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Fotky měsíce
Celý srpen byly na Ringhofferově náměstí vystaveny velkoplošné tabule s díly
Zuzany Mináčové. Fotografie zachycují vernisáž, která se konala 1. srpna.

Titulní fotka
Známý moderátor Petr Svěcený je zároveň naším sousedem. Rozhovor o tom,
jak se mu v Kamenici žije, najdete na straně 14.
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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,
23. a 24. září jsou volby a já bych Vás
chtěl požádat, abyste si na ně udělali čas
a přišli do Kulturního centra na Ringhofferově náměstí. Čím větší bude účast, tím
věrněji se Váš názor ukáže ve veřejném
prostoru. Vždyť komunální volby jsou nejlepší příležitost, jak ovlivnit dění kolem nás.
Letos je výběr poměrně jednoduchý, kandidují dva subjekty, jejichž volební prezentace
si můžete prohlédnout na stranách 6 až 9
a 10 až 13. Než se tedy rozhodnete pro
některé uskupení, doporučuji Vám projít
si důkladně obě čtyřstrany.
V tomto zářijovém zpravodaji najdete
i další speciální přílohu. Je to nabídka volnočasových, vzdělávacích a sportovních
aktivit pro děti i dospělé. Na stranách 16
a 17 si projděte medailonky klubů, spolků
i jednotlivců, kteří obohacují život v naší
obci. Paleta aktivit, které nabízejí, je opravdu bohatá. Seznámit se s nimi můžete nejen
na stránkách zpravodaje, ale hlavně během
kamenického Woodstocku ve Dvorské nivě, kde budou mít stanoviště.
Tím se dostávám k hlavní kulturní akci
tohoto podzimu, kterou si určitě nenechte
ujít. Potkáme se v sobotu 17. září v nivě
pod školou. Woodstock startuje ve 14 hodin
a vyvrcholí koncertem legendární kapely
Buty. O zábavu bude postaráno po celý
den. Těším se, že se uvidíme.

Další důležitá akce je určená pro lidi,
kteří hledají nikoli zábavu, nýbrž pomoc
a podporu. V listopadu pořádáme Den sociálních služeb. Na tomto veletrhu v Kulturním centru se představí firmy i jednotlivci,
kteří nabízejí služby a produkty se sociální
tématikou. Je to jedinečná příležitost, aby se
lidé patřící do zranitelných skupin obyvatelstva a jejich příbuzní seznámili s možnostmi
podpory a péče. Přihlášky pro vystavovatele jsou stále otevřeny, více si přečtěte na
straně 15.
Odpočinkové čtení na straně 14 Vám
nabízí rozhovor s Petrem Svěceným, kterého asi nemusím představovat. Pokud jste
si někdy pustili nějaký důležitý sportovní
přenos v televizi, určitě jste na něj narazili.
Přeji Vám, přátelé, šťastné vykročení
do svěžího podzimu.

4

Krátce z rad obce Kamenice
Kompletní zápisy najdete
na www.kamenice.cz nebo osobně
u tajemníka OÚ Kamenice.
10. 8. 2022
ROK vzala na vědomí a schválila:
• předložený projekt k investiční akci „Komunikace
Topasová“, záměr realizovat v první polovině roku 2023
investiční akci a zahájit výběr zhotovitele;
• předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o
posouzení a hodnocení nabídek doručených ve výběrovém
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce na akci „Dostavba hřiště Struhařov“ a výběr
dodavatele Mrakulastav, s.r.o., se sídlem Třešňová 864,
Těptín, 251 68, Kamenice, IČ: 07928343, který podal
ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním
místě s nabídkovou cenou 905 439,33,- Kč bez DPH.

•

•

•

ROK schválila:
• rozpočtové opatření č. 7/2022 v předloženém znění;
• uzavření dodatků k dohodám o poskytnutí příspěvků
na vodovod a kanalizaci uzavřené mezi obcí Kamenice
a investorem, firmou TRIA NA SLUNNÉM VRŠKU s.r.o.;
• uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty
mezi obcí Kamenice (jako povinnou) a oprávněnými V. M.
a J. Z. Služebnost stezky a cesty se zřizuje bezúplatně
k pozemku parc. č. 611/3 a 613/1 v kat. území Těptín, ve
vlastnictví obce Kamenice;
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
s obsahem věcného břemene umístění, provozování,
opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy,
mezi obcí Kamenice (jako povinnou) a GasNet, s.r.o.,
IČO 27295567 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se
zřizuje k pozemku parc. č. 628/11 v kat. území Ládví, ve
vlastnictví obce Kamenice;
• uzavření smlouvy „o společném postupu při výstavbě“
mezi investorem a obcí Kamenice se záměrem vybudovat
tlakovou kanalizační stoku a rozšířit veřejné prostranství
podél svého pozemku na minimální šíři 8 m a také
vybudovat na veřejném prostranství pozemní komunikací
o minimální šíři 5 m, resp. 3,5 m ve zúžené části na
pozemku parc. č. 844/5, k.ú. Těptín.
ROK doporučila:
• Zastupitelstvu obce schválit uzavření darovací smlouvy
mezi investorem, firmou IDEA STAV NEMOVITOSTI, s.r.o.,
a obcí Kamenice na bezúplatný převod vodovodního řadu,
kanalizační stoky a čerpací stanice v pozemcích parc. č.
459/20, 21, 22, 23 a 748/40 v k.ú. Ládví do majetku obce.
24. 8. 2022
ROK schválila
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě umístění a provozování služebnosti

•
•

inženýrské sítě stavby „Kamenice – stoka BA-5“ mezi obcí
Kamenice (jako budoucí oprávněnou) a Středočeským
krajem, IČ: 70891095 (jako budoucí povinnou), č. smlouvy
S-1558/00066001/2022-KH/Pí/BS. Věcné břemeno se
zřizuje k pozemku parc. č. 758/1, kat. území Ládví, ve
vlastnictví Středočeského kraje;
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6029208
mezi obcí Kamenice (jako „Budoucí povinnou“) a ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035 (jako „Budoucí oprávněnou“),
smlouva SoBS VB IV-12-629208, Štiřín, Želivecká. Věcné
břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 216/1, kat. území
Štiřín, vše ve vlastnictví obce Kamenice;
řediteli Technických služeb Kamenice Mgr. Alexu
Dvorakovi, DiS, nákup příkopového ramena za traktor mulčovače Tifermec DEC série L, za cenu 630000,- Kč
vč. DPH, do majetku TS Kamenice;
směrnici obce Kamenice č. 3/2022 o zřizování věcných
břemen služebnosti a vydávání souhlasu s uložením
inženýrských sítí a práva jízdy a chůze na nemovitém
majetku obce;
poskytnutí příspěvku Diakonie ČCE – středisko Praha,
Vlachova 1502/20, 155 00 Praha 13, IČ: 62931270 ve výši
10000,- Kč a uzavření darovací smlouvy;
řediteli Technických služeb Kamenice Mgr. Alexu
Dvorakovi, DiS, uzavření nové pracovní smlouvy pro
zaměstnance technických služeb.

ROK schválila:
• výběr dodavatele na akci „MVN Všedobrovický rybník“
firmu PORR, a.s., se sídlem Dubečská 3238/36,
100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 43005560, který podal
ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním
místě s nabídkovou cenou 3 489 170,46,- Kč bez DPH,
t.j. 4 221 896,26,- Kč včetně DPH.

Volby 2022
Kdy:
Pátek 23. září od 14:00 do 22:00
Sobota 24. září od 8:00 do 14:00

Kde:
Kulturní centrum
Ringhofferovo náměstí
Kamenice
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Milé děti a vážení rodiče, začíná školní rok
Mám radost. Všechno nasvědčuje tomu,
že tento školní rok konečně proběhne
tak, jak jsme byli odjakživa zvyklí. Bez
omezení, bez karantén. Naplno. Věřím,
že nejvíc si to užijí sami školáci, protože
i když se za poslední dva roky naučili
řadě počítačových dovedností při výuce
na dálku, třídní partu nahradit nelze.

Učit se a získávat nové zážitky, to jsou
povinnosti a radosti dětí. My na radnici se
snažíme, aby se v průběhu toho cítily co
nejpříjemněji a v souladu s tím, co očekáváme od školy 21. století. Dlouhodobě
investujeme do školských zařízení v Kamenici. Už je to nějaký čas, co jsme zásadně
rozšířili základní školu o nové podlaží a tělocvičnu, v posledních letech se soustředíme
na opravy ve starší části. Jsou kompletně
zrekonstruované záchody ve všech patrech
a pouštíme se do oprav učeben, které sice
nejsou samy o sobě staré, ale potřebovaly vylepšit o nová světla, podhledy a lepší
akustiku.
Chtěl bych popřát co nejvíc úspěchů
nejen prvňáčkům. Velkou změnu zažívají
i ti, kteří přecházejí z prvního na druhý stupeň. Je to nová životní etapa. Více učitelů,
více předmětů, náročnější učivo. Věřím,
že žáci ocení nedávno vybavené fyzikální,
chemické, počítačové a jazykové učebny,
ale také učebny pro pracovní výchovu, což
je v dnešní době neprávem upozaděný druh
vzdělání. Dovednosti, které díky němu získáváme, se nám pak hodí po celý život.

