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Fotka měsíce
Podzimní úklidy na zahradách finišují.
Titulní fotka
To je úlovek! Až ze Svijanského Újezdu na Liberecku si zajel pan Václav na výlet
do Kamenice. Odměnou mu byl nejen krásný pohled na okolí z rozhledny na
Ládví, ale také solidní základ na praženici.

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
Zpravodaj z Kamenice, listopad 2022
Periodický tisk územního samosprávného celku - obec Kamenice
Vychází měsíčně.
Distribuce: OÚ Kamenice
Šéfredaktor: Jakub Ryška
Korektury: Nikola Dlabajová
Grafika: Matouš Marťák, Antonín Balon
Vydává: OÚ Kamenice, IČ: 00240273
Adresa redakce: Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68
Kamenice; heslo „Redakce”
Telefon a fax: +420 323 673 105
E-mail: redakce@kamenice.cz

Tisk: NAVA Tisk s.r.o.
Počet: 2000 ks
Registr: MK ČR E 13287
Příští uzávěrka: 15. listopadu.
Nevyžádané rukopisy a další podklady nevracíme.
Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit
tisku. Za obsah, stylizaci i gramatiku článků odpovídá autor
příspěvku. Za soulad fotografií se zákonem GDPR odpovídá
zasilatel. Na příspěvky dodané po uzávěrce nebude brán zřetel.
Autorské články šéfredaktora jsou podepsány značkou „Red“.

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,
možná stránky tohoto zpravodaje, který
držíte v ruce, zalévá zlatavé podzimní světlo, možná už je kolem Vás šedivá, chladná
mlha. Listopad má mnoho podob, ale každá
z nich je v Kamenici neobyčejně krásná a já
osobně nevím, kde na tomto světě bych byl
v podzimním čase raději než právě u nás.
Stejně to cítí i lidé, kteří k nám tak rádi
jezdí na výlety, jako třeba právě pan Václav
na obálce.
Ne všechno je ale tak poetické jako podzimní krajina Kamenice. Mnohým z nás už
přišlo nové vyúčtování za energie a přímo
tak pociťujeme důsledky globální změny,
jejíž průběh a důsledky nedokáže nikdo
odhadnout.
V této nové situaci nám nezbývá než
bedlivě sledovat vývoj a co nejhbitěji se mu
přizpůsobovat. Z celého srdce jsem rád, že
ty naprosto klíčové investice, které ovlivňují kvalitu života ve všech kamenických
osadách, se nám podařilo dokončit, ještě
než vypukla energetická krize a s ní spojená
inflace. I když jsme jako obec do velké míry
závislí na politice a ekonomice státu, pořád
máme možnosti, jak se s nástrahami blízké
budoucnosti vypořádat, jak se dočtete na
straně 7.
Kamenice je nejen zelená (a vlastně teď
již také žluto-červená), ale také technologicky pokročilá. Možná sami netušíte, kolik

za uplynulých několik let vzniklo inovativních řešení, díky nimž je život v Kamenici
snazší. Na straně 5 si o tom můžete přečíst
víc a budu moc rád, když se nenecháte odradit technologickými pojmy.
Na straně 9 najdete nesmírně zajímavý rozhovor s bývalým ředitelem pražské
ZOO Petrem Fejkem, který pořídily kolegyně z kulturního centra. Tento špičkový
manažer si zažil své, zásadně se podepsal na
zlepšení podmínek pro zvířata v 90. letech,
řídil ZOO i během povodní 2002 a tento měsíc, 14. listopadu, k nám přijíždí na
autorské čtení své nové knihy Jak se dělá
ZOO. Všem tuto akci srdečně doporučuji.
Určitě si projděte strany 8–10, abyste si
udělali obrázek, co pro Vás má naše Kulturní centrum připraveného. Další pozvánky
najdete na straně 16, tentokrát hlavně pro
děti, které pobaví Mikuláš, lampiony a rozsvěcení vánočního stromu.
První adventní neděle je letos už 27. listopadu, a tak Vás chci pozvat na naše tradiční adventní trhy, a to nejen na obecní
zabijačku, ale i na další lákadla pro děti i dospělé venku na náměstí i uvnitř v kulturním
domě. Kromě nákupů různých vánočních
dekorací se můžete opět potkat a popovídat
se svými sousedy a známými u šálku čaje,
svařáku nebo grogu a ochutnat slané i sladké
vánoční pochoutky.
Dámy a pánové, užijte si podzim.
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Krátce ze zastupitelstva obce Kamenice
ROK 5. 10. 2022
schválila:
- výpověď Smlouvy o poskytování služeb
anyplication č.116004, uzavřené mezi obcí Kamenice a firmou Miracle Group, spol. s.r.o., dne
2. 6. 2016.

