost koupání. Výlet zakončíme v Divoké Šárce u Džbá-
nu/cca 2 km, kde nás bude čekat autobus. K dispozici bude 
malý bus. Pohodlná obuv, plavky, ručník, svačina, pití.
Přihlášky do 13. 6.
Platby: na místě/vstupy a stravu si hradíte na místě samo-
statně
Cena: zdarma pro seniory 65+let z Kamenice/ostatní  
50,-Kč
Sraz v 8 hod. za KC Kamenice u autobusu.  
Návrat cca do 18 hod.

28. 6. Vítání léta v Nivě s harmonikářem
Již tradičně se scházíme v tomto čase v Nivě pod školou. 
I letos se tu sejdeme před prázdninami, opečeme si buřty, 
společně si zapějeme a popřejeme si krásné léto. Občerstve-
ní zajištěno.
Přihlášky do 27. 6.
Cena: 50,-Kč/os., platby na místě.
Sraz: v 17 hod.

Za sebou máme společné zážitky, pojďme se 
na ně podívat vašima očima a zavzpomínat:

Výlet do Loun a Žatce
Ve středu 27. dubna jsme se vydali na celodenní výlet 
do chmelařské oblasti v Čechách. První zastávkou byl Pa-
nenský Týnec s nedostavěným chrámem Panny Marie, kde 
jsou údajně silné pozitivní zóny s léčivou energií. Zkusili jsme 
si, jak na koho tyto síly působí.
Poté následovalo královské město Louny s průvodci. Na ná-
městí je zachován nejstarší dům zvaný „Daliborka“, stojí zde 
i Mariánský sloup, socha mistra Jana Husa, budova nové 
radnice, nedaleko je Galerie M. Rejta a chrám sv. Mikuláše 
s monumentálním vyřezávaným oltářem. Všichni jsme vy-



22

Všechny aktuální informace naleznete na nástěnce u KC 
Kamenice nebo na našem webu: www.kckamenice.cz, 
kde najdete ohlasy z akcí s bohatou fotodokumentací. 
Sledujte web a nástěnku i o prázdninách, mohou vzniknout 
rychlé a spontánní akce! Buďte tak vždy včas informovaní!!

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

stoupali téměř 200 schodů na věž u chrámu a mohli shléd-
nout nádherná panoramata města a okolí.
Po společném obědě jsme pokračovali v cestě do Žatce 
na exkurzi Chrámu chmele a piva. Mezi chmelovými žoky je 
vtipně umístěn „labyrint“, kterým jsme se dostali až k „chme-
lovému oltáři“ s křišťálovou chmelovou hlávkou. V tzv. Erbov-
ní síni je na 300 erbů a znaků obcí spadajících do chmelař-
ské žatecké oblasti. V přízemí muzea jsme obdivovali sbírku 
2000 lahví od piva různých značek z celého světa. Zajímavý 
byl též „Chmelový orloj“ nad vchodem.
Město Žatec, proslulé pěstováním hořkého aromatického 
chmele, jsme opustili po „sladké tečce“ v kavárně U mlsné 
kozy. Celý den jsme si báječně užili. 

Sepsala Zdeňka Klabíčková 

Botanická zahrada s výstavou motýlů
Dne 11. 5. proběhl další z výletů kamenických seniorů, ten-
tokrát do Botanické zahrady v pražské Troji a já jsem byl po-
žádán o jeho krátké zhodnocení. Vezl nás jako tradičně svou 
klidnou a spolehlivou jízdou dnes již náš "dvorní" řidič pan 
Kupr a po necelé hodině nás vysadil na horním parkovišti 
v Bohnicích. Po vstupu do zahrady jsme procházeli jejími růz-
nými upravenými částmi, kde bylo k vidění mnoho krásných 
kvetoucích rostlin, stromů i keřů, a tak se mohl každý potěšit 
pohledem. Vše bylo umocněno nádherným panoramatem 
snad nejhezčí části Prahy, jak konečně dokládá společná 
fotografie. Po obědě, na jehož cenu i na kvalitu byly výjimeč-
ně různé názory – (restaurace Botanica v areálu botanické 
zahrady, pozn. org.), jsme absolvovali návštěvu skleníku Fata 
Morgana – motýli v detailu. Zkušení a zapálení průvodci nás 
provedli jednotlivými expozicemi ze všech částí světa, a kde 
mezi námi vesele poletovali menší či větší motýli. Při troše 
štěstí jsme je mohli vyfotografovat i na sobě. Po ukončení 
prohlídky všichni hledali osvěžení a občerstvení. Podle záko-
nu schválnosti jsme celý výlet absolvovali v nejteplejší den 
celého týdne. Ale stálo to za to a již dnes se těšíme na další. 
Zpáteční cestou domů jsme vzpomínali na paní Ivanu Tat-
kovou, naši průvodkyni historickou Prahou. Tímto zdravíme 
a přejeme, ať Vám květinky vzkvétají pod rukama. Rádi 
se přijdeme do Vaší Harmony zahrady na Štiříně podívat, 
a na podzim se těšíme na naši společnou túrku Prahou.                        