Chceme, aby děti trávily co nejvíc času
venku, takže pečujeme o prostranství v bezprostřední blízkosti školy, ale také systematicky budujeme pro děti zázemí v přilehlých
parcích Dvorská niva a Hamerský lesík.
Každá z těchto ploch má svůj osobitý ráz,
který mohou školáci, spolu s širokou veřejností, využívat různým způsobem. Hamerský lesík jsme pročistili, osadili lavičkami
a vybudovali jsme pěšinky, po kterých se
už děti prohánějí. Uprostřed lesíka jsme
vytvořili prostranství, které bude sloužit
jako venkovní učebna. Po možnosti výuky

Kdo je volič ve volbách do zastupitelstev obcí:
• státní občan České republiky a občan EU;
• alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let;
• u voleb do zastupitelstva obce musí být volič přihlášen
v té obci, do jejíhož zastupitelstva se volí (občan EU
musí být současně držitelem potvrzení o přechodném
pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území ČR).
Hlasovat nemůže volič:
• který je omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního
práva;
• jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany
zdraví lidu;
• ve výkonu trestu odnětí svobody;
• ve výkonu služby vojáka z povolání v zahraničí nebo
vojáka v záloze v zahraničí.
Kde probíhá hlasování:
• hlasování probíhá ve volebním okrsku, kde je volič
přihlášen k trvalému pobytu.
Voličské průkazy:
• ve volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na
voličský průkaz.

pod širým nebem byla mezi dětmi i učiteli
velká poptávka. Pokud bude v budoucnu
i zastřešena, tak se nebudou muset učitelé
obávat ani nejistého podzimního a jarního
počasí. Dvorskou nivu už naši školáci velmi dobře znají. I když je prvotně určená
k odpočinku široké kamenické veřejnosti,
oblíbily si ji děti a naše paní učitelky takovým způsobem, že ji dovybavujeme i pro
jejich potřeby.
Věřím, že tento školní rok bude úspěšný,
poučný a zábavný. Milé děti, vážení rodiče,
užijte si ho.
Pavel Čermák

Ověření totožnosti a státního občanství:
• po voliči se nezbytně požaduje prokázání totožnosti
a státního občanství.
Totožnost a státní občanství České republiky volič
prokazuje:
• platným občanským průkazem;
• platným cestovním pasem České republiky.
Občan jiného členského státu EU prokazuje svou
totožnost a státní občanství:
• průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením
o přechodném pobytu nebo osvědčením o registraci,
které je vydáno od roku 2022;
• volič zapsaný ve zvláštním seznamu, vedeném
zastupitelským úřadem ČR v zahraničí může hlasovat
ve volbách do zastupitelstev obcí.
Hlasování do přenosné volební schránky:
• volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
nebo rodinných, důvodů obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost.

NAŠE PRÁC
Ing. Pavel Čermák
Strategie obce
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V čele Kamenice stojí už třetí
volební období. Od začátku
si dal za cíl, aby rozvoj naší
obce probíhal rovnoměrně
a podle strategie, která
myslí na mnoho desítek let
dopředu.

Vážení sousedé, předkládáme Vám naprosto
konkrétní výkaz naší práce, kterou jsme pro
Kamenici odvedli, a také projektů, v nichž bychom rádi pokračovali. Naše číslo na volebním
lístku je 2. Budeme moc rádi, když nám opět dáte
důvěru.
Za Kamenici moderní, pohodlnou a zelenou.

NA KVĚT
ASFALT +

Ing. Petr Valášek

KO
KAN

Ekonomika a investice
PĚŠÍ CESTY
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Místostarosta, ekonom
a sportovec. Dohlíží na to,
aby šlo co nejvíce peněz na
investice a nezapomínalo se
na sport, životní prostředí
a spolky.

KANALIZACE A VODOVOD

PARK
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

TĚPTÍN 1
CHODNÍK

Druhý místostarosta a skaut.
Pracuje jako geodet, v naší
obci už 20 let pomáhá
s řešením sousedských
pozemkových sporů
a zajišťuje směny a nákupy
pozemků.

MÁRNICE A KOLUMBÁRIA
OPRAVA

TOPASOVÁ
ASFALT + VO

TÝNSKÁ
VODOVOD
OSADY
PROPOJENÍ

TĚPTÍN 3
CHODNÍK

Doprava a bezpečnost
Podnikatel v polygrafii
a radní. Poslední čtyři roky
intenzivně vyjednával s krajem o rekonstrukci silnice
Pražská a Ringhofferova.
Práce na silnici Pražská
začnou příští rok.

Mgr. Vladimír Hladík
Sport a historická péče
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KAŠTANOVÁ
ASFALT+ VO

TĚPTÍN 2
CHODNÍK

NÁVES

Jiří Topinka

4

ZÁKLADN
ROZŠÍ

HROBKA
OPRAVA

Pozemky a technická mapa

3

SPORTOVIŠT

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

HLUBOKÁ / KRAJNÍ
OPRAVA POVRCHU + VO

Ing. Tomáš Mojžíšek

Práci našeho zastupitele
a uměleckého kováře může
vidět každý, kdo prošel branou kamenického hřbitova.
Také působil jako místopředseda SK Kamenice.

TOPOLOVÁ
POVRCH + VO

TŘEŠŇOVÁ
ASFALT+ VO

BYTOVÝ DŮM

VODOVOD
PROPOJENÍ

TYRKYSOVÁ
ASFALT + VO
TISOVÁ
ASFALT+ VO
SPORTOVIŠTĚ

Někde to jde rychleji, někde pomaleji, ale každá z deseti osad
Kamenice je součástí našeho strategického plánu, který rok
za rokem naplňujeme. Kamenice zelená, ale také pohodlná
a moderní. Kamenice, kterou jde bezpečně přejít po chodníku
nebo si kolem ní vyrazit na výlet kultivovaným pásem přírody.
Připravili jsme pro Vás výčet toho, co se nám v jednotlivých
osadách podařilo dokončit a na čem právě pracujeme. Je to
povídání zkrácené, aby se vešlo na tyto volební stránky, ale
dost hutné, abyste si mohli udělat o naší práci obrázek. Tak
pojďme na to.

CE JE V KAMENICI VIDĚT
VNITŘNÍ POVRCH
+ VO
CHODNÍK

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

NA PALOUKU
OPRAVA CEST

KANALIZACE
RYBNÍK
OPRAVA + ODBAHNĚNÍ

NÁHORNÍ
ASFALT
NÁVRŠNÍ, NA POKRAJI
ASFALT + VO

RINGHOFFEROVA
ASFALT + VO

NÁVRŠNÍ
ASFALT + VO

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
DOPLNĚNÍ
NÁVES

OKRUŽNÍ
KANALIZACE

JEDNOSMĚRNÁ
CHODNÍK
PRAŽSKÁ
CHODNÍK

ORUNNÍ
NALIZACE

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
DOPLNĚNÍ
SPOJOVACÍ
ASFALT + VO

TNICI
+ VO

TĚ

KANALIZACE

NOVÉ LÉKAŘSKÉ ORDINACE, DŮM
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, NOVÉ
NÁMĚSTÍ, OPRAVA PARKOVIŠTĚ

STRUHAŘOV
CHODNÍK + VO

„Rozhodl jsem se letos aktivně podpořit
KAM21, protože dlouhodobě rozvíjí naši
obec a je za nimi vidět velký kus práce.
Bylo by dobré, aby v ní pokračovali.”

OKRUŽNÍ
ASFALT + VO

OPRAVA BUDOVY ÚŘADU A PARKOVIŠTĚ,
REKONSTRUKCE KULTURNÍHO CENTRA,
DOPLNĚNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, OPRAVA
TENISOVÉHO KURTU

OPÁLOVÁ
POVRCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HRÁZ

SLÁMOVÁ
ASFALT + VO

Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

RINGHOFFEROVA
CHODNÍK

Neurochirurg a přednosta kliniky

KANALIZACE
VODOVOD
PŘECHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ÚPRAVA BYTŮ NA TŘÍDY

NÍ ŠKOLA
ÍŘENÍ

ČOV
ROZŠÍŘENÍ

HAMERSKÝ
LESÍK

K ČISTIČCE
POVRCH

SKATEPARK
SPORTOVIŠTĚ
REKONSTRUKCE

KANALIZACE A VODOVOD
PROPOJENÍ

LÝKOVÁ A LÍBEZNÁ
ASFALT A DEŠŤ. KAN + VO

VALNOVKA
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

LÁDVÍ
CHODNÍK

SKÁLA
HŘIŠTĚ

LETNÍ
ASFALT

LÝSKOVÁ
ASFALT

KUKLÍK
CHODNÍK
LEBEDOVÁ
ASFALT
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
DĚTSKÁ
HŘIŠTĚ

DOKONČENÉ PROJEKTY

ČOV KUKLÍK
ZKAPACITNĚNÍ

AREÁL TECH. SLUŽEB
SBĚRNÝ DVŮR
HALDY
VODOVOD

ROZPRACOVANÉ PROJEKTY

VODOJEM VLKOVÁ
ZKAPACITNĚNÍ

KAMENICE
Ulice Jednosměrná, která spojuje Novou Hospodu s centrem, dostala po celé délce nový chodník, osvětlení a zpomalovací prahy.
Na spodním konci přibylo záložní parkoviště, zbývá ještě kanalizace a poté nový asfalt. Od centra směrem na Těptín zase vyrostl
chodník až ke kruhovému objezdu. Ze všech stran se tak dnes už
lidé dostanou do centra bezpečně po osvětlených chodnících, což
se týká zejména dětí mířících do školy.
U školy jsme kompletně přebudovali přechod mezi Sídlištěm I.
a II., který je teď daleko přehlednější a bezpečnější. Ve škole jsme

vybudovali další specializované učebny. Zrekonstruovali jsme ve
všech patrech toalety a průběžně opravujeme učebny, které dostávají nové osvětlení a vybavení. Přibyla parkovací místa pro učitele
a nové oplocení.
Kompletní rekonstrukcí prošlo kulturní centrum, které je teď
prostornější, lépe uspořádané, nabízí větší možnosti pro návštěvníky
i umělce, větší knihovnu, novou odpočinkovou zónu, moderní vzduchotechniku, kotelnu a solární elektrárnu pro celý objekt včetně
obecního úřadu.