v ul. Truhlářská č. p. 855 mezi obcí Kamenice
jako pronajímatelem a nájemcem.
ZOK 19. 10. 2022

Zřídilo a schválilo:
- výbory Zastupitelstva obce Kamenice, a to:
1. Finanční výbor ve složení předseda
a 4 členové výboru
2. Kontrolní výbor ve složení předseda
a 2 členové výboru.

schválilo:
- pětičlennou Radu obce Kamenice ve sloZvolilo:
žení: starosta, 1. místostarosta, 2. místostarosta,
radní, radní;
- předsedou finančního výboru pana Mgr.
ROK 25. 10. 2022
- počet dlouhodobě uvolněných členů Za- Romana Dziadkiewicze;
stupitelstva obce Kamenice na 2;
- předsedkyní kontrolního výboru paní Vlaschválila:
- že dlouhodobě uvolněnými členy jsou:
- uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
dimíru Benešovou;
1. starosta obce Kamenice,
č. 0100/2022, uzavřené se společností Mraku- členy finančního výboru Michala Procház2. 1. místostarosta obce Kamenice.
lastav s.r.o., kterým se mění cena díla;
ku, Michaelu Slámovou, Jana Jedličku, Pavlu
- v rámci mezinárodní humanitární pomoci
Klapalovou;
Stanovilo:
- členy kontrolního výboru Jana Procházku
dočasné ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny postihnuté válečným konfliktem. Jedná se o tříčlen- měsíční odměnu za výkon funkce uvol- a Michaelu Valentovou.
nou rodinu, umístěnou v bytové jednotce č. 11 něného starosty a uvolněného 1. místostarosty
Pověřilo:
na adrese ul. Truhlářská č. p. 855, v bytovém v maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády
domě v Těptíně. Dočasná pomoc ubytování se č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce
- v souladu s ustanovením § 658 zákona
schvaluje maximálně do 30. 6. 2023;
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších před- 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pisů, s účinností od 19. 10. 2022.
a § 11a, odst. 1a zákona 301/2000 Sb. o ma- měsíční odměnu neuvolněnému místosta- trikách v platném znění, na volební období
o zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění
a provozování veřejného osvětlení mezi obcí rostovi ve výši 50 % maximální výše stanovené 2022-2026 s účinností od 20. 10. 2022 všechny
Kamenice a Středočeským krajem. Věcné bře- v příloze č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., členy zastupitelstva obce Kamenice k přijímání
meno se zřizuje k pozemku parc. č. 620/1, kat. o odměnách za výkon funkce členům zastupi- prohlášení o uzavření manželství formou obúzemí Štiřín, ve vlastnictví Středočeského kraje; telstev, ve znění pozdějších předpisů, a to zao- čanského sňatku.
- uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě krouhlenou na celé koruny dolů,
na byt č. 7 o velikosti 48,3 m2, ul. Truhlářská č. s účinností od 19. 10. 2022.
p. 855, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem;
- měsíční odměnu členům za- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří- stupitelstva, členům rady, předzení věcného břemene a dohodu o umístění sedům a členům výborů a komisí
stavby mezi obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, v maximální výši dle přílohy č. 1
a.s. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
č. 834/1, kat. území Těptín, ve vlastnictví obce o odměnách za výkon funkce
Kamenice;
členům zastupitelstev, ve znění
- žádost o splátkový kalendář na nedoplatek pozdějších předpisů, s účinností
vzniklý z vyúčtování služeb za období 27. 5. od 19. 10. 2022.
2021 - 16. 8. 2022 (vodné, stočné) pro nájemkyni
Zvolilo:
bytového domu v Truhlářské ulici č. p. 855.
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
- tři zastupitele pro sčítání
č. 0148/2022, uzavřené se společností Mraku- hlasů a zjišťování výsledků hlalastav s.r.o., ze dne 19. 8. 2022;
sování, a to: předsedkyně Alena
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří- Mairichová, členové Jan Prošek
zení věcného břemene a dohodu o umístění stav- a Josef Dvořák;
by mezi obcí Kamenice a GasNet, s.r.o. Věcné
- starostou obce Kamenice
břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 711, kat. pana Ing. Pavla Čermáka;
území Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice;
- 1. místostarostou obce Ka- žádost MŠ Kamenice, Ringhofferova 437, menice pana Ing. Petra Valáška;
Olešovice - Kamenice, 251 68, k přerušení pro- 2. místostarostou obce Kavozu ve dnech 23. 12. 2022 do 30. 12. 2022 menice pana Ing. Tomáše Mojžíška;
včetně - tj. 5 pracovních dnů.
- radním obce Kamenice pana
Jiřího Topinku a Mgr. Vladimíra
Neschválila:
- uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 4 o ve- Hladíka.
likosti 31,10 m2 v bytovém domě v Těptíně,
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Co je Smart Kamenice? Dálkové
vodoměry i životopis stromů
Rozhovor se starostou Pavlem Čermákem o technologiích,
které mění život v naší obci

