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Fotky měsíce
Na Ringhofferově náměstí byla nainstalována venkovní výstava fotografií Zuzany
Mináčové (na fotce dole), ikony česko-slovenské fotografie a karlovarského
filmového festivalu, ale také velké bojovnice za věci veřejné.
Titulní fotka
Výstava Zuzany Mináčové bude vévodit Ringhofferovu náměstí do konce
prázdnin.
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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

Pavel Čermák

Vážení sousedé,
jsem ohromně pyšný na naše fotbalisty,
kteří vybojovali mistrovský titul. V kombinaci s 90. výročím založení fotbalu v Kamenici se jedná o epickou záležitost a borci
ukázali, že umí nejen hrát, ale i slavit. Report o tom Vám podají na stranách 12 a 13.
Doufám, že prázdniny probíhají podle
Vašich plánů. Kdo je netrávíte celé u moře
nebo na chatě, určitě jste zaznamenali stavební ruch na některých místech Kamenice.
Snažíme se totiž toto klidnější období využít
naplno k vylepšování naší obce a mnoho
věcí mohu teď, jak píšu tyto řádky, už prohlásit za úspěšně dokončené.
Zvlášť obyvatelé ulice Jednosměrné jsou
určitě rádi, že stavební práce u nich skončily
a mohli vykročit do druhé poloviny prázdnin po bezpečném a osvětleném chodníku.
Více na toto téma včetně poděkování za
trpělivost najdete hned po otočení listu.
Naopak ukryty před zraky kolemjdoucích, ale o nic méně masivní, jsou práce na
novém kulturním centru. Připravili jsme
pro Vás velkou fotostranu s číslem 9, abyste
nahlédli do dění, které je naprosto zásadní
pro kulturní a společenský život v Kamenici
na mnoho let dopředu. Změny v našem
kulturním stánku umožní pořádat kvalitnější a větší akce, nabídnou větší pohodlí
návštěvníkům a otevřou další možnosti pro
trávení volného času a sebevzdělávání všem
generacím. Určitě se podívejte na fotky,
stojí za to.

Donedávna panovaly takové teploty, že
bych nikoho nezval k venkovním radovánkám. Ale věřím, že si druhou polovinu
prázdnin naplno užijeme v přírodě a na
hřišti. Kdo máte rádi tenis, volejbal či nohejbal, jste srdečně zváni na kurt za Billou,
který je čerstvě zrekonstruovaný a nabídne
i objednání hodin po internetu, viz strana 6.
Hned na následujících stranách načerpáte informace o pokrocích, kterých jsme
dosáhli v budování lesoparků okolo Kamenice. Dvorskou nivu už znají všichni,
ale Hamerský lesík naproti přes silnici si
zaslouží od výletníků stejnou míru pozornosti. Dočtete se tedy, co všechno jsme tam
pro Vás připravili a co se ještě chystá.
Nevím, jak mají náš zpravodaj v oblibě dospívající, ale minimálně jejich rodiče
bude zajímat projekt, který se rýsuje u skateparku na místě bývalé masny. Pokud tedy
o něj mladí z Kamenice projeví dostatečný
zájem. Já osobně projektu držím palce a těším se, jak dopadne akce na masně 3. září.
Více na straně 10.
Celý srpen se můžete kochat nádhernými velkoplošnými fotografiemi na náměstí.
Autorkou je věhlasná fotografka Zuzana
Mináčová, která je i naší sousedkou. Výstava
ve zkratce nabízí zajímavé ukázky z její
celoživotní tvorby. Fotografovala královnu Alžbětu II., Václava Havla, Dalajlámu,
ale i Roberta Redforda a mnoho dalších
osobností. Přijďte se potěšit na náměstí a
nezapomeňte napsat vzkaz autorce do návštěvní knihy.
Přeji Vám příjemné čtení.
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Krátce z rad obce Kamenice
Kompletní zápisy najdete
na www.kamenice.cz nebo osobně
u tajemníka OÚ Kamenice.
1. 6. 2022
ROK schválila:
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0147/2021,
uzavřené se společností VEOS Pospíšil, s.r.o., se sídlem
Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ: 28328230
dne 30. 9. 2021, kterým se mění cena a doba plnění;
• záměr realizovat investiční akci "Dostavba hřiště
Struhařov" a zahájit veřejnou zakázku na zhotovitele.
18. 7. 2022
ROK schválila:
• uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě na byt č. 2
o velikosti 30,4 m2, Truhlářská č. p. 855, v bytovém
domě v Těptíně s nájemcem, kde předmětem Dodatku
č. 3 je prodloužení doby nájmu na dobu určitou od 1. 9.
2022 do 31. 08. 2023;
• uzavření Pachtovní smlouvy s Lesní mateřskou školou
a Základní školou Devětsil k propachtování části
pozemku parc. č. 741, k.ú. Těptín o výměře 4546 m2,
v územním plánu určen jako louka a nelesní přírodní
plocha, na dobu určitou, tj. 5 let, za účelem provozování
zemědělské činnosti. Pozemek je zapsaný na LV obce
Kamenice;
• výzvu a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku
„MVN Všedobrovický rybník“.
27. 7. 2022
ROK schválila:
• bezúplatný převod majetku z majetku zřizovatele na
Základní školu Kamenice: Krouhač zeleniny Robot
Coupe CL 52 ve výši 73.205,- Kč;
• zveřejnění záměru obce k pronájmu pozemků:
• 1.a) Fotbalové hřiště a travnaté plochy kolem hřiště pozemek parc. č. 653/1, k.ú. Těptín - ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha,
• 1.b) Víceúčelové hřiště - pozemek parc. č. 653/7, k.ú.
Těptín - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
• 1.c) Šatny - parc. č. st. 909, k.ú. Těptín - zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p.
• Pozemky jsou zapsány na LV obce Kamenice.
Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce
minimálně po dobu 15 dnů. Nabídky musí být podány
písemně;
• uzavření Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného
odběru mezi obcí Kamenice a REMA Battery, s.r.o.,
IČ: 28985681.

ROK nesouhlasila:
• s navrženou trasou kabelového vedení pro stavbu
"Kamenice kNN pro parc. č. 613/16, 17" přes pozemky
parc. č. 649/37, 649/24, 649/36, 649/16 a 760/1, k.ú.
Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice.

Informace pro kandidáty
do komunálních voleb
2022
Rozhodnutím zastupitelstva obce Kamenice
bylo schváleno poskytnutí mediálního prostoru
pro prezentaci jednotlivých politických subjektů
registrovaných k volbám do komunálních
zastupitelstev v roce 2022 v rozsahu 4 stran
v zářijovém vydání Zpravodaje z Kamenice. Uzávěrka
pro odevzdání tiskového PDF o maximálním rozsahu
4x A4 na mail redakce@kamenice.cz je 15. srpna.
Každý politický subjekt odpovídá za obsah tiskového
PDF.
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Centrum Kamenice má další nový chodník
Chodník v Jednosměrné je dokončený.
Podařilo se dodržet jak cenu, tak
i vysokou kvalitu díla. Kamenice
tak má vyřešenou nejrušnější tepnu
v centru, po níž se dá v celé délce projít
bezpečně po chodníku a pod lampami
veřejného osvětlení. Řidiči, kteří tudy
projíždí mezi Novou Hospodou a Ringhofferovou, jsou vedeni k ohleduplnému
řízení zpomalovacími prahy. Chodník
navíc ubral vozovce šířku, kterou
donedávna zneužívali někteří řidiči pro
jízdu v protisměru. Jednosměrná tak je
dnes už opravdu jednosměrnou.