Eva Kršňáková
Kulturní a společenské
akce
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Od skautů, judistů, až po
Pochod krajinou barona
Ringhoffera, Den rodiny
či Kamenické podzimní
slavnosti. Eva pomáhá nejen
s organizací, ale i sponzorskou podporou.

Alena Mairichová
Sport a veřejný prostor
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Vypracovali jsme zadání architektonické soutěže na novou podobu
Ringhofferova náměstí. Chceme mít skutečné centrum s větším
výběrem obchodů, služeb, ordinací a domem s pečovatelskou
službou. Pokud od Vás dostaneme důvěru, spustíme architektonickou soutěž ještě letos na podzim. Za obchodním domem jsme
zrekonstruovali tenisový kurt s umělým povrchem, ke kterému
přidáme on-line rezervační systém. Dětské hřiště, podobně jako
v dalších částech Kamenice, získalo nové, odolné hrací prvky.
Podařilo se nám rozšířit čistírnu odpadních vod. Byla to největší
jednorázová investice moderních kamenických dějin za 100 milionů korun a s radostí oznamujeme, že se podařil dodržet nejen
harmonogram, ale také už máme za sebou zkušební provoz, který
potvrdil, že čistírna funguje na výbornou. Kamenice díky tomu má
moderní, ekologické zařízení s třístupňovým čištěním, které zajistí potřeby naší obce na několik desítek let dopředu. Nedaleko
čistírny získala vodovod, kanalizaci a nový asfalt ulice K Dubu.

Zakladatelka a vedoucí
Judo Club Kyklop, ve kterém
trénuje přes 250 dětí. Vedle
sportu se Alena v Kamenici
soustředí na volnočasové
aktivity dětí i jejich rodičů.

Vybudovali jsme dva parky po obou stranách Ringhofferovy ulice.
Dvorská niva nabízí kultivované prostředí se zónou pro nejmenší
děti, posezení, workout, posilovací stroje, ohniště a grilovací místo.
Návštěvníkům je k dispozici zdarma sportovní náčiní. V Hamerském
lesíku (vedle Hamerského rybníka) vznikl lesopark s upravenou
zelení, cestami a lavičkami s výhledem na zámek. Vyroste tu také
venkovní učebna, aby děti z naší školy mohly trávit co nejvíce času
venku.

Jan Prošek

K chodníku od školy směrem na Těptín přibyly nové autobusové
zastávky a obratiště. Už máme platné stavební povolení, abychom
vybudovali další chodník mezi Kaštanovou a Jílovskou až na náves
ke škole v Těptíně.

Dobrovolní hasiči
Pracuje v automobilovém
průmyslu a ještě k tomu už
10 let pomáhá chránit zdraví
a majetek občanů Kamenice
a okolí.
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Michaela Slámová
Veřejný majetek
a komunikace
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Správkyně majetku Zámku
Štiřín a předsedkyně osadního výboru na Ládví. V pracovní době tedy zodpovídá
za mnohasetmilionový
majetek, ve volném čase
organizuje akce pro děti.

Barbora Rosůlková
Vzdělání a mimoškolní
aktivity
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Zastupuje nově příchozí
obyvatele Kamenice, kteří
se u nás usadili a chtějí se
podílet na chodu obce. Barbora pracuje ve vzdělávání
jako tajemnice ředitele.

NOVÁ HOSPODA A OLEŠOVICE
V ulici Okružní budujeme novou kanalizaci, poté i asfaltovou cestu.
Nejvytíženější křižovatka v Kamenici mezi ulicemi Ringhofferova
a Pražská dostane semafor, který bude regulovat dopravu v ranní
špičce. Je to nejlepší řešení po kruhovém objezdu, jehož vybudování
znemožňují okolní pozemky.
Po několika letech náročných jednání se Středočeským krajem se
schyluje ke generální rekonstrukci ulic Pražská (II/603) i Ringhofferova (II/107) a v rámci nich budou na náš popud všechny důležité
křižovatky zpřehledněny. Týká se to zejména prostranství na Nové
Hospodě a u základní školy. Kopnout do země by se mělo na konci
příštího roku.
Kompletně jsme zrekonstruovali ulici Návršní, která má nový povrch
a nově i veřejné osvětlení, stejně jako to již je u ulic Náhorní a Nachová. Dětské hřiště zde získalo nové prvky včetně lanovky.

LÁDVÍ A LÁDEVES
V osadě Ládeves jsme vybudovali asfaltovou příjezdovou cestu
a prodloužili vodovod, na který se může napojit každý majitel rodinného domu či chaty. Pracujeme teď na studii, která rozhodne, zda
na Ládví rozšíříme čistírnu odpadních vod, nebo propojíme kanalizaci se zbytkem Kamenice.
Podél celé hlavní cesty protínající Ládví jsme vybudovali osvětlený
chodník, v projektové přípravě je chybějící krátký úsek na Kuklíku.
Právě teď v rámci zvýšení bezpečnosti rozšiřujeme už existující
úsekové měření až k Hotelu Valnovka. Po náročném vyjednávání
s Policií ČR také přeměňujeme místa na přecházení v plnohodnotné
přechody. Stavební úpravy, po nichž vzniknou na hlavní silnici dvě
„zebry“, jsou již v běhu.
Na Ládví jsme vybudovali už celou řadu bočních silnic, jako například

Matěj Bláha

v ulicích Liliové, Lískové, Lovecké či Lesní. Připravené jsou projekty
pro Lýkovou a Líbeznou. Zvláštní případ je ulice Luční. Spadá totiž
pod Lesy ČR, které se o ni bohužel nestarají. V zájmu majitelů místních nemovitostí se snažíme o bezúplatný převod pod obec, abychom tu mohli zpevnit povrch a okolí vyčistit. Na Ládví jsme také
vybudovali nové dětské hřiště a přidali k němu posilovací stroje.

Mladí občané v politice

STRUHAŘOV
Ještě teď na podzim vznikne vedle dětského hřiště s klubovnou
betonová sportovní plocha na streetball a malý fotbal. Zároveň to
bude vhodná plocha pro nejmenší děti na odrážedlech.
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Prof. MUDr. Pavel
Haninec, CSc.

Od Smrkové ulice směrem ke Křísovskému rybníku probíhá výstavba
rodinných domů. Developera jsme přiměli k tomu, aby podél Ringhofferovy ulice postavil část chodníku a nově vznikající část obce
měla novou širokou ulici osazenou stromy. Stejně postupujeme při
vyjednávání se stavitelem domů mezi ulicí Na Výsluní a Na Pokraji.
Intenzivně pečujeme o historickou alej po celé délce Ringhofferovy
ulice. Ve spolupráci s arboristy a dendrology projektujeme výměnu
napadených starých stromů, které v rámci bezpečnosti musíme
v některých případech vyměnit za nové kusy. Máme hotový projekt
opravy ulice Spojovací, do nějž jsme zakomponovali poznámky
místních obyvatel během veřejného slyšení.

Student 4. ročníku právnické
fakulty. Matěj zároveň pracuje
jako asistent v advokátní
kanceláři, kde se specializuje
na trestní právo a chce se stát
soudcem.

Zdravotnictví
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Legendární postava
chirurgie a přednosta Neurochirurgické kliniky Fakultní
nemocnice Královské
Vinohrady. Sedm let byl
proděkanem 3. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy.

ŠTIŘÍN A VŠEDOBROVICE
PharmDr. Štěpán
Růžička

Je to tu. Všedobrovice a Štiřín budou mít vlastní kanalizaci. Projekt
je kompletně dokončený a čeká na vyhlášení dotační výzvy. Vše je
připraveno, aby práce začaly už tento rok s co nejmenším zásahem
do života místních obyvatel. Poté dostane nový asfalt ulice Vnitřní.
Hotový je projekt úsekového měření a zpomalovacích pruhů na
hlavní silnici. Na křižovatce Ringhofferovy a Řepčické plánujeme
kruhový objezd, protože toto místo je nejnáchylnější k nehodám.
Na vjezdu do Štiřína přibude radar. Všechna opatření intenzivně
konzultujeme se Středočeským krajem, který musí být investorem
většiny akcí na této krajské silnici. Už hotová i plánovaná opatření
směřují k tomu, aby si řidiči v těchto místech zvykli jezdit povolenou
rychlostí.

Školství a sociální péče

13

Ve Všedobrovicích jsme už dokončili všechny chodníky s výjimkou krátkého nově navrženého úseku kolem hasičárny. Zaměřujeme se teď proto na Štiřín, aby se dalo pěšky a bezpečně projít
všude, kde je to stavebně možné. Projektujeme konstrukčně náročnou trasu podél Štiřínského rybníka, která naváže na chodník přes
hráz Křísovského rybníka až k ulici Návršní. Projekt je součástí
opravy hráze, skrz níž povede kanalizace ze Štiřína a Všedobrovic
a nová, opravená silnice.
Ve Všedobrovicích odbahníme rybník, získali jsme dotaci a vybíráme zhotovitele. Po odbahnění rybníka a vybudování kanalizace,
která vyřeší splaškovou vodu z okolních domů, vznikne ve Všedobrovicích tolik očekáváné přírodní koupaliště.