Smart neboli chytrý. Za posledních
několik let přibyly v Kamenici technologie, o kterých běžný občan snad ani
netuší. Pomáhají nejen úředníkům na
radnici pro lepší plánování a obsluhu
obce, ale může z nich těžit každý,
kdo plánuje stavět nebo se jen chce
informovat o tom, co se v jeho bezprostředním okolí nachází.

Co znamená „smart“ v praxi?
Já považuji za chytrý každý krok, který řeší víc problémů najednou a přináší
dlouhodobý užitek.
Co je chytrého na Kamenici?
Naše obec se může pochlubit hned několika řešeními, které buď už lidé považují
za samozřejmost, nebo pozitivně ovlivňují
chod Kamenice, aniž by to lidé vnímali.
Jsme v těchto řešeních oproti mnoha jiným srovnatelným obcím daleko napřed.
Pojďme nejprve představit to,
co lidé běžně nevnímají.
Už 17 let používáme Geografický in-

formační systém (GIS), který neustále
rozšiřujeme. Hlavní novinkou je, že na
tento systém v současnosti nastavujeme
Technickou mapu Kamenice. Zní to
nudně, ale je to nesmírně užitečné pro
celou obec.
Co je Geografický informační
systém?
Jedná se o soubor map, které se vrství na
sebe tak, aby člověk, nejčastěji úředník,
ale i stavař či libovolný občan mohl získat
naprosto komplexní přehled o tom, co
a kde se v obci nachází a jaké jsou uvnitř
ní nejrůznější vztahy, vazby, závislosti.
Například si může zvolit kombinaci vrstev
kanalizace, plynu, elektřiny, a katastru
nebo k tomu přidat leteckou fotku. Tak-
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že, když třeba plánujete stavět, můžete se
podívat i na to, co vám umožňuje platný
územní plán, a není potřeba žádat úřad o
informace, ale prostě se podívat na web
obce. Zdaleka ne všechny obce mají tyto
informace v digitální podobě, a pokud
ano, tak neobsahují tolik vrstev jako
u nás.
Jaký je vztah mezi tímto systémem a Technickou mapou
Kamenice?
Už před několika lety jsme zachytili trend, že stát chce sjednotit údaje
o technické infrastruktuře všech obcí do
centrálního systému, který mohou využívat hlavně projektanti. Je to šikovné a důležité. Začali jsme už tehdy podle státem
předepsané normy tvořit takovou mapu
pro Kamenici, ve které budou obsažené
všechny už námi nashromážděné údaje,
i ty, které v současnosti zpracováváme.
V tomto volebním období budeme mít
hotovo, a to se značným předstihem před
mnoha jinými obcemi.
Obsahuje současný systém
ještě nějaké údaje, které mohou
zajímat každého občana Kamenice, nejen projektanty?
Tak například neustále v Kamenici přidáváme separační hnízda a údaje o nich
v systému aktualizujeme. Ne vždy se lidé
dozví, že v jejich blízkém okolí hnízdo
přibylo, a tak se mohou kouknout do
mapy na nejnovější stav. Přidáváme také
do mapy obecně závazné vyhlášky, například, kde se nesmí na veřejnosti pít alkohol, typicky u škol nebo v okolí zastávek.
Dále se lidé mohou z mapy dozvědět,
kde je nutné si požádat o zábor, pokud si
chcete postavit stánek nebo umístit kontejner během bourání. Prostě si přiblížíte
vrstvu Veřejné prostranství na svou ulici
a hned vidíte, na čem jste. Obdobně se
každý pejskař může podívat na to, kde
jeho miláček nemůže běhat bez vodítka.
Veřejná zeleň je taky součástí
mapy?
Ano, to je pro obec naprosto zásadní,
i když není veřejně přístupná. Máme na
mapě označených více než 2000 stromů
v Kamenici, z nichž každý má svůj rodný
list a číslo. U každého stromu tak vidíme
historii dendrologických zásahů a může-