S pozdravem Petr Roubíček a všichni Senklubáci.
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Přišlo do redakce
Pila naživu – poslední sbohem?
V květnovém Zpravodaji mě zaujala pozvánka na akci KC 

Kamenice Pila naživu open air 28. 5. na Ringhofferově pile ve 
Struhařově: 

„Kolikrát jsem jako malý rocker chodil kolem po hrázi a před-
stavoval si jak tohle místo bují životem… Lidé, muzika, úsměvy. 
V kulturním centru ale umíme uskutečnit leccos. A proto se mně 
i Vám tenhle sen splní za laskavé podpory současného vlastníka 
areálu, spol. STAND BY holding s.r.o.“

Můj názor vyjde až po tomto koncertu a myslím, že takové 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Noc	kostelů	2022	v	Kamenici	
	

Spolek	Kamenicko	s	podporou	obce	Kamenice	a	se	souhlasem	Římskokatolické	
farnosti	Říčany	zve	všechny	zájemce	na	letošní	Noc	kostelů	do	kostela	sv.	Františka	
Serafinského	(z	Assisi).		

Kamenický	kostel	je	jedním	z	více	než	1400	kostelů	a	modliteben	na	území	ČR,	které	
se	v	pátek	10.	června	2022		ve	večerních	hodinách	otevřou,	aby	přivítaly	nejen	věřící,	
ale	také	milovníky	historie,	architektury	a	kultury.		

Program		večera:		

19:00		 	 Zahájení		

19:30	 	 Varhanní	koncert		

20:00	 	 Tvořivá	dílna	pro	děti	-	Korálkování	

20:15	 	 Komentovaná	prohlídka		-	Interiér	kostela		

21:30	 	 Komentovaná	prohlídka	–	Okolí	kostela	a	osobnost	Jiřího	Stibrala		

Těšíme	se	na	příjemný	večer	se	zájemci	o	kulturní	dějiny	Kamenice!	

Členové	Spolku	Kamenicko	

(Změna	programu	vyhrazena.)	

akce jsou přínosem a v naší obci ojedinělé. Myslím ale, že by bylo 
férové zmínit širší kontext a souvislosti, které se s pilou pojí. Právě 
koncerty byly plánovány jako jedna z aktivit komunitního centra, 
které mohlo na pile vzniknout. Podílel jsem se spolu s Ing. Janou 
Kohlovou a dalšími na přípravě dotačního projektu pro toto ko-
munitní centrum. Na krásném místě v přírodě mohla být sezónní 
kavárna pro turisty a cyklisty, klub pro seniory, přírodní sporto-
viště, koupací biotop, muzeum Kamenicka, prostor pro netradiční 
svatební obřady aj. Po prodeji a následné devastaci kamenického 
zámku již v obci není mnoho míst, kde by se daly podobné akce 
pořádat. Vedení obce tuto příležitost ke koupi a možnost postupné 
obnovy dokonale promrhalo, bez ohledu na souhlasné stanovisko 
struhařovského osadního výboru s koupí areálu pily. Nevzpo-
mínám si, že by se v té době KC Kamenice jakkoli zapojilo do 
podpory této pro obec neopakovatelné příležitosti. 