MUDr. Lukáš Lörinc
Celkový rozvoj obce
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Rodák a obyvatel Sídliště I.
Pracuje jako anesteziolog
v nemocnicích Benešov,
Tábor a Podolí. Usiluje o to,
aby se naše obec rozvíjela
ve prospěch všech skupin
obyvatel.

Filip Grohmann

TĚPTÍN A SKUHEŘ
Vybudovali jsme vodovod v ulici Týnská a novou silnici v ulici Tyrkysová. Získali jsme stavební povolení na silnici v Topolové
a na chodník od Topolové po náves. Práce na něm začnou ihned po
dokončení chodníku z návsi do ulice Kaštanová. Po celé Kamenici
přibyla hnízda na separovaný odpad, v Těptíně to byla hned čtyři.
V ulici Hluboká vyrostlo nové dětské hřiště a Skuheř po vyčištění
prostoru podél ulice Krajní získala nový komunitní prostor s posezením a dětskými prvky. Ulice Hamerská a Habrová mají nový
zpevněný povrch.

Radní pro školství a volný
čas dětí a mládeže a také
pro sociální péči. Během
jeho působení začaly být
sociální služby dostupné
i u nás v Kamenici.

Film a řemeslo
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Netflix, Walt Disney, HBO.
I pro tyto obří produkce
Filip pracuje, ať už se jedná
o stavbu konstrukcí nebo
speciální efekty. Zároveň
pracuje jako tesař u nás
v Kamenici.
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Petr Svěcený: Kamenice
je české Beverly Hills
Se známým moderátorem o životě a budoucnosti naší obce

Kdo se občas dívá na televizi,
Petra Svěceného zná. Komentátor
a moderátor zejména sportovních
pořadů, dříve České televize
a nyní O2TV, je už několik let naším
sousedem. Sám říká, že i když miluje
cestování a díky své práci navštívil
snad už všechny kouty planety, vždy
se rád vrací na to jedno místo, kde se
cítí skutečně doma. Jak se mu u nás
žije a co by rád změnil či nechal při
starém? O tom jsme si povídali v našem
rozhovoru.

Vy a Kamenice, jak to začalo?
Už je to dávno. Narodil jsem se v Praze
na Žižkově a vychodil tam všechny školy
včetně vysoké ekonomické. Pak jsem se
přestěhoval na sídliště v Bohnicích, ale
táhlo mě to ven. Chtěl jsem vyletět z
ruchu velkoměsta. To mi bylo 22 nebo
23 let. Tehdy jsem zabrousil do Kamenice směrem od Štiřína a strašně se mi tu
zalíbilo.
V tu dobu jste se ale u nás neusadil.
Osud tomu chtěl, že jsem se s rodinou

zabydlel na úplně opačné straně od Prahy,
v Jenštejně, směrem na Mladou Boleslav.
Ale na Kamenici jsem myslet nepřestal.
Jezdili jsme sem ke známým na zabijačku
a taky k dětskému lékaři do vedlejšího
Kostelce. Vždycky jsem si u toho říkal,
jak je tady hezky. No a před devíti lety
jsme v Kamenici koupili pozemek a před
šesti lety na něm postavili dům a nastěhovali se.
Co máte na Kamenici nejraději?
Přírodu a zároveň fakt, že jsme blízko
Prahy. S kamarády jsme Kamenici začali
říkat „české Beverly Hills“. Je to prostě
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místo, kde by chtěl žít každý.
Proto se i Kamenice a další vesnice rychle rozrůstají.
Vím, že od člověka, který se sem přistěhoval relativně nedávno, to může
znít divně, ale byl bych rád, kdyby byly
stanovené nějaké hranice, kam až se může
Kamenice rozrůstat. Já se tu cítím doma
a chtěl bych zachovat unikátnost tohoto
místa. Na rozdíl od mnoha jiných obcí,
Kamenice má pořád ještě svého ducha.

by se lidé rádi scházeli ve volném čase,
bych určitě uvítal.
Jak se díváte na projekt architekta Patrika Kotase, podle nějž
by do Kamenice mohla vést
tramvaj?

Je to úžasný nápad. Hrozně rád cestuji
vlakem. Stejně tak moje nejstarší dcera,
kterou ale musím vozit a vyzvedávat ve
Strančicích, což je daleko. Tramvaj, která
by nás spojila s nově budovaným déčkem
v Praze, by byla skvělá. Díky své práci
Jak byste toho ducha popsal?
jsem se podíval na mnoho míst na světě
a vidím, jak může příměstská kolejová
Určitě je v něm obsažené to, že Kamenice doprava fungovat. Třeba v Londýně
bývala chatařská oblast. Není to klasická
směrem na Wimbledon vyjede metro na
vesnice, ale je rozprostřená do přírody,
povrch a pak jede dalších několik kilomecož se mi líbí.
trů krajinou. Na všechny další strany ven
z metropole samozřejmě taky.
A centrum? Ocenil byste nové
náměstí, jak plánuje radnice?
Co dalšího byste si v Kamenici
přál?
To rozhodně ano. Bylo by fajn, kdyby Kamenice měla své charakteristické,
Sice na kole jezdím jen příležitostně, ale
útulné náměstí. Musím se ale přiznat, že
určitě bych byl rád, kdyby se víc budovasi nedovedu představit, jak se dá změnit
ly cyklostezky. Nechce se mi vyrážet do
současný prostor, který je tak jasně defiběžného provozu a s dětmi už vůbec ne.
novaný obchoďákem, kulturákem a auOceňuji proto, že radnice buduje kolem
tobusovou smyčkou. Ale třeba architekt
Kamenice zelený pás a doufám, že se jim
přijde na originální řešení. Centrum, kde ho v dohledné době podaří dokončit tak,

aby bylo možné se na něj pohodlně napojovat z různých míst a celou obec objet na
kole mimo silnici. A samozřejmě si také
zaběhat nebo se projít s kočárkem.
Je u nás něco, co Vám zásadně
vadí?
Neřekl bych. Připadá mi, že rozvoj Kamenice je nastavený správně, a je vidět, že
se radnice snaží pracovat pro lidi. Takže
prostě pojďme vylepšovat to, co už se
stejně dělá. Rozšířit zelený pás, pokračovat v budování chodníků. Já osobně bych
ocenil chodník směrem do Štiřína kolem
zámku. Zvyšovat bezpečnost na silnicích
a podobně. Těším se, až bude zrekonstruovaná krajská silnice.
Jaký je to pocit vracet se do Kamenice z různých koutů světa?
Od malička jsem miloval cestování a poznávání dalekých krajin. Díky mé profesi
mohu tuto svou touhu naplňovat. My
blíženci potřebujeme volnost a jen když ji
dostaneme, vracíme se rádi zpět do hnízda. Jsou místa, kde je mi opravdu dobře,
jako Amerika nebo Austrálie, ale domov
je jen na jednom místě. Cítím to obzvlášť
silně od doby, co bydlím v Kamenici.
Red
			

Nabízíte sociální služby? Dejte o sobě vědět
1. listopadu proběhne v Kulturním centru Den sociálních
služeb. Od 14 do 17 hodin budete mít možnost nejen
zjistit, jaké služby jsou v Kamenici a okolí pro Vás či Vaše
příbuzné a známé k dispozici, ale také je to skvělá příležitost
pro všechny, kdo nabízí výrobky a služby v této oblasti,
aby se odprezentovali. Pokud si chcete zajistit zdarma
místo na našem veletrhu, kontaktujte sociální pracovnici
Kateřinu Kottasovou na čísle 733 683 134 nebo na mailu
kottasova@kamenice.cz.

Den sociálních služeb je jedinečnou příležitostí, jak propojit
klienty a poskytovatele. Během akce narazíte na provozovatele
pečovatelské služby a hospice nebo technologickou firmu vyrábějící chytré hodinky a bezpečnostní tlačítko pro seniory, ale také
jednotlivce, kteří nabízejí sociální služby všeho druhu. Seznam
účastníků se neustále rozšiřuje a finální seznam zveřejníme v následujícím čísle.
Přihlásit se na akci můžete, ať už nabízíte produkty a služby pro
seniory, hendikepované, děti či kohokoli v nouzi. Nemusíte být
registrovaný profesionál, jehož práce je provázaná s příspěvkem
na péči od státu. Přihlásit se mohou i ti, kteří nabízí dovoz obědů,
úklid, masáže, terapie a podobně. V rámci veletrhu na Vás čeká
i přednáška Krizového centra.				
Red

Nabídka kroužků v Kamenici 2022
Komunitní centrum

Na školní rok 2022/2023 připravuje Komunitní centrum při
ZŠ Kamenice kroužky a kurzy.