me vyhodnocovat jejich perspektivnost.
Když musíme některý strom pokácet
a místo něj vysadíme nový, i toto se
objeví v mapě. Mapa poskytuje technickým službám údaje o veškeré obecní
zeleni, takže i o plochách, které sekáme
a hrabeme.
Pomáhá nějak mapa se zimní
údržbou?
To už je opět vrstva přístupná pro veřejnost. Na ní můžete vidět, že jsou všechny
ulice v Kamenici rozděleny podle dvou
priorit, tedy ty, které se prohrabávají
jako první, a ty, které následují po nich.
Když zasněží, nelze všechno protáhnout
najednou, ale musíme postupovat tak, aby
se nejdůležitější komunikace opečovaly
jako první.

Řekli jsme toho už dost o chytré
mapě Kamenice. Co máme dalšího z chytrých řešení?
Chci všem připomenout aplikaci „Kamenice v mobilu“, kterou si můžete stáhnout
z Google Play, pokud máte Android,
a z App Store, pokud máte iPhone. Dlouhodobě se z této aplikace snažíme udělat
místo, na kterém se soustředí všechny
informace z obce. Najdete tam všechny důležité kontakty, můžete si nastavit
upozorňování na novinky z úřední desky,
vidíte události z kultury a také jízdní řády
autobusů. Součástí aplikace je i upozornění o zpoždění, takže z domova vidíte
to stejné, co lidé na informační tabuli
v centru.
Dají se k chytrým řešením přidat
i dálkové odečty vodoměrů?

Se stavbou nových chodníků se
rozšiřuje i síť veřejného osvětle- Samozřejmě. To je jedno z nejpodstatní. I to se propisuje do mapy?
nějších vylepšení. Lidem po celé obci
montují technici VHS Benešov dálkoPřesně tak, máme pasport veřejného
vé vodoměry, takže poté už nebudou
osvětlení, v němž má každá lampa své čís- nikomu zvonit na branku a chodit na
lo a můžeme ji individuálně hlídat. Tedy, pozemek. Společnost má od nás smluvjakého je přesně typu, jaký má za sebou
ní povinnost toto zavést všem, kde je to
servis a za jaké peníze. V mapě sledujeme možné, do konce roku 2023. Díky tomu
i stav rozvaděčů a celkově jsme schopni
budeme dostávat faktury za konkrétní
díky ní provoz veřejného osvětlení v Ka- množství odebrané vody místo záloh, ktemenici optimalizovat. Když jsme u těch
ré se musely neustále doplácet nebo čekat
pasportů, tak ten se týká i dopravních
na vrácení přeplatků.
značek v obci, díky kterému se můžeme
daleko snadněji domlouvat s dopravní
Projeví se dálkové odečítání
policií na řešení křižovatek a podobně.
v peněženkách občanů?
My jako radnice budeme mít díky dálkovému odečítání přehled o tom, kolik
přitéká do obce vody a jaká je její reálná
Nemůžeme vědět, co dalšího technický
spotřeba. Voda se u nás rozvádí přes něpokrok přinese, ale je důležité, že máme
kolik velkých oblastních vodoměrů, které
systém, do kterého můžeme každou
můžeme porovnávat se součty odběrů na
novinku přidat. Přichází éra „internetu
všech vodoměrech vybrané oblasti, a tak
věcí“ a první vlaštovkou jsou senzory
zjišťovat, jestli někde nedochází k únihluku, které jsme rozmístili po Kamenici kům, a případně včas zasáhnout. Tím
a uvažujeme i o senzorech na sledování
zároveň budeme šetřit i peněženky občapolétavého prachu, vzhledem k návratu,
nů, na které se ztracená voda rozpočítává.
snad dočasnému, spalování dřeva nebo
Možností dálkového sledování je spousta,
uhlí. To všechno nám umožní vyhodno- včetně popelnic, kde první vlaštovkou
covat rizika a přijímat adekvátní opatřejsou například kontejnery na staré oblení. Kromě technických věcí chceme na
čení. Chytrých řešení v Kamenici přibývá
mapě ukázat i údaje o tom, kde se nachází a my vás s nimi budeme i nadále seznavčelíny, kde se koná honitba, kde a v jamovat. Vážení očipovaných popelnic
kém termínu jsou uzávěrky silnic, kde se
už znáte, ale regulace nového veřejného
bude odehrávat letní festival, kudy vedou LED osvětlení je téma do některého z
cyklostezky. Stejné údaje pak uvidíte i na dalších čísel zpravodaje.
Red
svém mobilu.
				