„Konečně je v Jednosměrné jasné, kdo
má přednost,“ říká starosta Pavel Čermák
a odkazuje tím na statistiku provozu chodců
a aut, kterou si nechala radnice před rokem
vypracovat. Chodník je široký dva metry
a táhne se bez přerušení dlouhých 450 metrů podél komunikace, čímž z hlediska řidiče
přetíná odbočky do vedlejších ulic. Řidiči
tedy musí při každém odbočování zásadně
zpomalit, protože najíždí na vyvýšené těleso
chodníku. „Protože chodník dominuje ulici
opticky i funkčně, už to nejsou chodci, kteří
musí dávat pozor, ale hlavně řidiči,“ komentuje Pavel Čermák. Podle jeho slov v době,
kdy tady měl asfalt šířku 5,5 metru nejenže
umožňoval vědomou jízdu v protisměru,
ale také sváděl některé řidiče k nepřiměřené
rychlosti. Užší vozovka, dominantní chodník a zpomalovací prahy jsou odpovědí.
Zpomalovací prahy tu radnice umístila
na základě požadavků obyvatel a po dohodě s dopravními inženýry a policií. Jejich
podoba a umístění by tak neměla bránit
při odbočování a najíždění na pozemky,
zároveň by měly zpomalit auta v klíčových

úsecích, kde je největší nebezpečí kolize
s ostatním provozem. Při jejich výběru hrál
roli i požadavek, aby nebránily odtoku dešťové vody.
I když naše země zažívá rekordní inflaci, radnici se povedlo dodržet rozpočet
10 milionů korun díky včasnému zafixování ceny projektu. K užívání občanům
byl připraven podle plánu koncem června,
třebaže se vedení obce a stavebníci museli
potýkat s řadou dodatečných požadavků od
obyvatel v Jednosměrné. „Kde to šlo, vyšli
jsme lidem vstříc, když potřebovali trochu
upravit nájezd na své pozemky oproti již
schválenému projektu,“ říká starosta.
Ve spodní části ulice navazuje nový
chodník na dříve vybudovaný mlatový
chodník, který mírně uhýbá od silnice
a vede podél plotů centrální zóny. „Proto-

že je tento úsek bezpečný, vyhodnotili jsme
jako nadbytečné zde v době, kdy šetříme
každou korunu, stavět dva chodníky vedle sebe. Zároveň mlatovou cestu chceme
v budoucnu zpevnit, aby byla stejně pohodlná i pro kočárky jako zámková dlažba,“
vysvětluje Pavel Čermák. A právě v této
dolní části vozovky, v místě, kde mlatový
chodník vede dále od komunikace, nechala
radnice vozovku mírně rozšířit a vznikly tu záložní parkovací místa. Ta se podle
slov starosty budou hodit pro větší akce
pořádané v centru. „Permanentní diskuse
se vede o parkování na Ringhofferově náměstí a parkovací místa, která takto vznikla
v blízké Jednosměrné jsou nezanedbatelnou
výhodou,“ říká starosta.
Pro někoho bude možná nejdůležitějším
vylepšením Jednosměrné veřejné osvětlení. Jeho intenzita odpovídá provozu chodců a automobilů. Radnice po konzultaci
s odborníky zvolila svítidla, která se dají
regulovat a tlumit v nejhlubších nočních
hodinách.
Projekt v Jednosměrné patřil mezi ty
komplikovanější dopravní stavby, protože
na dva měsíce významně zasáhl do života
místních obyvatel. „Schválně jsme ho rozdělili na etapy tak, abychom lidi žijící v této
lokalitě neomezili nad únosnou míru. Teď
bych jim všem chtěl moc poděkovat za shovívavost. Snažili jsme se být citliví i k přírodě a díky tomu nebyla nijak poškozena
lipová alej, kterou se Jednosměrná pyšní,“
uzavírá starosta Pavel Čermák.
				
Red
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Za obchodním domem si opět zahrajete
Kurt je po rekonstrukci a dostane on-line rezervační systém

Nejen tenis, ale také nohejbal a volejbal si můžete zahrát
na kurtu za Billou vedle dětského hřiště. Dostal zánovní, ale
velmi pěkný povrch a čerstvé lajny. „K tomu připravujeme
objednávkový systém přes internet, aby byl kurt pohodlně
dostupný komukoli,“ říká místostarosta Petr Valášek.

Doteď zajišťoval přístup na kurt správce pan Zatkal. Ten se
bude starat o kurt i nadále, ovšem přibude praktický rezervační
systém na internetu, ve kterém budou jasně označeny hodiny pro
tenisovou školu a volné termíny. Pak už jen bude stačit kliknout
na volné okno, zaplatit, získat kód a vyzvednout si klíč z malého
trezoru u branky. „Je to systém, který známe například z AirBnb,“
vysvětluje Petr Valášek. Radnice má už dle jeho slov vybraného
dodavatele, na jehož systém bude odkazovat tlačítko z webových
stránek obce.
Podle Valáška by se nový on-line rezervační systém měl rozšířit
i na další sportoviště v Kamenici, zejména víceúčelové hřiště ve
sportovním areálu a běžeckou dráhu, jakmile bude dokončena,
opět s vyhrazenými termíny pro dlouhodobé pronajímatele.
Samozřejmě na řádný provoz kurtu bude i nadále dohlížet
správce, nicméně nový systém umožní zahrát si kdykoli, kdy
tomu zrovna nebrání noční klid nebo nepřízeň počasí. „Bylo by
skvělé, kdyby se nám na kurt podařilo dostat i nadšence do volejbalu a nohejbalu. Povrch je jako nový a několik let bude určitě
dobře sloužit,“ říká Valášek. Po hřišti přijde na řadu i rekonstrukce
sousední cvičné stěny. 					
Red

7

Grilování, sportování a relax
v kamenických parcích
Po několika letech práce vznikly vedle
rybníků pod základní školou dva lesoparky, jejichž předěl tvoří Ringhofferova ulice. Napravo od ní to je Dvorská
niva, nalevo Hamerský lesík. Nejprve
se pojďme podívat na pokroky v pravé
části této zelené zóny.
GRIL. Nedaleko můstku přes potok
směrem od sídliště do Skuhře čeká na návštěvníky novinka: venkovní gril s posezením. Vzniká tak další relaxační zóna, kterou
mohou lidé z celé Kamenice volně užívat.
„Okoukali jsme tento koncept z parků ve
městech, kde mají lidé k dispozici gril a jenom si přinesou vlastní palivo a pochutiny,“
říká místostarosta Petr Valášek, podle nějž
jsou lidé schopní sami udržovat veřejný gril
v čistotě. „Věřím, že je naše komunita dostatečně vyspělá a bude to fungovat i u nás.“
SVAH NA SÁŇKOVÁNÍ. Radnice nechala zmírnit svah, který v zimě rádi využívají rodiče s dětmi, aby byl ještě bezpečnější.
Nedaleko něj také upravila trasu chodníčku
směrem k můstku, čímž bude lépe odolávat
dešťové vodě.