Pro školní děti:
• Francouzština
• Italština
• Příprava z ČJ a M
na přijímací zkoušky
pro žáky 7. a 9. tříd
• Logopedie
• Zobcová flétna
• Sborový zpěv
• Muzikoterapie
• Kytara
• Dramatický kroužek
• Pohybové hry
pro 1. – 4. třídy

• Volejbal pro žáky
2. stupně
• Florbal
• Basketbal
• Házená
• Taneční kroužek
pro 1. a 2. stupeň
• Keramika
• Šikovné ručičky
– kreativní kroužek
• Výtvarný kroužek
pro 1. a 2. stupeň
• Rybářský kroužek
• Vaření pro 4. – 7. třídy
• Šachový kroužek
• Počítačová grafika

Dívčí ragby klub STRONG GIRLS KAMENICE vstupuje již do
třetího roku své působnosti
v obci Kamenice, ve které k tréC
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ninkům využívá místní fotbalové
hřiště a přes zimu halu v ZŠ Kamenice. Další tréninky probíhají v blízkých Velkých Popovicích a Strančicích.
V současné době v klubu trénuje 81 děvčat od 3 let po dospělé ženy. Pokud jste tedy ročník narození 2019 až 1992,
neváhejte zkusit první 3 tréninky zcela zdarma. Vize klubu je umožnit holkám především z malých obcí možnost
sportování v kolektivním sportu na čerstvém vzduchu, díky
kterému si vytvoří skvělou partu a budou sdílet své nejen
sportovní zážitky. Z holčiček chceme vychovávat v první
řadě sportovkyně a až poté ragbistky, proto jsme se vydali MULTISPORTOVNÍ CESTOU, takže tréninky obsahují
také atletiku, gymnastiku nebo basketbal.
C

Pro předškolní děti:
• Logopedie

info@stronggirls.cz
Tel: 602 626 622
www.stronggirls.cz

krouzky-zskamenice@email.cz
Tel: 737 970 444
www.kameniceskola.cz

Všechny kroužky a kurzy začínají na konci září a na začátku října. Bližší informace najdete od poloviny září na školních webových stránkách www.kameniceskola.cz v části
kroužky a kurzy nebo na vývěskách ve škole.

info@tjpupasek.cz
Tel: 608 550 617
www.tjpupasek.cz
TJ Pupásek, z.s., je tělovýchovná jednota zaměřující se na
sportovní aktivity předškolních a školních dětí. V tréninku
se zaměřujeme především na osvojení základních pohybových dovedností. Děti se mohou těšit na sportovní hry
a herní cvičení, které je zábavnou formou naučí správně
běhat, házet, chytat a používat různá sportovní nářadí.
Děti si vyzkouší dovednosti zejména z atletiky, gymnastiky a míčových her. Velmi dbáme na vytvoření kladného vztahu ke zdravému pohybu, lásce ke sportu celkově
a rozvíjení soutěživosti. Tato aktivita je pro děti skvělým
základem pro jakýkoliv sport. V souladu s myšlenkami a
filozofií olympismu posilujeme zdatnost těla, vůle i ducha.
Přátelství, solidarita, fair-play a radost z pohybu jsou naše
základní hodnoty, které se děti během tréninku naučí. Obsahem cvičení jsou všestranné pohybové činnosti při zabezpečení optimálního tělesného, psychického a sociálního rozvoje a cílem je radost ze sportu, upevňování zdraví
a zvyšování tělesné a psychické odolnosti dětí.

vavrova@education4u.cz
Tel: 776 574 584
www.education4u.cz
Education 4U, s.r.o., poskytuje zábavné individuální a skupinové lekce angličtiny od nejmenších po dospělé. Náplň
jednotlivých lekcí přizpůsobujeme Vašim potřebám, a nebo
používáme naše připravené učebnice s pracovními listy,
spoustou písniček a her.

sportacekkamenice@gmail.com

Tel: 606 756 501
www.sportacekkamenice.cz

Taneční a pohybové studio pro děti i dospělé. Ve Sporťáčku probíhají kurzy jógy, pilates, senior cvičení, ale i trénink
Cheer Academy, sportovní všestrannost pro děti, cvičení
dětí s maminkami, balet, street dance a další.

vasova@volny.cz
Tel: 603 238 090
www.tanecni.net

Termíny:
Říjen – prosinec 2022
Leden – březen 2023

TANEČNÍ pro mládež a pro dospělé. Od začátečníků až po velmi pokročilé.
Úterý: Kostelec u Křížků
Středa: KAMENICE
Sobota: Jílové u Prahy
Neděle: Strančice

Od října 2023 budou taneční pro mládež v KAMENICI!

info@tshazard.cz
Tel: 721 667 722
www.tshazard.cz
Taneční studio Hazard se věnuje pořádání kurzů tanečních stylů street dance, break dance, balet, contemporary
a latino. Na našich tanečních lekcích klademe důraz i na
všeobecnou tanečně-pohybovou průpravu. Vyučujeme
děti a dospělé všech věkových kategorií, tj. od 4 do 99 let.
Kromě tanečních kurzů pořádáme i kurzy sportovní gymnastiky a keramikovýtvarky. Kurzy provozujeme v Jesenici
u Prahy, Dolních Jirčanech, Zdiměřicích, Kamenici a Vestci. V kamenické škole působíme již 15 let a nově otevíráme kurz Žabiček pro děti mini ve Sportáčku.

atletika.kamenice@seznam.cz
Tel: 732 442 935
www.atletikakamenice.cz
Atletika, jakožto královna sportu, rozvíjí v dětech všestrannost a je základním kamenem všech dalších sportů. Při
trénincích se zaměřujeme na správnou techniku běhu,
posílení a zlepšení kondice. Zahrnujeme základy gymnastiky, nácvik překážek, skoků, vrhů a hodů. To vše zábavnou a hravou formou pod vedením reprezentantky ČR
v atletice a dalších zkušených a kvalifikovaných trenérů.
Tréninky jsou určeny pro děti od 3 do 15 let věku a probíhají každý den pondělí - čtvrtek v Kamenici nebo Sulici.
Veškeré informace a přihlašování naleznete na webu.
www.hotelvalnovka.cz
Kolektiv hotelu Valnovka pro Vás
připravuje nabídku nejen sportovního vyžití. Přijďte se za námi
podívat na Veletrh sportovních
a zájmových příležitostí v Údolní
nivě, kde se o našich aktivitách
dozvíte mnohem více přímo od
jednotlivých lektorů:
Roman Rozšafný:
Individuální i skupinové kurzy plavání
Aquafit pro ženy
Mermaiding (Happy Tails) - Kurz plavání pro děvčata
s ploutvemi
Modelářský kroužek
Příměstské tábory pro děti se sportovním a kreativním
zaměřením
Bára Kos Kunt:
Příměstské tábory pro děti se sportovním a kreativním
zaměřením
Dana Duffková:
Kapička – kurzy plavání rodičů a dětí, škol a MŠ
Kristýna Fürbacherová:
Kruhové tréninky pro dospělé
Barbora Janatová:
Zumba dance každé úterý
Marie Hajdušková:
Skupinová zdravotní cvičení/vybrané rehabilitační a zdravotní cviky, Pilates, jógy, dna pánevního, práce s tělem,
dechová cvičení, relaxace a meditace. SMS – speciální
rehabilitační cvičení s lany dle metody českého lékaře
MUDr. Richarda Smíška. Tel: 773 222 369
e-mail: hajduskovam@seznam.cz

skola@zus-popo.cz
Tel: 777 602 352, 723 781 238
www.zus-popo.net
ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice vznikla v roce 1990 oddělením od ZUŠ Říčany. V té době
měla 50 žáků zejména ve výtvarném oboru. V současnosti má
škola kapacitu 470 žáků, která je zcela naplněna a výuka
je zajištěna pedagogickým sborem, který čítá 24 učitelů.
Vyučujeme všechny čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. ZUŠ má odloučené pracoviště v Kunicích a čtvrtým rokem pobočku v Kamenici. Pro
úspěšné uchazeče, kteří nemohli být kvůli naplnění kapacity školy přijati do řádného studia, pořádá škola kurzy.

kamenice@helendoron.cz
Tel: 777 553 537
www.helendoron.cz
Metoda Helen Doron učí angličtinu děti od nejútlejšího
věku až po dospělost.
Hodiny jsou připravené na míru věku i různým odlišným
stylům, jsou plné hudby, her a zábavných aktivit. Díky
tomu děti vstřebávají angličtinu tak snadno a přirozeně,
jako kdyby se znovu učily svůj mateřský jazyk. Vybrat si
můžete pravidelné kurzy, anglické klubíky nebo tábory.
Ukázkové hodiny jsou zdarma. Rádi doporučíme kurz
nejvhodnější pro Vaše dítě. Výuka probíhá v Kamenici
a v Jesenici. https://kamenacek.webooker.eu
Více info o metodologii: www.helendoron.cz

lida.hlinkova@gmail.com
Tel: 728 611 866
Angličtina – pro děti – kroužky, 1. – 5. tř., ve škole. U malých dětí - s vyzvednutím a vrácením do družiny.
1. - 2. třída: hry, běhání, obrázkové knížky. Systemicky
vedené hodiny. Z hlediska dětí hra, z hlediska dospělého
v rámci her postupně probírám základní okruhy slovní zásoby a základy gramatiky. Učíme se většinou venku, jen
za deště ve třídě. Hodiny vedu v angličtině, ale v případě
nejasností nám vždy česky poradí plyšáček – pejsek Clifford (u menších dětí).
3. třída: začínáme číst.
4. a 5. třída: stále hodně her, běhání, přírody. Ale už začínáme pěkně mluvit a číst s porozuměním.
Cena: 2600,- Kč za pololetí za 1 hodinu týdně (po
45 min.), 4500,- Kč za 2 hodiny týdně
Dále nabízím: angličtina pro dospělé, čeština pro cizince – Czech for foreigners, japonština – základy, ruština
– základy, překlady a tlumočení (Čj – Aj)
Lektorka: absolventka Aj na FF UK, dlouhodobé pobyty
v zahraničí, zkouška CPE - úroveň C2 (a matka 3 dětí)

danca@kecklub.cz
Tel: 606 572 335
www.kecklub.cz
KEC, s.r.o. nabízí odpolední anglický program ve Vaší
mateřské i základní škole. Zábavné lekce angličtiny prostřednictvím zkušených rodilých mluvčí. Vlastní materiály,
flashcards, písničky a mnoho aktivních her uvnitř i venku.

MAŽORETKY
HRABĚNKY
KAMENICE

mazoretkykamenice@seznam.cz

Tel: 602 595 272
Tel: 602 200 778
www.mazoretkykamenice.cz

Skupina mažoretek, které vystupují na různých akcích,
soutěží v asociaci ČFMS a IFMS.