Kam až se může mapa obce posunout? Je nějaký konečný cíl?
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Budeme si v Kamenici vyrábět
energii sami?
Jak zasáhla energetická krize do směřování naší obce

Světové a národní dění přímo ovlivňuje
to, jak se bude dařit v naší obci. Všichni
sledujeme globální energetickou
krizi, na mnoho našich rodin už tvrdě
dopadlo nové vyúčtování za energie
a se stejným problémem se bude muset
vypořádávat i celá Kamenice.

„Následující roky nás čeká důležitý úkol
zajistit pro Kamenici dostatek energie a zároveň udržet v běhu investice a obec dál
rozvíjet,“ říká starosta Pavel Čermák. Když
sečteme náklady na energie, které Kamenice má, tedy plyn pro vytápění veřejných
budov, jako je škola, školka či obecní úřad,
jejich osvětlení a připočteme k tomu elektřinu pro veřejné osvětlení, dostaneme se na
celkovou roční částku zhruba 4 miliony korun. Je jasné, že kvůli energetické krizi bude
Kamenice, stejně jako ostatní odběratelé,
platit po ukončení dnes zafixované ceny
daleko víc, nikdo však stále netuší o kolik
a po jak dlouhou dobu.
Naštěstí má radnice v rozpočtu stále
dost velký manévrovací prostor. Když se
ze zhruba stomilionového rozpočtu odečtou

veškeré náklady na provoz a údržbu obce,
zbývá ročně 30 milionů na investice, tedy
na nové chodníky, silnice, kanalizaci, sportovní a zelené projekty. „Pokud by nastala
skutečně taková krize, že budou energie
mnohonásobně dražší, můžeme přinejhorším zastavit investice. Provoz a údržba
obce by zůstaly nedotčeny, ale prostě by
po nějaký čas přestaly vznikat nové věci,“
vysvětluje starosta.
Dlužno dodat, že poměr mezi celkovým
a investičním rozpočtem je u nás daleko výhodnější než v mnoha jiných obcích, protože jsme zatím nepřikročili ke zřízení obecní
policie. Ta by ročně ukrojila z rozpočtu
odhadem 8 milionů, což by bylo v současné
energetické krizi zásadní.
Naštěstí tu úplně největší investici moderní kamenické historie, rozšířenou čistírnu odpadních vod za 100 milionů, se
podařilo dokončit ještě před nástupem krize. Pokryly se tím potřeby stále rostoucího
počtu obyvatel naší obce, protože lidé se
k nám stěhují bez ohledu na to, jestli se ekonomice daří, nebo se propadá. „Kdybychom
projekt rozšíření čistírny měli začít řešit