Kostelce, byla také zmírněná, očištěná od
náletových dřevin a havarijních stromů,
je nově osetá a v průběhu zimy bude svah
dosázen dřevinami. Pod svahem se dodělává
mlatová cesta, která má sloužit pouze pro
pěší a možná i cyklisty. Na ni bude navazoCESTA NAPŘÍČ NIVOU. Část svahu, vat travnatá cesta a časem povalový chodkterá vede dál z Dvorské nivy směrem do ník směrem do ulice Korunní. „Okolí této

cesty a další plochy podél potoka zůstanou
bez zásahu, protože chceme krásné přírodní prostředí zachovat,“ říká Petr Valášek.
Nad svahem přibude lavička s výhledem
do údolí.
WORKOUT. K hracím prvkům pro nejmenší přibyly konstrukce na cvičení s vlastní vahou. Vznikl tak jednotný prostor mezi
cestou a potokem. „Část pro menší děti dostane ještě nízký plot, aby do ní nevnikali
psi a rodičům se děti nerozprchávaly do
parku a k potoku,“ říká Valášek. Zároveň
vyjadřuje uspokojení nad tím, že lidé hojně
využívají stoly s lavicemi, které sem radnice
umístila: „Nejsou to jen rodiče, ale také děti
ze základní školy, čtenáři a hráči deskových
her.“
HRAD A LANOVÉ HŘIŠTĚ. Podle
Valáška je ve Dvorské nivě prostor ještě na
dva větší prvky. Dřevěný hrad pro menší
děti a lanové hřiště nebo trampolíny pro
teenagery. Pro všechny věkové skupiny
přibydou i další lavičky tak, aby si lidé mohli
odpočinout mimo hlavní cesty.

V Hamerském lesíku se už dá sednout s výhledem na vodu. Přibudou ještě odpadkové koše.

BEDNY S HRACÍM NÁČINÍM. Půjčit
si, zahrát a vrátit. To je jednoduchý koncept, který vedení radnice podle svých slov
okoukalo v nedalekých Říčanech a chce ho
přenést k nám. Ve Dvorské nivě můžete
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vidět dvě bedny s náčiním na badminton,
frisbee a podobné kratochvíle. „Dle zkušeností z jiných míst v republice takto volně
nabízené vybavení nejenže nemizí, ale dokonce přibývá,“ komentuje Valášek. Lidé
se totiž mnohdy rádi podělí o sportovní
vybavení, které už nepoužívají. V bednách
bude k dispozici i hra KUBB, oblíbená ve
Skandinávii.
SEZENÍ U VODY. Na druhé straně od
Ringhofferovy ulice vznikl z původně neudržovaného lesa nový lesopark. Radnice
tento pozemek směnila s Lesy ČR, nechala
ho pročistit od havarijních a náletových
dřevin a teď už vedou mezi vzrostlými stromy upravené cestičky. Nejatraktivnější pro
návštěvníky je jistě cesta hned vedle Hamerského rybníka, kde už teď jsou lavičky
a přibydou odpadkové koše.
VÝUKA V PŘÍRODĚ. Jak Dvorská niva,
tak Hamerský lesík mají obrovský potenciál
pro naši základní školu, která už dnes obě
plochy využívá. Radnice v nich chce umístit venkovní učebny sestávající ze špalků
na sezení a plachet stínících před sluncem
a bránících mírnějšímu dešti. „Samozřejmě
oba parky jsou dělané pro všechny obyvatele Kamenice a doufáme, že budou navštěvovat Hamerský lesík, stejně jako si zvykli
v případě Dvorské nivy,“ říká místostarosta
Petr Valášek.			
Red

Ve Dvorské nivě se připravuje místo na grilování.

Sportovní náčiní bude volně k dispozici.

O něco dále byl upraven svah, na který radnice umístí posezení s výhledem do údolí.

Ulice Okružní a rampa za základní školou

Rampa za základní školou je dokončená. V první fázi stavebníci
vytěžili nevhodné podloží, opravili dešťovou kanalizaci a osadili
nové vpusti. Teď už je hotový i finální asfaltový povrch. „Tím se
Práce v ulici Okružní jsou zhruba v polovině. Jejich cílem je i zadní trakt školy dostal svojí podobou do 21. století. Vzhledem
oddělit splaškovou kanalizaci od dešťové vody. Právě kvůli deš- k tomu, že toto místo je trochu zastrčené a potýkali jsme se zde
ťové vodě, která zde podloží bohatě podmáčí, patří projekt k těm s vandalismem, bude pod dohledem bezpečnostních kamer,“ říká
starosta Pavel Čermák.
náročnějším.
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Práce v kulturním centru finišují

Při pohledu dovnitř kulturního centra je už na pohled jasné, jak
bude prostor nově uspořádán. Odstraněním toalet (nahoře vlevo)
a jejich přesunutím na druhou stranu budovy, kde kdysi bývala
knihovna, vzniká jednolitý vzdušný prostor předsálí, kde bude
umístěna nová větší knihovna a posezení pro návštěvníky centra,
kteří si tu během kulturních akcí budou moci dát drink a za běžného provozu knihovny posedět s knihou a kávou. Prostor bude
navazovat posuvnými dveřmi na sál (nahoře vpravo).
V hlavním sále je už nainstalovaná nová, výkonná vzduchotechnika (uprostřed), která bude ústit ve stropě za pódiem. Venku na
střeše probíhá instalace solární elektrárny, která zásadně přispěje
k hospodárnějšímu provozu celé budovy. Nové kulturní centrum
se otevírá koncem září.		
		
Red
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Z Masny se může stát centrum pro mladé
Přejete si nové kulturní a sportovní zázemí?
Přijďte to dokázat 3. září

Všichni chceme po teenagerech, aby
nedělali brajgl, ale jinak příliš nevíme,
co s nimi. Michal Dudáček a Jiří
Valášek sice už teenageři nejsou, ale
ještě kontakt s touto věkovou skupinou
neztratili, sympatizují s ní a hledají cesty,
jak jim u nás v Kamenici nabídnout
program. Oba v tomto smyslu patří
mezi nejaktivnější dvacátníky na obci.
Michal byl hybnou silou, díky které
vznikl skatepark pod školou, a Jiří zase
pomáhá s akcemi v Kulturním centru.
Teď společně bojují za to, aby se
z prostoru kolem Masny stala přirozená
a dostatečně vybavená základna nejen
pro mladé z celé Kamenice. Má to ale
háček. Musí dokázat vedení radnice,
že tento projekt mladí skutečně chtějí
a budou ho využívat.

nějaké zázemí. Původně se počítalo, že
dojde na rekonstrukci Masny, z které
se vytvoří atraktivní místo pro setkávání. Byly tu různé koncepty od bistra po
prostor na kroužky. Nakonec se ukázalo,
že ze stavebního hlediska se Masna nedá
využít a musí úplně pryč.
Tím ale padá i původní myšlenka zázemí.
Jirka: Pouze padá původní představa
podoby toho zázemí jakožto velké zděné
budovy. Naopak ale vzniká příležitost
celý prostor otevřít a propojit s ostatními
venkovními aktivitami. Když se zbourá
budova Masny, vznikne volná plocha,
kterou je možné osadit třemi kontejnery
do tvaru písmene U. Každý kontejner
s vlastní funkcí: sociálky, pódium a bistro.

Proč právě tady by měla být
centrála mládeže v Kamenici?

Zní to trochu jako Přístav Karlín
v Praze u Vltavy.

Michal: Už od chvíle, kdy vznikl ska-

Michal: Je to přesně okopírované z Pří-

tepark, se mluví o tom, že je potřeba

stavu Karlín (směje se). Když jsme ale

hledali inspiraci, obešli jsme těch míst
daleko víc. Moc se mi líbilo Manifesto
Market u Florence, kde střechy kontejnerů posloužily i jako sezení s vyhlídkou.
Tak by to šlo udělat i u nás.
K čemu by měla nová Masna
sloužit?
Jirka: Mělo by to být místo, kde se budou mladí scházet a najdou tu věci, které
je budou zajímat, ať už workshopy, umění, divadlo, diskuse. Kde budou moct řešit
témata, která jim buď nikdo nenabízí,
nebo se ani ve škole neotevírají dostatečně. Inkluze, gender, návykové látky, sex,
ekologie, udržitelná móda, závislost na
digitálních technologiích.