18

Kulturák: Zavíráme, abychom mohli otevřít
V září se do knihovny, kulturního ani informačního centra nedostanete. Tímto se vám omlouváme, ale zavíráme, abychom
pro vás mohli zase v říjnu otevřít v nových prostorech.

Dobrá zpráva na začátek. Rekonstrukci máme za sebou. Vše
jde podle plánu. Září máme na to, abychom vrátili všechno znovu
zpátky na svoje místo. Během posledních měsíců jste nás mohli
navštívit v plechové mobilní kanceláři. Ve stížených podmínkách
probíhající stavby jsme fungovali před Kulturním domem v provizorních prostorech společně i s knihovnou.
Od října už se na vás budeme těšit v novém. První šanci se přijít
podívat, jak to bude v kulturáku vypadat, máte už 23. - 24. září.
Zveme vás tímto k volbám, které budou otevírací akcí nově
zrekonstruované budovy.
Pro nás jako pořadatele je nesmírnou ctí vás pozvat na tradiční
Podzimní slavnosti. Vzhledem ke všemu výše zmíněnému jsme je
pojali ale totálně netradičně. Nejprve jsme se rozhodli je přesunout
z prostoru Ringhofferova náměstí do krásného prostoru parku Nivy
u Dvorského rybníka poblíž ulice Hamerská. Příležitost vyzkoušet
si komunitní akci v tomto harmonickém přírodním amfiteátru
jsme měli již v dubnu na čarodějnických Knihočárách, kde jsme
Nivu pokřtili i po stránce festivalově-koncertní. Kdo nebyl, má
čeho litovat. Kdo byl, jistě dlouho na co vzpomínat.
Druhou změnou je sloučení Podzimních slavností s Veletrhem
sportovních a zájmových příležitostí pro malé i velké v Kamenici
a okolí. Na předchozí dvoustraně můžete nalézt speciální
přílohu, které obsahuje všechny kroužky přihlášené na Veletrh. Těšte se na prezentace jejich aktivit, hry pro děti i exkluzivní
vystoupení pouze pro účastníky naší akce.
Vzhledem ke složité situaci ve světě jsme se Podzimní slavnosti
a Veletrh rozhodli pojmout a pojmenovat v duchu slavného festivalu Woodstock. Zakroužkujte si v kalendáři datum sobota 17. září

a přijďte od 14 hodin do Nivy. Program bude opravdu
bohatý a bude trvat až do půlnoci. Zahrají vám Buty, The
Atavists, Mydy, Janis Joplin Revival a The Silver Spoons.

Budeme bavit vás i vaše děti. A slibujeme, že tento podzim bude
po suchém a vyprahlém létě skutečně osvěžující.
Po Woodstocku si můžete do kulturáku přijít zatancovat v Tančírně Blanky Vášové. Poprvé už ve čtvrtek 29. září. Následně
27. října, 24. listopadu a 29. prosince. Kdo se těší na koncerty,
vyzkoušet akustiku staro-nového sálu můžete třeba 13. října na
koncertu skupiny Flamengo. O měsíc později vám ve čvrtek
10. listopadu nabízíme nový termín odloženého koncertu skupiny
Jablkoň. Pro milovníky vážné hudby máme před Vánoci v adventním čase 15. prosince přichystaný koncert Symfonického orchestru
Dalibora Havlíčka s Českou mší Vánoční Jakuba Jana Ryby.
Kromě hudebních akcí pořádáme také divadelní a jiná živá
představení. Ve čtvrtek 20. října se můžete přijít zasmát na komedii „Když kočky nejsou doma“. Z nových termínů kvůli covidu
zrušených akcí nám v úterý 22. listopadu dámy ukážou, co to je
„Nejstarší řemeslo“. V úterý 13. prosince na odlehčená témata
bude diskutovat Hana Křížková a Iva Hüttnerová se svou „Talk
show“. O vážnějších věcech souvisejících s výchovou dětí potom
Jan Rak a Jan Vojáček na „Benefičním setkání“ v úterý 8. listopadu.
Všechna večerní představení probíhají, pokud není uvedeno
jinak, v 19.30. Věříme, že vás proměna Kulturního domu potěší
tak jako nás a že se k nám budete rádi vracet!
Za Kulturní centrum Mgr. Kateřina Doležalová

Knihovna na čas zavře
pro stěhování
Po několika měsících uzavření byla v srpnu úspěšně dokončena
rozsáhlá rekonstrukce prostor Kulturního domu. Spolu s Kulturním
centrem mohla tak knihovna začátkem září zahájit dokončovací
práce v podobě stěhování. Našim čtenářům přinášíme pár základních informací o dalším provozu knihovny.
Knihovna bude v termínu od 1. 9. do 30. 9. 2022 zcela
uzavřena.

Po celé září nebude možné knihy půjčovat a vracet, nebude možné vyřizovat objednávky a rezervace. Po dobu uzavření
knihovny budou všechny vaše výpůjčky, včetně MVS,
objednávek a rezervací automaticky prodloužené o dobu
uzavření knihovny.
Aktuální informace o znovuotevření knihovny můžete sledovat
na webových stránkách www.kckamenice.cz, záložka Knihovna.
O případných změnách vás budeme včas informovat.
Budeme se těšit na říjnové zahájení běžného provozu knihovny
a na její novou podobu ve větších prostorách.
Dagmar Walachová, knihovna
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Judo v Kamenici je i pro předškoláky

Od 5. září startují pravidelné tréninky
juda všech skupin a 9. září startují
každý pátek mezi 14. a 15. hodinou
tréninky nejmenších dětí v Judo Club
Kyklop. Pokud chcete svou ratolest
přihlásit, neváhejte zabrousit na web
judo-kyklop.cz/prihlasky.

Zvláštností kamenického klubu je to,
jak úspěšně se mu daří držet své svěřence
u sportu. Kluby běžně zažívají odliv členů
s nástupem puberty a dospívání, kdy si holky a kluci hledají jiné zájmy. Ovšem v Kamenici vznikla parta, která drží pohromadě.
„Potkávají se na tréninku, na závodech, na

soustředěních i mimo sportovní aktivity.
Díky tomu všemu si utvořily hezké vztahy,“ líčí vedoucí klubu Alena Mairichová.
Dalším faktorem je kvalita trenérů, jichž
má klub dohromady sedm včetně historicky prvního českého mistra Evropy Jiřího
Sosny.				
Red

Ragbistky nastupují do nové sezóny v rekordním počtu
87 dívek. Na sportoviště je bude vozit zdarma autobus
Před prázdninami proběhl ve spolupráci se ZŠ Kamenice
nábor děvčat z 1. až 5. třídy do místního dívčího ragby klubu
STRONG GIRLS. Náboru se zúčastnilo celkem 150 dívek,
které se formou her seznamovaly s hrou se šišatým míčem.
Holky se kontaktní hry vůbec nezalekly a s vášní se pouštěly
do všech výzev, které jim byly po dobu 60 minut nastraženy.
Každá si pak odnesla tašku s upomínkovými předměty
Rugby Clubu STRONG GIRLS.
„ Chtěl bych paní ředitelce a celému učitelskému sboru poděkovat za skvělou spolupráci. Efekt náboru se projevil ihned, další
týden jsme měly na tréninku 15 nových hráček z Kamenice. Jsem
velice rád, že se také podaří spustit druhý krok projektu SG DOPRAVA a budeme tak moci vozit kamenické děti SG AUTOBUSEM i na ostatní sportoviště v okolí. Hráčky i jejich rodiče mohou
jezdit zdarma po dobu dvou měsíců, poté vše vyhodnotíme jak po
stránce zájmu, vytížení i financí. Právě z hlediska financí se jedná
o velice náročný projekt, na který momentálně čerpáme zdroje
z klubových rezerv, ale věřím, že se mu v budoucnu dostane podpory jak ze strany obcí, tak ze strany podnikatelského sektoru,“
prozradil plány Josef Bláha, prezident klubu.
SG Kamenice
Děkujeme
partnerům

TERMÍNY SG TRÉNINKŮ ZÁŘÍ A ŘÍJEN:
Kategorie U4+U6+U8+U10 (ročníky 2019-2013)
pondělí 17:00-18:30 fotbalové hřiště Kamenice
středa 17:00-18:30 fotbalové hřiště Strančice
Kategorie U12+U15+U17+ŽENY (ročníky 2012-2003)
pondělí 18:30-20:00 fotbalové hřiště Kamenice
středa 18:30-20:00 fotbalové hřiště Strančice
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Naši gymnasté v dánském Ollerupu

Možná si říkáte, co dělají gymnasté v létě? Samozřejmě
odpočívají, ale hlavně cvičí. V sobotu 30. července se
7 gymnastek a gymnastů z Gymnastického oddílu Kamenice,
po dvouleté vynucené pauze, vydalo na tradiční mezinárodní
soustředění Camp Ollerup v Dánsku.