dnes, při současných cenách prací a energií,
byl by naprosto nereálný,“ netají se úlevou
starosta Čermák.
Pokud by měla globální energetická
krize pokračovat, nebo se dokonce prohlubovat, nezbývá Kamenici než se vydat
cestou energetické soběstačnosti a nastavit
ihned nezbytná úsporná opatření. První
náznak toho už můžeme vidět na střeše
Kulturního centra, kde byla nainstalována
fotovoltaická elektrárna. Díky ní jsou budovy centra a obecního úřad plně soběstačné,
co se týče dodávek elektřiny, a centrum
je také úspornější ve spotřebě plynu díky
modernější kotelně.
„Pokud bychom museli usilovat o plnou
energetickou soběstačnost, znamenalo by to
v našich podmínkách fotovoltaiku nejen na
všech střechách veřejných budov, ale také
na střechách dalších budov soukromých
vlastníků. Jednou z posledních možností
je i umístění panelů na obecních loukách,“
uvažuje Čermák. Teplo lze spořit zateplením budov nebo jeho získáváním z míst,
kde není k užitku. Proto obec bude prověřovat možnosti získávání tepla z odpadních
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vod nebo třeba z místní výroby po dohodě
s majiteli provozů.
Podle starosty se musí Kamenice přeorientovat na komunitní energetiku, hned jak
k tomu budou přijaty příslušné zákony. To
bude znamenat, že jednotlivci, firmy i obec
se stanou výrobci energie, jejíž přebytky si
mohou vzájemně přeprodávat: „Ceny pro
naše občany by tedy již neurčovala burza
v Německu, ale šlo by o naši komunitní
záležitost. Je tak zřejmé, že energetické projekty mohou nečekaně zasáhnout do našich
stávajících priorit.“
Ceny energií se zřejmě již nikdy nesníží na původní hodnoty, ale stále existuje naděje, že se trh postupně stabilizuje.
„V takovém případě se budeme moct vrátit
k našim původním připraveným investičním plánům, které se týkají silnic, chodníků
a veřejných prostranství,“ říká Čermák. Jde
hlavně o úpravu návsi na Nové Hospodě

v rámci generální opravy silnice II/603,
o kanalizaci ve Všedobrovicích a Štiříně
a o odbahnění Dolního všedobrovického
rybníka. Radnice chce dokončit projekční práce na kanalizaci ve Skuhři a úsecích
kanalizace v Ringhofferově a dolní části
Jednosměrné, projekty zvětšení kapacity
vodojemu ať už na Mandavě, nebo na Ládví,
projekt rozšíření čistírny odpadních vod na
Kuklíku a projekt sběrného dvora a sídla
technických služeb. Dále by pokračovala
příprava architektonického projektu nového centra Kamenice.
Projekty, které jsou stále urgentnější
navzdory krizi, je zvýšení kapacity školek
a později i školy. „Musíme myslet dopředu,
mít připravený pozemek a projekt, který odstartujeme hned, jak to ekonomická
situace dovolí,“ uvažuje starosta. Dalším
důležitým prvkem života v Kamenici je
dům s pečovatelskou službou, na který už

má radnice vypracovanou studii na jednom
z vytipovaných území. Další pozemky je
potřeba prověřit. Obec by také potřebovala stavět byty pro mladé rodiny a sociálně slabší občany. Současný fond 18 bytů
by podle vedení radnice bylo třeba rozšířit alespoň o dalších 30. Velmi žádoucí
je projekt polikliniky, která by sdružila ty
nejpotřebnější lékařské profese. „Vzhledem
k současné ekonomické situaci a celkové
náročnosti projektu by šlo pravděpodobně o společný podnik obce a soukromého
investora,“ říká Pavel Čermák. Globální
krize je podle starosty příležitost, jak se na
čas přeorientovat z velkých projektů na ty
drobné, které mnoho nestojí, ale zlepšují
život lidem v jednotlivých osadách. Jsou to
sportovní a oddechové prvky, které nevyžadují speciální povrch a noční osvětlení, dál
chce také radnice pokračovat v budování
zeleného pásu kolem Kamenice.
Red

Přijďte 10. 11. v 19:30 na koncert Jablkoně
jako prevenci proti podzimní depresi!
Jablkoň ve filmu a slovy kritiků
Členové kapely v čele s Michalem Němcem složili hudbu k filmu Smradi (2002)
a k televiznímu filmu Šejdrem (2009).
„Jejich hudba je jako vesmír, kde
všechno ještě čeká na objevení.“

V listopadu pro vás v kamenickém kulturáku chystáme koncert české alternativní
skupiny Jablkoň.
Název je vskutku originální, stejně jako hudba, kterou tato skupina už řadu let
hraje. V současnosti kapelu tvoří Michal
Němec (zpěv, kytara), Martin Carvan (kytara), Johnny Jůdl (baskytara, fagot), Petr
Chlouba (bicí, perkuse) a Marie Puttnerová
(zpěv).
Trochu historie
Skupina vznikla před více než třiceti lety
a její začátky jsou spojeny především spoluprací s Jazzovou sekcí. Díky své „nezařaditelnosti“ se stejně samozřejmě pohybovala
v oblasti folku, rocku, ale i jazzu a později