Takže nejde jen o to dostat
z centra teenagery pouštějící si
hudbu z mobilů.
Michal: Tu hudbu si budou moct pustit
tady, a ne z mobilu. Můžou i sami vylézt
na pódium a produkovat ji. Nebo jim
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o tom profesionál může udělat workshop.
Nechceme ale, aby se z Masny stala diskotéka, ale mnohoúčelový prostor nabízející
i vzdělávání, sportování a seberealizaci.
Nejvíc návštěvníků se bude rekrutovat asi z posledních ročníků kamenické základky.
Jiří: To nejsou jen lidi, kteří tady chodí

na základku, ale taky ti, kteří už dávno
odešli studovat do Prahy, ale ještě pořád
se k nám vrací, protože jsou v Kamenici
doma. Akorát tu nemají jak trávit čas.
Chtěli byste Masnu propojit
s okolními aktivitami?
Michal: Je v plánu, že by se Masna ote-

vřela i směrem dozadu k malému hřišti.

Mělo by tu vzniknout i další sezení, protože toto je ideální prostor pro odpočinek
během velkých akcí, jako byla třeba Kiss
Party nebo fotbalové zápasy. Taky by se
sem hodily pořádné workoutové stroje.
Zapadlo by to krásně do celého konceptu. Zacvičíš si při muzice, na sociálce se
opláchneš, koupíš si na baru iontovou
vodu.
Máte nějaký harmonogram projektu?
Jirka: Už 3. září v sobotu pořádáme
akci, která by měla posloužit jako důkaz,
že dostatek mladých lidí si novou Masnu
přeje. Uděláme workshop, přednášku,
malé letní kino. Stará Masna, která půjde
k zemi, ještě na poslední chvíli poslouží
na streetartový workshop. Rádi bychom

uspořádali i skateovou soutěž. U toho
chceme nasbírat kontakty a zapojit další
lidi do realizačního týmu. Otevřeme
tohle téma před veřejností, získáme další
podněty.
Od obce máte zelenou?
Michal: Mám pocit, že nám radnice

fandí, ale musíme dokázat, že má projekt smysl a bude dostatečně využívaný.
Nejlépe si to ověříme 3. září, takže zveme
všechny mladé z Kamenice, ať přijdou
dokázat, že novou Masnu chtějí. Skatepark už funguje, teď jde o to rozvinout
celé tohle místo a vdechnout mu život.
Připojte se k události na Facebooku:
LINK LINK LINK
Red

Ringhofferovo náměstí: co zjistilo šetření
V uplynulých měsících proběhly v rámci
projektu „Ringhofferovo náměstí
Kamenice“ anketní šetření a dvě
plánovací setkání. Občané Kamenice
měli možnost vyjádřit se k tomu, jak
nyní místní náměstí využívají, co jim zde
vyhovuje a co naopak schází. Podněty
a požadavky od veřejnosti i odborných
organizací jsou nyní zapracovávány
do zadání architektonické soutěže na
obnovu náměstí.

Během první poloviny letošního roku
uspořádala obec ve spolupráci s odborníky
ze spolku Pěstuj prostor a sociologického atelieru MAKAI anketní šetření a dvě
plánovací setkání. Anketu vyplnilo 423 respondentů, setkání se zúčastnilo celkem
29 lidí.
Tyto participační aktivity potvrdily zájem občanů o zlepšení stavu náměstí. Přejí si
především vylepšení estetického a technického stavu prostoru mezi budovami a širší
nabídku služeb. Chtěli by také, aby náměstí
více sloužilo i k setkávání a odpočinku. Ze
současných prvků oceňují především zeleň,
dětské hřiště, obchody, obecní úřad a kulturní dům. Doplnili by výrazný vodní prvek
a připomínku Ringhofferovy éry, například
sochu nebo informační tabuli.
Jako jedna z nejdůležitějších věci k řešení je vnímána doprava. Motorová doprava
v pohybu i klidu dnes zabírá přibližně polovinu volného prostoru náměstí. Zlepšení organizace motorové dopravy i prostoru pro

pěší a cyklisty by přispělo k jeho větší přehlednosti a odstranění špatně využitelných
„zbytkových“ ploch. Panuje také shoda na
tom, že dopravní uzel MHD by měl zůstat
na náměstí či v jeho bezprostřední blízkosti.
Hlavním důvodem návštěvy náměstí
jsou v současné době služby. Všechny nyní
mají své zákazníky a lidé jejich přítomnost
oceňují, uvítali by však zlepšení podoby
některých objektů (především Billy a dočasných stánků). Polovina respondentů by
ocenila doplnění dalších služeb, objevily se
také apely na zřízení lékařských ordinací,
sdílených pracovních prostor, prostoru pro
vnitřní volnočasové aktivity či vybudování
sociálního bydlení a pečovatelského domu
pro seniory. Diskutovalo se i o možnosti doplnění náměstí novými budovami – určitá
forma zástavby by měla být akceptovatelná,
musí se k ní však přistupovat opatrně, aby

náměstí a jeho uživatelům skutečně přinesla
zlepšení, a to nejen v podobě služeb, ale
také v příjemnosti a uživatelnosti volného
prostoru.
K lepší využitelnosti náměstí k trávení
volného času by kamenickým pomohlo
především více míst k sezení a pobývání.
Ocení zachování vzrostlých stromů a založení kvalitních trávníků, které budou lákat
k posezení a hrám. Vnímají ale zároveň
i potřebu vytvoření zpevněných ploch
v části náměstí, kde by se mohly konat trhy
a větší shromáždění. Přejí si také cukrárnu
či kavárnu, dětské hřiště pro děti různého
věku a lepší zázemí pro venkovní kulturní
aktivity.
Celou zprávu z participačních aktivit si
můžete přečíst na webu obce.
Text a foto:
Pěstuj prostor a MAKAI
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Máme za sebou 90 let fotbalu v Kamenici

V sobotu 25. 6. 2022 se na fotbalovém hřišti Kamenice
uskutečnily Oslavy výročí SK Kamenice. Když pomineme
několikatýdenní přípravy, tak oficiální začátek této události byl
v 10:00. Moderátor rádia Kiss Radek Hrdina vzal poprvé do
ruky svůj mikrofon a vyzval k zápasu tým starších přípravek domácí SK a hostující SK Slavia Jesenice. Hosté byli o něco
fotbalovější a po zásluze zvítězili.

Touto cestou bychom ještě jednou chtěli právě SK Slavia Jesenice poděkovat. Na poslední chvíli nám vytrhli trn z paty a nahradili
mužstvo, které se nakonec nemohlo oslav zúčastnit. Ceníme si
toho!
Vedle jednotlivých utkání byly dětem k dispozici dva fantastické
nafukovací hrady. Dále se opékalo selátko, prodávaly suvenýry,
pivo teklo proudem a pro drahé polovičky byl naražen točený

Fotografie podle pořadí shora: muži, Stará garda, starší přípravka, žáci.

Aperol nebo vychlazené prosseco. Velký úspěch slavil koutek plný
historie fotbalu v Kamenici. Ten tvořily nejen fotografie sahající
až do třicátých let, ale i hodnotné poháry, diplomy či unikátní
zápisky. Poločas probíhajících zápasu byl vždy obohacen o střelbu
na šampaňské. Nikdo se netrefil:)
Program pokračoval utkáním starších žáků SK Kamenice proti
Sokol Krhanice. Hosté přijeli s velmi silným mančaftem a deklasovali naše borce rozdílem třídy. I přes takovou nadílku děkujeme
TJ Sokol Krhanice za ochotu zúčastnit se oslav.
Od této chvíle ošklivá předpověď počasí začínala brát za své
a postupně čím dál tím více pršelo. Ve 13:30 se uskutečnil avizovaný zásah Hasiči Těptín - Kamenice, kdy vedle hašení požáru
a vyprošťování hydraulickými kleštěmi si mohli děti vyzkoušet
stříkat z hadice. Za takovou možnost a obohacení programu velice
děkujeme!