Po příletu jsme strávili noc v Kodani, dopoledne si prohlédli
město a tématicky budovu opery, z jejíž střechy se skáče do vody
v rámci seriálu závodu Redbull Cliff diving. A pak už jsme se
přesunuli do areálu internátní mezinárodní akademie v Ollerupu.
Ubytovali jsme se a svěřenci si rovnou vyzkoušeli angličtinu při
zadávání obtížnosti svých skoků pro rozřazení do tréninkových
skupin. A protože nebyl čas ztrácet čas, hned večer se šlo cvičit.
230 gymnastek a gymnastů ze 7 evropských zemí bylo rozřazeno
do 16 výkonnostních skupin, o které se staralo více než 30 instruktorů z celého světa. V následujících dnech jsme už měli pevný
program. Den jsme zahájili snídaní, po které následoval první tré-

ninkový blok, svačina a druhý tréninkový blok. Dopoledne uzavřel
oběd. Po poledním klidu následovaly další dva tréninkové bloky
přerušené svačinou. Po večeři jsme ještě tréninkové centrum využívali ke klubovému tréninku, ve kterém jsme měli také možnost
využít podpory a zpětné vazby místních instruktorů. Celý týden
plný gymnastiky, tanečních průprav, aktivního odpočinku v bazénu při skocích do vody, v parkurové hale a teambuildingových
aktivitách doplněné o večerní společné trávení času při míčových
a deskových hrách uběhl rychleji, než bychom si přáli. Všechny
kamenické gymnastky a gymnasté si užili tréninky v plně vybavené
tělocvičně pro TeamGym a Powertumbling, vyzkoušeli si nové
prvky a úspěšně si splnili své cíle. Trenérka přijíždí obohacená
o nové vědomosti z odborných lekcí a také velmi potěšena výkony a přístupem svých svěřenců! Do nové sezóny tak vstupujeme
namotivovaní a s posílenými vztahy mezi děvčaty a chlapci, které
doufáme ještě dále upevnit v nově vznikajícím závodním týmu
junior mix. Anna Majerova

Klub seniorů při KC Kamenice
Letošní září je pro mnohé nejdůležitějším měsícem
roku. Noví školáčci jdou opět poprvé do školy a jsou plni
očekávání. Jaká bude paní učitelka, budu mít ve třídě
kamarády, půjde mi to? Rodiče a prarodiče půjdou malé
žáčky vyprovodit a pomohou jim orientovat se první den
v kamenických školách. I oni si jistě kladou spoustu otázek.
Tou nejdůležitější otázkou může být třeba, jak bude letošní
školní rok probíhat – bez roušek, bez distanční výuky,
s podporou obce v oblasti energií? Na tyto otázky nám
mohou dát odpověď letošní volby do obecních zastupitelstev
a do senátu ČR.
Je důležité přijít k volbám? Jistě a stále více než dříve. Dobře
uvážit svou volbu, čerpat informace ze všech možných zdrojů, které máme ještě k dispozici. Protože naše volba ovlivní
náš život, ale hlavně život a budoucnost našich milovaných
vnoučat.
I my, Senklubáci, opět nastartujeme své pravidelné aktivity,
i přes povinnosti, jako jsou pomoc s vnoučaty, práce na zahrádkách nebo u některých ještě aktivní zaměstnání. Těšíme
se společně s vámi na prosluněné září, pozorování proměn

v přírodě, hříbky v lese, pečení brambor nebo pouštění draků.
Vaše Marie a Marie
Co jsme prožili o prázdninách:
Beseda o Antarktidě
Dne 3. 8. se konala v restauraci Valnovka beseda s panem
prof. RNDr. Miroslavem Vosátkou, CSc. o jeho vědecké cestě na Antarktidu.
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I přesto, že letní teploty šplhaly k tropickým hodnotám, zájem
o vyprávění byl velký a sešli se nejen senioři, ale i lidé z Kamenice a blízkého okolí. Sál na Valnovce byl zcela zaplněn.
Přenesli jsme se s panem profesorem do krajiny věčného
ledu. Poutavě vyprávěl o vědecké expedici na jižní pól, které
se zúčastnilo 11 vědců z různých států světa. Výprava proběhla v lednu a únoru tohoto roku, kdy je na jižním pólu léto.
Posádka se plavila lodí kolem Mysu Horn přes Drakeův průliv
na Antarktidu. Na lodi, která se neustále houpala a potácela
v sedmimetrových vlnách kolem obrovských ledovců, našla
posádka dočasný domov a není divu, že téměř všichni tu na
ní trpěli mořskou nemocí.
Na pevnině, kde sbírali různé druhy lišejníků a další materiál
pro vědecký výzkum, se setkali s jinými vědeckými expedicemi a předávali si poznatky o svých objevech.
Sbližovali se s tučňáky a tuleni, pozorovali velryby a rozmanité druhy ptactva, které v této krajině žijí. Vyprávění bylo
proloženo krásnými fotografiemi a videi. Zaujalo nás, jakým
způsobem se zpracovává materiál pro další použití, např.
v lékařství, kosmetickém průmyslu nebo třeba v zemědělství,
a pan profesor odpovídal na naše dotazy a vysvětloval, co se
děje s materiálem dál.
Obdivuji celý tým, jak zvládal nesmírně psychicky i fyzicky
náročnou cestu, kdy jim šlo každý den o život, a domnívám
se, že se s tímto stresem vypořádávali ještě dlouhou dobu
po návratu domů. Ostatně sám pan profesor prohlásil, že už
nikdy více!
Tímto chci poděkovat za všechny posluchače panu profesorovi za báječné vyprávění proložené humorem a vtipem,
kterými snad zaujal každého přítomného v sále. A již nyní se
těším na další besedu s panem profesorem Vosátkou.
Zároveň velký dík našim Maruškám za tuto akci, která se
Marcela Nápravníková
jako vždy vydařila.		
My organizátorky děkujeme personálu hotelu Valnovka, že
nám poskytli technické zázemí a že se o nás v tom horkém
dni starali přísunem studených nápojů. Děkujeme!
Pravidelné aktivity:
Přestože jsme z důvodů dovolených a prázdnin některé
aktivity omezili, scházeli jsme se na toulkách přírodou pěšky
i na kole pod taktovkou Jirky Vinklera a posíláme těm, co
se nemohli zúčastnit, pár fotografií. Manželům Vinklerovým
jménem všech za jejich iniciativu děkujeme! Někteří se sešli
jen tak na zahrádkách nebo si udělali společný výlet
po vlastech českých a moravských.

Pošlete nám své zajímavé fotografie z vašich prázdninových cest! Vyrobíme z nich fotografickou mapu letního cestování a v zimním čase ji využijeme k vyprávění
u horkého čaje či svařeného vína a zavzpomínáme si
společně na léto.
Zpívánky – první zpívání 1. 9. U Partyzána od 16 hodin.
Ostatní čtvrtky dle dohody.
Kontaktní osoba: Lenka Medřická, tel. 732 169 421.
Petank – od září úterky v 15 hod., hřiště za Billou.
Kontaktní osoba: Marcela Nápravníková, tel. 777 029 566.
Cyklostředy a páteční túry – Kontaktní osoba: Jiří Vinkler,
tel. 606 192 391.
Aktuální informace a termíny na webu kckamenice.cz.
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,- Kč/kameničtí 65+, 300,- Kč/ostatní.
Sraz: v 9 hod. za KC Kamenice, předpokládaný společný
návrat do 17 hod.
4. – 7. října 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 Valaška. Návštěva automobilového muzea v Kopřivnici, výlet do Štramberku
a na Trúbu. Kompletní program i s cenami najdete na našem
webu: www.kckamenice.cz. Kapacita je již naplněna!!
Naší snahou bylo udržet cenu zájezdu, ale v současné
době to není dost dobře možné. Přesto se cena navýšila
pouze o 200,- Kč. Věříme, že nikoho toto malé navýšení
neodradí, a že si výlet společně patřičně užijeme.
Platby: 13. 9. v restauraci Na Rynku od 18 hodin,
kde proběhne organizační a informační schůzka pro
účastníky tohoto výletu.
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Cena: 4.000,- Kč/osoba – senioři z Kamenice 65+, ostatní
4.300,- Kč
(plná penze, vstupy, průvodci, autobus – www.kckamenice.cz – Program)
Sraz: 4. 10. v 5.45 hod. za KC Kamenice.
19. 10. Podzimní dračí létání s vůní bramborové natě.
Pojďme se sejít ve Dvorské nivě pod školou, kde se naši „kluci utkají“ s draky, které si vyrobí, nejlépe sami? My, děvčata,
jim za tu podívanou poskytneme nějaké dobroty z našich
zahrádek – koláče s ovocem, ochutnávku zavařenin, ovoce
či zeleniny všeho druhu. Rozděláme ohníček a připravíme ho
k pečení brambor a jablíček. Ještě si tu vůni a chuť pamatujeme a rádi si ji zopakujeme, abychom nezapomněli. Přizvěte
také svá vnoučata, určitě si s námi rádi pustí draka a ochutnají pečené brambory nebo zazpívají. Nejlepšího draka
oceníme největší upečenou bramborou.
Nezapomeňte, že dopoledne budou kola nebo pěší túrka, tak
ať správně rozvrhnete své síly. Už nyní se těšíme na ochutnávku dobrot z vaší kuchyně. A my dvě doladíme zbytek.
Čelovky a plné termosky s sebou.
Přihlášky do: 17. 10. 2022
Sraz: v 16 hod.
Cena: zdarma
Všechny aktuální informace k akcím sledujte na naší vývěsce
u KC a na webu www.kckamenice.cz – lišta Klub seniorů.
Případně nás s dotazy kontaktujte!
Marie Hajdušková, tel. 733 222 369
mail: hajduskovam@seznam.cz
Marie Grafnetter, tel. 721 865 938
mail: marie.grafnetter@seznam.cz

Inzerce
Koupím staré pohlednice, bankovky, vyznamenání,
militaria, filmové plakáty apod. Stačí SMS, zavolám. Tel.
608420808

Pronájem lékařských ordinací
Obec Modletice nabízí k pronájmu v nově zrekonstruovaném a zkolaudovaném lékařském domě prostory pro
výkon soukromé praxe praktického lékaře pro dospělé
a praktického lékaře pro děti a dorost.
K pronájmu nabízíme 2 ordinace.
Ke každé ordinaci patří čekárna, WC pro pacienty, WC pro
personál, denní místnost pro personál a úklidová místnost.
Parkování přímo u lékařského domu.
Ordinace budou k dispozici od listopadu 2022.
Zájemci neváhejte nás kontaktovat na e-mail: obec@modletice.cz nebo na tel. čísle 725 021 855.