Naplnění snu malého rockera bude možná rozloučením s pilou, 
kterou chce současný vlastník podle mých informací zbourat, 
přestože jde o významnou technickou památku a doklad historie 
Kamenice. Pořádání podobné akce je chvályhodné, nicméně 
má poněkud hořkou pachuť tance na hrobě, který vedení obce 
pomáhalo kopat. Laskavou podporu současného vlastníka, který 
posléze pilu zbourá, vnímám spíše jako úlitbu veřejnému mínění 
a doufám, že vedení obce nebude mít snahu použít tento kulturní 
počin pro volební kampaň. Bylo by to vskutku smutné zakončení 
příběhu této historické památky. 

 Prof. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.



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 kovy

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PLAVECKÝ

Dětský plavecký klub
KAPIČKA

Místo konání:

Tel.: 603 512 710       www.klubkapicka.cz/primestske_tabory
E-mail: info@klubkapicka.cz        plavani.kapicka.cz
 

Místo konání:  
Hotel Valnovka: Benešovská 102, Bus zastávka: Kamenice-Valnovka

Děti se mohou těšit na:
- 10 plaveckých lekcí pod vedením instruktorky 
  (plaváčci se naučí základy plaveckých technik, nebát se vody  
   a trénink tolik důležité sebezáchrany)
- hry, soutěže
- výlety do přírody, tvoření
- dětské hřiště 
Termíny:    8 turnusů (4.7.-8.7. | 11.7.-15.7. | 18.7.-22.7. | 25.7.-29.7.   
     

                                     

1.8.-6.8. | 8.8.-12.8.    | 15.8.-19.8. | 22.8.-26.8.)
Cena:         4 500 Kč, sleva pro sourozence 500 Kč 
             sleva na další běh  500 Kč

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

Prodám urnový hrob č. 42 na hřbitově Těptín. Bližší informace 
na tel: 723 902 503.
Hledám babičku na hlídání 1r holčičky na 3h týdně. Kamenice, 
Nová Hospoda, více info na tel: 721 057 287. 
Chybí vám rodina a její pomoc? Pomůžeme, uděláme, 
zařídíme. Pestrá nabídka služeb, bezbariér. bydlení, auto i pro 
vozíčkáře a daleko víc. Tel: 704 616 188. 
Nabízím výpomoc v domácnosti (úklid) a hlídání dětí. Jsem 
velmi flexibilní a mám zkušenosti. Cena dohodou.  
Tel: 604 406 449 
CHS z Kamenické obory nabízí štěňátka Rhodéského 
ridgebacka s průkazem původu, www.zkamenickeobory.iplace.cz, 
zkamenickeobory@email.cz, Tel: 602 448 228.

Inzerce
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K O N T A K T

M I R O S L A V  N O V Á K
7 7 6  0 3 8  4 9 9  
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

1 1 . - 1 5 . 7 .  2 0 2 2

F O T B A L O V Ý  K E M P
2 0 2 2

 

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

Místo  Louka nad fotbalovým hřištěm 
v Kamenici

Termín Sobota 11. 6. 2022 ve 14:00 
 
 Na co se můžeš těšit?
 -  Skákací hrad
 -  Spoustu her a soutěží pro děti
 -  Malování na obličej
 -  Živou hudbu
 -  Tombolu
 -  Občerstvení
 -  Exkurzi ve Strojmetalu
 -  A mnoho dalšího 

Vstup zdarma!
Na akci budou pořizovány fotografie za účelem její prezentace. 
Data mohou být zveřejněna na stránkách SAF nebo v tiskovinách.

Dětský den se 
Strojmetalem



Strojmetal Aluminium Forging 
v sobě snoubí ryze české 
know-how a naprosto unikátní 
výzkum a vývoj. Naše výrobky 
patří k těm nejlepším v oboru 
a díky našim zaměstnancům 
jsme schopni držet krok  
s absolutní světovou špičkou 
producentů hliníkových dílů. 
Vytváříme co nejlepší pracovní 
podmínky, oceňujeme 
pracovní výsledky a zároveň 
poskytujeme motivující 
ohodnocení.  
Staň se jedním z nás.

strojmetal.cz

STAŇTE SE  
SOUČÁSTÍ  
BUDOUCNOSTI  
ČESKÉHO PRŮMYSLU

CHCEŠ DO TOHO JÍT S NÁMI?  
NAPIŠ NEBO ZAVOLEJ!

závod Kamenice 
personalni@strojmetal.cz 
+420 702 178 567



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!
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