13
Poté následovalo utkání Starých gard, kdy domácí výběr legend
nastoupil proti Slavoji Velké Popovice. V tu chvíli nastal nejhorší
moment celého dne, kdy šíleně pršelo. Nejeden organizátor akce
měl vrásky na čele. O to víc jsme byli mile překvapeni kolik fanoušků se dostavilo na samotný zápas. Klobouk dolů před Vámi!
Naši ostřílení borci tento zápas zvládli o něco lépe a připsali si

vítězství. Přes strašnou nepřízeň počasí máme do teď otevřenou
pusu za neuvěřitelný přístup obou mužstev a děkujeme do Popovic.
Symbolicky k tomuto článku volíme právě společnou fotografii
těchto nebojsů. Konečně se počasí uklidnilo a vrchol programu
mohl nastat. DERBY! Čerství mistři III. třídy nastoupili proti
dlouholetému rivalovi SK Kostelec u Křížků, který přes počáteční

obavy dal dohromady solidní mančaft. Po vzpomínce na bývalého
spoluhráče a kamaráda Petra Katráka a čestném výkopu pana starosty Čermáka naši klucí potvrdili skvělou jarní formu a vítězstvím
5:3 navázali na Starou gardu. I tady se sluší poděkovat do Kostelce.
Závěr dne patřil diskotéce a volné zábavě.
Rádi bychom v samotném závěru poděkovali osobám, spolkům
či firmám, které se na realizaci akce podíleli nebo nám chovali
celoroční přízeň:
• Starosta obce Kamenice, pan Čermák
• Obec Kamenice
• Strojmetal Aluminium Forging
• Mrákulastav
• Racingmotors

• G+ s.r.o.
• Řeznictví Dolejš
• Gustav Scholz
• Jan Voldřich st.
Také děkujeme Spolku rodáků Kamenice za finanční příspěvek
na podporu této akce.
A v neposlední řadě hráčům - ať už na hřišti, nebo za výčepem
- kamarádům, pomocným silám a Vám, kteří jste dorazili jen tak.
Během soboty se na fotbalovém hřišti vystřídalo téměř 400 osob.
Wow!
Ať žije SK Kamenice a za pět let na viděnou!
Místopředseda SK Kamenice
Jan Koudela
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Zprávy z knihovny: užili jsme si
nocování s knihou
1. dubna, kdy probíhala celostátní Noc s Andersenem, byla
knihovna v procesu stěhování do náhradních prostor, proto
jsme tuto akci přesunuli na 27. května od 17 hodin.

Protože nebylo možné z důvodu rekonstrukce knihovny nocovat v jejích prostorách, vybrali jsme pro naše májové spaní s knihou
opravdu krásné a originální místo. Areál Lesní mateřské školy –
Spolku Plamínek v Těptíně. Toto místo bylo pro naší akci jako
stvořené. Na prostorné travnaté ploše zde stojí 2 velké mongolské
jurty, maringotka, indiánské týpí, samozřejmě nechybí ani ohniště
a zázemí pro hry i zábavu.
Průvodní téma celého letošního nocování
s knihou bylo: Můj hrdina, postava z knihy.
Na akci se přihlásilo 15 dětí ve věku 7-14 let.
Průběh první části akce byl plánován na travnatou plochu před
Kulturním domem, ale protože pršelo, hned po registraci v mobilní
kanceláři knihovny jsme se přesunuli do salónku restaurace Na
Rynku. Déšť nás nezaskočil, protože jsme měli připravený program
i pro „mokrou variantu“. Děti se poutavou formou dozvěděly,
proč se Noc s Andersenem slaví, kde a kdo ji vymyslel. Prohlédly
si fotky Andersena od mládí až do stáří. Podivovaly se nad tím, jak
vypadaly jeho boty „škrpály“, které musel v dětství nosit.
Do povídání o tomto dánském pohádkáři jsme zapojili i starší
děti, které přečetly pár vět z Andersenových vzpomínek na své
dětství. Následovaly labyrinty a kvízy tematicky zaměřené na
H. Ch. Andersena a další hry.
Děti zaujala hra „Pavučina“, při které jsme si z provázku vytvářeli pomyslnou pavučinu vztahů. Od každého z nás vedla pavučina
k někomu dalšímu a od něho k dalšímu, a tak jsme se symbolicky
všichni spojili, jako v životě.
Úspěch mělo i malování obrázků na kamínky a tvoření různých
talismanů z korálků na památku.
Není divu, že nám všem docela vyhládlo, takže večeře v podobě
kuřecího řízku s kaší a malinovkou přišla v pravou chvíli a k chuti.
Venku mezitím přestalo pršet, tak jsme se, posíleni večeří, mohli
přesunout do areálu Plamínku. Cesta vedla 4 km lesem i loukami,
kde menší děvčata natrhala maminkám luční kvítí. Po příchodu na
místo jsme se ubytovali v jurtách, připravili ohniště a pokračovali
v dalším připraveném programu.
Opékali jsme buřty, zpívali táborové písně, četli si, děti formou
hádanek představily svého vybraného hrdinu a večer jsme zakončili „bojovkou“ – hledáním pokladu. Na tu si starší děti připravily
kostýmy, které představovaly nějakou pohádkovou postavu. Po
areálu rozmístily několik stanovišť, která propojily svíčkami ve
sklenicích a vytvořily tak světelnou trasu k pokladu. Na každém
stanovišti musely ostatní děti splnit úkol tak, aby mohly pokračovat
dál k pokladu.
Měli jsme připraveno mnoho dalších her a zábavy, které se už
nestihly, protože se přiblížila půlnoc a my se už museli přesunout
do jurt a uložit se ke spánku. Samozřejmě, že nesměla chybět již
tradiční pohádka před spaním, těsně před tím, než se všichni zachumlali do spacáků, zhasli baterky a spali.

Ráno v týpí čekala na děti snídaně a teplý čaj. Šárka ještě přečetla pár knižních příběhů. Děti dostaly na památku pamětní
listy a drobné dárky. A pak už postupně odjížděly s rodiči domů.
Věříme, že odcházely plné zážitků a dojmů.
Velké poděkování za pomoc a spolupráci při realizaci akce patří
dvěma šikovným dobrovolnicím. Šárka Valášková a Daniela
Kratochvílová se ve velké míře postaraly o veselý, nápaditý
a zdařilý průběh akce.
Těšíme se na příští rok!
Dagmar Walachová, knihovna

Knižní novinky
Pro dospělé: Vlaštovky ve větru (Martina Monošová), Než udeří

stín (J. D. Robb), Detoxikuj život (Barbora Englischová), Morový testament (Vlastimil Vondruška), Na cestě domů… vždycky
(Rudy Linka)
Pro děti: Láska mezi řádky (Jodi Picoultová), Girl online 3.
Jde svou cestou (Zoe Sugg), Hledej a objevuj. Zvířátka v ZOO
(Kolektiv autorů), Hledej a objevuj. Vikingové (Kolektiv autorů),
Luisa a Lotka (Erich Kästner)
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Woodstock v Kamenici
Podzimní slavnosti letos nebudou
tradiční! Protože možností se veřejně
setkávat bylo v posledních letech
poskrovnu, není náhodou, že se toho
teď v Kamenici tolik děje. Ale letošním
vrcholem pozdního léta bude stoprocentně kamenický Woodstock!