Hotel u Ledu ***
se zaměřením na firemní klientelu
Hledá do našeho týmu pokojskou na HPP

CU KR Á R N A KA ME N ICE

5.9. pro Vás otevíráme cukrárnu
na dětském hřišti za Billou

Dorty • Chlebíčky • Káva • Zmrzlina
a další malé občerstvení

Přijmeme brigádnici tel: 607 582 166

Nabízíme:
Systém krátký / dlouhý týden
Od 8:00 do 18:00 hod
Oběd – zdarma
Rodinná atmosféra
Dobré finanční ohodnocení
Požadujeme:
příjemné vystupování, smysl pro pořádek, samostatnost,
spolehlivost, praxe výhodou (není podmínkou)
Nástup možný ihned.
Kontaktní osoba:
Andrea Hobzová
Hotel u Ledu *** / Wellness
Mobil: +420 602 370 776
E-mail: manager@hoteluledu.cz
www.hoteluledu.cz

Restaurace Pod Ledem
Ringhofferova 336, Velké Popovice, 251 69

rozšiřuje kuchařský kolektiv o místo
kuchaře na HPP
Nabízíme
. stabilní práce v zavedené společnosti s 20ti letou
tradicí
. výborné platové podmínky, vždy v termínu
+ odměny
. 20 dní placené dovolené
. směny krátký - dlouhý týden (od 8:00 do 22:00 )
. fajn kolektiv
. možnost přespání mezi směnami
Požadujeme
. praxi v oboru, chuť vařit
. zodpovědnost, spolehlivost
. týmového ducha
. kreativitu
info@restauracevelkepopovice.cz
www.restauracepodledem.cz
tel: 773 831 779

Michaela
Stará

kosmetika: 725 975 561
Ringhofferovo nám. 550
Kamenice

w.michaela-kos
met
ww
ika.c
z

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

modelace - gelové nehty
prodloužení nebo jen zpevnění
vlastních nehtů

Nehty Mirella
modelace - gelové nehty
776 660 666
Kamenice

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

011_VPK inzerat_nabor do pivovaru_ridic vzv.indd 1

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

18.07.2022 17:12:24

Léto plné kultury

Ve světě Zuzany Mináčové
S fotografkou o výstavě
i životě v Kamenici
Ve svém věku vás překvapí vitalitou a hbitými odpověďmi. V mnoha případech by
se dalo říci, že energii může paní Zuzaně
Mináčové závidět i řada mladých lidí. Jak
ale říká, je potřeba se věnovat tomu, co
máte rád. A tak jsme si u domácího grepového džusu povídali o fotografii a Kamenici. Právě zde má totiž výstavu, která
je průřezem jejího celoživotního díla.
Paní Mináčová, vy jste už legendou
fotografie. Poraďte mi tedy, jaké vlastnosti musí mít dobrý fotograf?
Ono je to zvláštní zaměstnání. Musíte
umět lidi oslovit, komunikovat s nimi a vyjít
s nimi. Jen pak se fotografie podaří. Často
není důležité, jakým fotoaparátem nebo
objektivem fotíte. Člověk, kterého fotíte,
k vám musí promlouvat. Vy musíte hovořit s ním. Vyvíjí se pak takové spojení.

Můžete to popsat u některých fotografií z vaší výstavy?
Například fotografie Zdeňka Svěráka
a Ladislava Smoljaka. Ještě za komunismu
jsem je na festivalu ve Varech požádala, ať
se vyfotí u poštovní schránky a povídají
si s ní. Přes ni je nejde odposlouchávat.
Pak na mě už každý rok volali, že se hlásí
k schránce. Poslední fotografii jsme ale
pořizovali bohužel už bez pana Smoljaka.
Nebo Dany De Vito, kterému jsem si
jediná troufla říct, že ho za černými brýlemi prostě nevidím.
Nebo fotografie Milana Lasici a Julia
Satinského. Je jich spousta.
Je vidět, že vaši práci milujete. Musí
to být zajímavé povolání.
Život je zajímavý. Mě naposledy obrovsky
překvapila tato výstava. Nečekala jsem, že se

tak krásné výstavy dočkám přímo ve svém
bydlišti. Nečekala jsem, že se dočká takové
podpory návštěvníků a už vůbec jsem nečekala, že ji umožní uskutečnit firma Strojmetal. Já
totiž ten boj rozhodně nevedla s cílem zisku.
Jak se dnes s takovou podporou cítíte?
Je to skvělé pro všechny. Ta atmosféra v Kamenici se konečně vyčistila a je
to krásný pocit. Já kdysi hodně vytrpěla
pro to, abychom se tu všichni měli lépe
a teď se máme. Bojovala jsem proti slévárně, nebojuji ale proti Strojmetalu. Teď
už nám žádné nebezpečí nehrozí, přišlo
nové vedení a vnímám, že se snaha o spolupráci na obou stranách zvýšila. Vždyť
tu žijeme všichni spolu! Závod tu byl už
za Ringhoffera a má řadu přínosů. Už jen
to, kolik lidí v něm pracuje.

Váš boj trval skoro deset let…
Je to tak. Ozvala jsem se, protože jsem
znala slovenský příklad města Žiar nad
Hronom. Museli si myslet, že jsem bláznivá stará babka, přeci jen už mi bylo sedmdesát čtyři let. Ale spojili se se mnou
další a spor s tehdejším vedením jsme
nakonec vyhráli.
Přitom vy jste tu v době, kdy vše začalo, byla poměrně nová. Co vás do
Kamenice přivedlo?
Ze Slovenska jsme se odstěhovali po
rozdělení republik. V zemi tehdy začaly vzrůstat nacionalistické nálady a já si
řekla, že když se neodstěhoval můj otec,
odstěhuji se já. To ale byla lehkomyslnost!
Bylo mi jedenašedesát, neměla jsem tu
práci a ani manžel nevěděl, co bude dělat. Našla jsem si ale místo v agentuře,
kde dobře platili, a díky práci jsem se ale
seznámila s mnoha lidmi a našla si přátele, někteří z nich teď navštívili i vernisáž
mé výstavy v Kamenici.
U známé fotografky bych ale čekala,
že bude hledat bydlení spíše v Praze.
Kamenice vás tolik okouzlila?
Bylo to praktické. V Praze sice máme
byt, ale našli jsme si tu malý dům, který
nám vyhovoval. Ceny tehdy byly přijatelné
a Kamenice nám umožnila být na dosah
od Prahy a zároveň v přírodě.

Máte tu dnes svá oblíbená místa?
Víte, Kamenice je velmi pěkné místo. Krásná je hrobka Ringhofferů i její okolí a je vidět,
že se tu spousta věcí zlepšuje. Život je tu teď
velmi příjemný. Dokud to šlo, podnikali jsme
výlety po okolí. Jen teď jsem strašně stará.
Na vernisáži jste ale byla velice fit,
s každým jste si aspoň chvíli povídala. Na váš věk obdivuhodný výkon.
To bylo asi tím, jak moc mě překvapili
a dojali. Já už měla spoustu výstav, dokonce
i v Americe a nevím, kde všude. Že budu
mít takovou nádhernou a velkou výstavu
přímo v bydlišti, to mě dojalo. Myslím
a doufám, že to lidi baví. Je to skvělé oživení. Měli bychom si vážit toho, co vše se
v Kamenici děje.
Je tedy potřeba být více vděčný?
To by bylo pěkné, ale já už to nečekám.
Stěžovat si je snadné a lidé si stěžují na
maličkosti včetně toho, že jejich obcí
projíždějí nákladní auta. Dnes naštěstí
nemusíme řešit obavy, jakou jsem tehdy
měla já. Tomu jsme se vyhnuli. Dnes je tu
na malou obec spousta kultury, sportovní kluby a ten, kdo chce, si může zábavu
najít, opravují se tu silnice, vše kvete. Pro
vedení obce to musí být nejen nákladné,
ale i obrovsky náročné. Jsou moc šikovní.
I proto je asi o bydlení v Kamenici takový zájem. Je potřeba si ale uvědomit, že
nikdy není nic dokonalé.

Atmosféru letního kina by
v multiplexu záviděli
Celé prázdniny se v Kamenici mohli bavit příznivci nejen
českého filmu. Hned osm promítání pro ně připravilo Letní
kino Kamenice. Komedie střídaly dětské filmy a pohádky
a na fotbalovém hřišti, kde všechna promítání probíhala, se
vzpomnělo i na výkony české atletické legendy Emila Zátopka.
Že atmosféra letního kina na malé obci často předčí multiplex,
to potvrzoval i zájem diváků, kteří se podle organizátora Jana
Žáčka často počítali ve vyšších desítkách a nejednou jejich počet
překonal i stovku. Promítat se proto tento rok bude dokonce i na
podzim. „Budeme se muset přizpůsobit programu Kulturního
domu Kamenice, ale rád bych alespoň pár filmů nasadil. Ideálně by se mělo jednat o dva snímky každý měsíc a uvidíme, jaké
budou ohlasy,“ láká na novinku Jan Žáček.
Za Strojmetal gratulujeme k úspěšné volbě letního programu
a jsme rádi, že jsme mohli přispět k jeho realizaci!