Jednodenní, přesto nabitý open-air hudební festival, kde se budou snoubit podzimní slavnosti s Veletrhem volnočasových
aktivit, na kterém si budou moct návštěvníci
vybrat z rozličných příležitostí, jak si plnohodnotně naplnit volný čas sportem nebo
kroužky, které v Kamenici a v okolí sídlí.
Mezi jednotlivými stánky vás provedou jednotlivé aktivity, které pro vaše děti připraví
představitelé našich vystavujících. A protože
je hlavním účelem akce především spojovat, i dospělí si přijdou na své - zápolením
v několika drobných disciplínách, které
připraví naši dobrovolníci. Sobotní odpoledne v parku se pak pomalu překlene více
k volné zábavě a především k muzice, které
jsme pro vás tentokrát připravili pořádnou
dávku, a to vše jen za dobrovolné vstupné.
Hlavní hvězdou celého večera budou
legendární Buty, kteří svými rádiem ověřenými hity rozzáří tváře všech, co milují
humor, kvalitní plnou hudbu, co se nebojí
kombinovat žánry a popěvky, které prostě
z hlavy nedostanete! Pokud si myslíte, že
Buty neznáte, pak rozhodně nesmíte přijít
o příležitost zjistit, že to jsou oni, se svými
neotřelými písničkami, jako je „František“,
„Nad stádem koní“ nebo „Mám jednu ruku
dlouhou“, které si mnozí muzikanti s láskou vryli do svých táborákových zpěvníků.
Kapela s přesahem, jako žádná jiná, s pohodovou veselou muzikou = zážitek jako
žádný jiný. Buty vystoupí na podia našeho
Woodstocku ve 20:00 a vy byste tam neměli
chybět!
Hned po nich zbytek sobotní noci a vaší
pozornosti vezmou oslniví MYDY! Mladá
kapela, sršící neskutečnou taneční energií, s okázalostí sobě vlastní nahradí svou
elektrizující muzikou nočního DJ a úplně
hypnotizuje všechny po show stále lačné diváky! Electro-swingová partička v kosmických kostýmech mají na svědomí hitovky,
které zazněly i třeba na britském festivalu
v Glastonbury. A stejně tak jako diváci tam,
budete i vy šílet z jejich performance, až vás
svými skotačivými rytmy vezmou s sebou
na vrchol oběžné dráhy večera! Nebudou
ale jedinou vycházející mladou hvězdnou na

našem festivalu. O vaše srdce se budou muset podělit s bandou pohledných The Silver
Spoons. Kluci z týhle party se ovšem nezdají
a jejich muzika plná tenze nenechá nikoho
bez pokušení se roztleskat do rytmu. Možná
je už znáte z Evropy 2, kde se jejich píseň
„He’s got my money now“ točila celých
sedm týdnů na vrcholu hitparády, možná
to bude až charismatický hlas jejich zpěváka
Agustina Dunna, který potom nedostanete
z hlavy. Rozhodně zvažte svoji včasnou
účast a to nejen Vy – dámy. Kdo by ještě
pak volal po „řádnym rock’n’rollovym nářezu“ by měl rozhodně na festivalu zbystřit
po šesté hodině, kdy se bude k takovému
nářezu schylovat v podání The Atavists.
Vzduch v nivě na chvíli zhutní zvuk „vosolený“ kytary a slunce chýlící se k západu

na několik okamžiků přenese všechny u
pódia do nostalgického víru hendrixovských šedesátek. Tahle parta si totiž nebere
servítky a jejich hudba potěší nejen rockery,
ale každého, kdo se nebojí se na koncertech
trochu odvázat.
Posledním zbývajícím interpretem a zároveň prvním hudebním bodem našeho
line-upu bude Janis Joplin Revival. Kapela,
která svým koncertem složí tribut neodmyslitelné ikoně woodstockové éry, vás naladí
do správné nálady ryzí muzikou šedesátých
let minulého století. Doufáme, že se přidáte
i Vy k naší malé demonstraci za mír a svobodu a vezmete s sebou nejen své malé, ale
třeba i sousedy nebo babičky – protože sobota 17. září tu bude pro všechny přátelské
duše! Míru a muzice zdar! Jiří Valášek

BĚŽÍME
PRO ŽIVOT
Výtěžek ze startovného bude věnován
Centru pro nedonošené děti
v porodnici „U Apolináře“

12. ročník

běžeckého závodu Kros Štiřín o poháry
nejlepších atletů světa

10. 9. LIVE

Podrobné informace na www.kros-stirin.cz. Možnost registrace na místě konání akce. Startovné děti 100 Kč, dospělí 200 Kč.
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Základní škola: Projekt Ready eTwinner One

Tento mezinárodní eTwinningový projekt vznikl na motivy filmu Ready Player
One. Žáci 6. A a 6. B pracovali na projektu v hodinách anglického jazyka. Formou
společné práce na úkolech získávali tři klíče,
díky kterým se dostali až k velikonočnímu vejci. Projektu se zúčastnilo 45 učitelů
z 8 zemí se svými žáky. Projekt byl zaměřen

na bezpečné používání a chování na internetu, na komunikaci a spolupráci. Žáci si
vytvořili své avatary, se kterými se pustili
do získávání tří klíčů. První klíč získali za
mezinárodní spolupráci na knihách s příběhy o bezpečnosti na internetu. Každá
kniha byla vytvořena žáky ze 4 různých
škol. Druhý klíč získali za vysázení stro-

mů či rostlin u škol a vytvoření společného
virtuálního lesa i s jeho hlídačem, robotem,
jehož každý dílek kreslila jiná škola. Díky
zapojení rodičů jsme podpořili výsadbu
a péči o stromy zakoupením Dárku přírodě
Hnutí Brontosaurus.
K získání třetího klíče žáci vytvořili online hry na téma internetové bezpečnosti. Poté je hráli, psali komentáře a dávali
tvůrcům zpětnou vazbu. K nalezení vejce
žáci vytvořili roboty s pravidly chování na
internetu, které byly kompletní až po zapojení mezinárodních dílů. Během projektu
žáci vytvořili mezinárodní knihy přátelství
a též píseň Lib Dub poselství míru pro žáky
z Ukrajiny.
Na závěr projektu proběhlo setkání online, kde si žáci společně zahráli online hry
o našem projektu. Více o projektu se dozvíte na webových stránkách školy ZŠ Kamenice. 		
Mgr. Lenka Hradecká

Díky projektu Erasmus+ se učitelé podívají do zahraničí
Náš projekt Erasmus+ Učíme moderně
s ICT byl schválen již v roce 2020 a my se
po covidové pauze těšíme, že konečně vyrazíme do zahraničí a v příštím roce budeme
učit zase o něco zajímavěji.
Díky tomuto projektu vyjede během
letních prázdnin 2022 pět vyučujících angličtiny na různé kurzy do Velké Británie
a Irska. Všechny kurzy se týkají výuky angličtiny s využitím moderních technologií.

Tento projekt se nezaměřuje jen na výuku angličtiny. V projektu jsou zapojeni
i vyučující německého jazyka a informatiky. Jeden učitel němčiny absolvuje jazykově-metodický kurz v německém Lindau
a vyučující informatiky si rozšíří vědomosti
a dovednosti v oblasti robotiky a programování ve španělské Malaze.
Získané informace, dovednosti a materiály budou vyučující sdílet s ostatními uči-

teli na škole a aplikovat ve výuce v příštím
školním roce.
Mgr. Lenka Hradecká

Tento projekt byl realizován za finanční
podpory Evropské unie. Za obsah sdělení
odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež
jsou jejich obsahem.
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Dny pro záchranu života 2022 na ZŠ Kamenice
V týdnu od 25. do 29. 4. 2022 proběhly na naší škole druhé
Dny pro záchranu života. Během dvou vyučovacích hodin se žáci
všech tříd (celkem 555 zúčastněných žáků) nejprve při teoretické
části dozvěděli, jak pomoci druhému při dušení, zástavě srdce či
při popáleninách. Během praktické části si žáci vyzkoušeli, jaké
to je, když se při požáru potřebují dostat ze zakouřené místnosti,
a prohlédli si vybavení sanitky Rychlé zdravotnické záchranné
služby. Děkujeme Zdravotníkům sro. za cenné rady a těšíme se
na pokračování, tentokrát na téma Dopravní nehody.
Takto popisovaly program děti:
„Učí se tu první pomoc, resuscitace, pak se také trénují situace,
např. požár, spálení elektrikou atd.“ – žákyně z 5.B
„A zkusili jsme si situaci, když někde hoří a museli jsme se dostat
ven. A potom jsme se šli podívat do sanitky, kde bylo nedopité
kafe.“ – žák z 5.B
„...následně jsme šli do sanitky, kde nám ukázali všechno vybavení, a jak zachraňují lidi s toxickým ohrožením. Nakonec
nám dali diplom a šli jsme zpátky na vyučování. Za mě výborný
program.“ – žák z 5.B
„Potom nám říkali případy, u kterých se můžeme dusit. Třeba
když jíme bonbon a lekneme se a vdechneme ho. Když se třeba váš
kamarád dusí, tak pokud máte možnost si sednout na židli, tak si
sedněte, a pokud nemáte, tak si klekněte na jedno koleno a pak si
dejte kamaráda přes koleno a bouchněte ho a pak bude váš kamarád
v pohodě.“ „U kurzu jsem se zasmála, vyděsila i pobavila. Bylo to
zábavné, děkuji, že přijeli a že jsem se zúčastnila“. – žákyně ze 4.A
Za ZŠ Kamenice
Mgr. Alena Stehlíková

V Cirkusu Happy Kids vystoupilo 162 žáků
V týdnu od 1. do 6. 5. 2022 naše škola hostila cirkus Happy Kids.
Za pomoci šikovných rodičů se o víkendu stavěl stan, v pondělí
nám potom 8 zástupců cirkusové rodiny Lagronů předvedlo naprosto profesionální představení pro celý 1. stupeň a všechny šesté
třídy. Po vystoupení se polovina dětí přihlásila a byla rozdělena na
jednotlivé disciplíny. V úterý a ve středu poctivě žáci nacvičovali
svá čísla, ve čtvrtek dopoledne došlo k úspěšné generální zkoušce,
kam jsme rádi pozvali děti z MŠ Kamenice a také školáky z Těptína. Vrcholným představením se potom stala premiéra ve čtvrtek,
kde vystoupilo celkem 162 žáků z 18 tříd naší školy jako klauni,
akrobaté, kouzelníci, fakíři, žongléři, chodilo se po laně, cvičilo se
na visuté hrazdě a hrálo se černé divadlo. Celým příběhem provázel
medvídek Mandy a slečna Kája. Páteční derniéra byla nádherným
vyvrcholením profesionální práce trenérů a pílí žáků ZŠ Kamenice!
Veliké díky asistentkám a pedagogům, kteří se celému projektu
věnovali nad rámec své práce, rodičům za důvěru a účast na představeních a poděkování také obci za pronájem části hřiště.
Za pedagogy Mgr. Lenka Matoušková
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Klub seniorů při KC Kamenice

Letní horké dny jsou ve své polovině. Na zahrádkách vše
roste a dozrává, naši Senklubáci zavařují, co se urodilo.
Ještě to nezapomněli a stále udržují rodinné tradice.
Na setkání přináší své výrobky děvčata, ale i naši muži:
marmelády z různých druhů ovoce, stále něco pečou, vyrábí
ovocné šťávy, zavařené okurky a jinou zeleninu, vynikající
a nepřekonatelné pravé hříbky ve sladkokyselém nálevu. To
je vám dobrota! Možná uděláme nějakou soutěž o nejlepší
nálev. Sbírají a suší bylinky, radí se vzájemně, co je na co
dobré, vyrábí se masti nebo bylinkové likéry.

dámy k tanci a občas spolu tancovaly dvě ženy, tak moc nás
muzika inspirovala. Vydrželi jsme až do setmění. Tak zase
brzy na viděnou. Ahoooj!
Děkujeme všem za aktivní pomoc, za přivezené dřevo Josefu
Kapalovi, za dobroty Božence Procházkové a Ireně Slukové,
a pokud jsme na někoho zapomněly, omlouváme se. Krásné
léto! 					
Marie a Marie

Mladé maminky by k nám mohly přijít na radu a pro recepty.
Bylo by škoda tolik moudrých rad zasunout do zapomnění
a nevyužít sílu Boží zahrádky. V mezičase, kdy hlídají vnoučata, vaří či obstarávají zahrádky, si stihnou odskočit na naše
pravidelná setkání. Ten, kdo má babičku a dědu, je vskutku
velmi bohatý! Ptejte se jich, zajímejte se o své rodiče a prarodiče, uchovávejte tak paměť rodiny, obce i národa.
Ohlédnutí za poslední červnovou akcí:
Poslední setkání před prázdninami proběhlo v nivě. Dle
fotografií (na vývěsce u KC i na webu) a ohlasů to byla velmi
povedená akce s vysokou účastí všech našich aktivních
Senklubáků z Kamenice, ale i z okolí, kteří s námi pravidelně sdílejí všechny akce, patří prostě k nám. Rozdělali jsme
nahlášený oheň, nachystali občerstvení a přivezli harmonikáře pana Ryzu ze Želivce. A pak se stačilo jen radovat
z krásného dne, přestože ještě ráno a dne předešlého se
ženili na obloze všichni čerti a v noci se opět spustil lijavec.
Opékali jsme buřty a k nim patřilo nějaké to pivo. Občas
bylo vidět i něco ostřejšího, protože jak je nás takové velké
množství lidí, stále někdo něco slaví. Oslava života v kruhu
přátel je to nejlepší, co můžete zažít! Niva žila společenským
životem. Kousek od nás měli setkání školáci, kteří s námi
opékali u stejného ohníčku. Kolem nás stále někdo projížděl
na kole, maminky s kočárky tu uspávaly děti a dole se cvičilo na strojích. Okolo pana harmonikáře vznikl kruh, zpívaly
se lidové písničky a došlo i na tanec. Galantní muži vyzvali

Pravidelné aktivity probíhají i v létě:
Petank – úterky v 17 hod., hřiště za Billou. Kontaktní osoba:
Marcela Nápravníková, tel. 777 029 566.
Cyklostředy a páteční túry – Kontaktní osoba: Jiří Vinkler,
tel. 606 192 391.
Zpívánky - první čtvrtek v měsíci od 16 hod. U Partyzána,
ostatní čtvrtky dle dohody. Kontaktní osoba: Lenka Medřická,
tel. 732 169 421.
Aktuální informace a termíny na cyklostředy, zpívánky
a páteční túry najdete na webu www.kckamenice.cz.
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Srpnová beseda – přijďte všichni – těšíme se na
vás!
3. 8. Beseda s prof. RNDr. Miroslavem Vosátkou, CSc.
o Antarktidě.
Antarktida je místo, kam se hned tak každý nepodívá. V letním čase nás čeká osvěžující povídání o krajinách věčného
ledu, tučňácích a vědeckých objevech se spoustou fotografického materiálu. Vítáni jsou úplně všichni, kdo mají rádi
cestování.
Kde: hotel Valnovka
Začátek: v 18 hodin
Vstupné: 50,- Kč/os., platba na místě.
Na září a říjen připravujeme:
14. 9. - Tajemné toulky Prahou – církevní památky Starého města
Naše oblíbená a osvědčená průvodkyně Ivana Tatková nás
na Staroměstském náměstí seznámí s historií Starého města, navštívíme kostel sv. Mikuláše, projdeme ke Klementinu,
navštívíme barokní knihovnu a astronomickou věž, budeme
pokračovat Starým městem ke Stavovskému divadlu. Dále
navštívíme Týnský chrám, projdeme Ungelt a podíváme se
také do kostela sv. Jakuba. V průběhu dne plánujeme hodinovou přestávku na individuální oběd.
Přihlášky do: 10. 9.
Platby: 13. 9. v restauraci Na Rynku od 17 – 18 hod.
Cena za osobu: 250,-/kameničtí 65+, 300,-/ostatní.
Sraz: v 9 hod. za KC Kamenice, předpokládaný společný
návrat do 17 hod.
4. – 7. 10. - Výlet na Moravu – Beskydy
Ubytování na chatě sv. Josefa na Bílé, krásné přírodní
scenérie, bohatý program a spousta společných zážitků:
skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, lanovkou na Pustevny
- Radhošť, nově zrestaurované Libušín a Maměnka, stezka
Valašska, návštěva automobilového muzea v Kopřivnici, výlet do Štramberku a na Trúbu. Kompletní program i s cenami
najdete na našem webu: www.kckamenice.cz.
Přihlášky do: 11. 9. 2022. Zbývá pár volných míst!
Platby: 13. 9. v restauraci Na Rynku od 18 hodin, kde
proběhne i organizační a informační schůzka.
Cena za osobu: 3. 800,- Kč/kameničtí 65+,
4.100,- Kč/ostatní.
(v ceně: plná penze, vstupy, průvodci, autobus – viz. Program na webu)
Sraz: 4. 10. v 5.45 hod. za KC Kamenice.
Protože se nám ne vždy daří uveřejnit všechny aktuální
informace k akcím do uzávěrky zpravodaje, sledujte i naši vývěsku u KC a web www.kckamenice.cz – lišta Klub
seniorů.
Případně nás s dotazy neváhejte kontaktovat!
Marie Hajdušková, tel. 773 222 369
mail: hajduskovam@seznam.cz
Marie Grafnetter, tel. 721 865 938
mail: marie.grafnetter@seznam.cz

Přišlo do redakce
Pila stále naživu?
Bohužel se musím ještě jednou vyjádřit k akci Pila naživo
a k článku zástupkyně Kulturního centra Kamenice, která hodnotí
tento open-air festival. Nevěřil jsem svým očím, když jsem článek
četl. Když jsem asi v polovině akce šel kolem pily, viděl jsem, že
tam bylo maximálně 20 účastníků, zřejmě včetně pořadatelů, žádné
davy užívající si atmosféru hudby, jen několik dětí pobíhalo po
naprosto prázdném areálu. A opuštěné lavičky v hledišti, kterým
muzikanti bez publika hráli.
Zdá se tedy, že pohled Kateřiny Doležalové asi zaznamenal
úplně jinou realitu. Akce byla sice nešťastně pojmenovaná, ale asi
s dobrým úmyslem naplánovaná, nicméně špatně propagovaná
a bohužel i poměrně předražená (400,- Kč za 4 hudební vystoupení nepříliš známých jmen). Malé open air festivaly za podobnou
cenu většinou nabízí nejen víc hudby, ale také přespání zdarma
ve stanu, někdy i sokolovně, dílny a divadlo pro děti, umí zapojit
místní komunitu při přípravě a lidé bydlící v blízkém okolí mají
často dokonce vstup zdarma.
Ano – mohla to být jedna z nejunikátnějších akcí KC, ale bohužel se z výše zmíněných důvodů nepovedla, a proto bych čekal,
že pořadatelé se k tomuto debaklu již nebudou vracet.
Z publikovaného článku se zdá, že pořadatelé považují akci za
výrazně podařenou, a to je podle mého názoru naprosto nepravdivé
a nechápu, proč to dělají. Ale dobře, někdo může podotknout, že
jde o tvrzení proti tvrzení. Pojďme si tedy říci, kolik příprava akce
stála: náklady na stavbu pódia, zapojení aparátu, toi-toi, občerstvení, honorář účinkujících. Tyto údaje jsou podle zákona 106/1999
Sb. veřejné, a proto žádám vedení obce a KC o jejich poskytnutí
v dalším čísle Zpravodaje.
Tak alespoň posoudíme něco, co je možné posoudit objektivně: ekonomiku této akce. Nemyslím si, že by se měly podobné
kulturní akce měřit pouze podle nákladů a výnosů, protože jak
uvádí autorka článku, hudba má i své mnohé nemateriální aspekty.
Malé hudební festiválky bývají zřídkakdy výdělečné, mnohem
důležitější je totiž jejich sociální a komunitní aspekt, ale ani ten se
zde prostě nekonal. Když už se k tomu KC chtělo vracet článkem,
nelžeme si, prosím. Nalijme si čistého vína, neoslavujme, co není
k oslavě, a nedělejme falešnou propagaci akce, která se nepovedla.
Raději si zkusme vzít poučení, co je příště potřeba udělat lépe, aby
opravdu přišli lidé z kamenických osad i okolí a opravdu si spolu
užili té jedinečné atmosféry, kdy hudba a energie volně proudí
mezi muzikanty a publikem.
Prof. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

Inzerce

Michaela
Stará

kosmetika: 725 975 561

Smuteční síň v Jesenici u Prahy
Budějovická 1116
www.pohrebjelinek.cz Tel: 602 156 595

Ringhofferovo nám. 550
Kamenice
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dámské a pánské ošetření
přírodní českou kosmetikou
NOBILIS TILIA
aromaterapeutická relaxační
masáž celého těla
dárkové poukazy, access bars
lash lifting, depilace, prodej kosmetiky
společenské líčení, make-up poradenství

18 míst k sezení + 20 -25 míst k stání
Rozloučení s obřadem a kremací: 28 900,- s DPH
Cena obsahuje:
Kremaci včetně úřední urny.
Pronájem naší smuteční síně včetně hudby a řečníka.
Dezinfekci, manipulaci, oblékání a převozy do 50 km.
Rakev lbišek střed (nejlevnější obřadní rakev včetně vybavení).
Zápůjční 2ks květinových plastových darů včetně stuh.

modelace - gelové nehty
prodloužení nebo jen zpevnění
vlastních nehtů

Nehty Mirella
modelace - gelové nehty
776 660 666
Kamenice

Cena neobsahuje:
Poplatky za chladící a mrazící zařízení včetně poplatků jiným
pohřebním službám.
Pohřební služba Petra Bartáková
Říčany u Prahy, 17. listopadu 606
Jesenice u Prahy, Budějovická 1116

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

Neváhej a ozvi se nám:
www. prazdroj.cz/kariera
tel: 724 617 352
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Podmínkou ŘP. sk. B a VZV průkaz W1
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
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Dětský den se
Strojmetalem.
Byli jste skvělí!
Skákací hrad, spousty her i muzika, jídlo
a dobré pití. Kombinace, která v červnu
přilákala na louku vedle fotbalového hřiště
SK Kamenice stovky lidí. Dětský den se
Strojmetalem si užili nejmenší návštěvníci
i jejich rodiče.
Na děti čekaly spousty her a aktivit, mezi
nimi i skákání v pytli nebo možnost se svézt
na koňském hřbetu. Vůbec největší zájem ale
vzbuzoval skákací hrad a drobné dárky, které
Strojmetal věnoval do tomboly.
Program ale pamatoval i na dospělé. Desítky
rodičů a prarodičů využily příležitost nahlédnout
do kamenické výroby. Někteří poprvé, jiní proto,
aby zavzpomínali na mládí a vlastní pracovní léta.
Podnik skrytý v údolí podél Kamenického potoka
totiž otevřel své brány a ukázal moderní výrobní
linky i poklady, které v místě zanechala téměř
200letá průmyslová tradice.
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