„Velikost hudebníka se pozná, jestliže
i ty nejsložitější věci dovede podat lehce a jednoduše. A to Jablkoň umí. Jsou
to kejklíři, hrající klasickou i současnou
hudbu dohromady.“ (Reference z tisku
také vážné hudby. Koncem osmdesátých – Itálie)“
let Jablkoň navázala pravidelnou spolupráci s houslovým virtuosem Jaroslavem
„Jablkoň je setkáním Georga Friedricha
Svěceným (Jablkoň & Svěcený) a následně Händela s pračlověkem.“
i s Českým symfonickým orchestrem (FISYO) v projektu Symphonic Jablkoň. V té
Tato velmi stručná charakteristika pubdobě také využila otevření hranic a začala licisty Jiřího Černého asi nejlépe vystihuje
velmi intenzivně koncertovat v zahraničí svéráznou hudbu ryze české (pražské) sku(Evropa, Severní Amerika, Afrika).
piny, která se s nevšedním nadhledem poV roce 1994 nahradil odcházejícího In- hybuje na hranících moderní vážné hudby
go Bellmanna Ďusi Burmeč, v roce 1999 a popu.
ale místo něho přichází Johnny Jůdl a na
I vy je můžete tento podzim objevit!
zároveň uprázdněné místo po Ivanu PoVstupenky k prodeji na webu:
dobském přichází Petr Chlouba. Zpívající webticket.cz/kckamenice nebo v kanceláři
saxofonistka Anna Duchaňová se připojila KC. Vstupné 320 / 290 Kč.
v roce 2005, v roce 2013 ji nahradila zpěvačka Marie Puttnerová.
Za tým KC Kamenice
Kateřina Doležalová
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Petr Fejk: Jak se dělá ZOO
Petr Fejk je bývalý ředitel pražské zoo
(1997-2009) a jeden z nejznámějších
manažerů v ČR. Dnes především
přednáší a publikuje. V roce 2021 vydal
knihu vzpomínek Jak se dělá zoo. Vedle
toho se angažuje v divadle, v televizi
a ve veřejném životě. Např. od roku
2019 hraje spolu s Ivanou Chýlkovou
a Janem Krausem v představení BOND/
MÉDEA v divadle Studio DVA na Václavském náměstí. Účinkuje i v různých
televizních projektech, např. v seriálu
EINSTEIN na Prima TV (2021).

14. listopadu v 18.00 se můžete těšit na
autorské čtení z knihy JAK SE DĚLÁ
ZOO bývalého dlouholetého ředitele Zoo
Praha. Talk show, plná výjimečných zkušeností a příběhů se zajímavými zvířaty
a lidmi, doplněná o projekci unikátních
fotografií a zakončená autogramiádou
a prodejem knih s osobním věnováním.
O těžkých začátcích, o povodni a o tom,
jak se ze staré zoo stala jedna z 10 nejlepších na světě. Dovolily jsme si oslovit
pana doktora Fejka s pár dotazy.
Brzy Vás uvítáme v rámci Vašeho talk show a autorského čtení
v našem kamenickém Kulturním domě. Do povědomí široké
veřejnosti jste vešel ve známost
především jako dlouholetý ředitel Zoo Praha. Nechme stranou
těžkosti, problémy, výzvy… Na
co vzpomínáte z tohoto období
nejraději?

Pořád mám nějaké sny a plány. Několik
let jsem např. pracoval na vzniku prvního
velkého zábavního parku v ČR. Bohužel
to zhatil covid. A vzhledem k tomu, že
mám doma znovu malé děti, odpočinek si
nemohu dovolit. Vlastně nemám nadlouho čas ani umřít.

jiné i spoustu inspirace. Třeba pro psaní
básniček s nekonečnou hravostí a fantazií,
kterou dokážou ocenit zase jenom děti.

Co bylo pro Vás impulsem napsat knihu „Jak se dělá zoo“?

Ta práce byla výjimečná jako celek.
Péče o zvířata, návštěvníky a 60 hektarů
přírodního areálu byl unikátní úkol, který
mě nesmírně bavil. Nejradši ale vzpomínám na období po povodni roku 2002.
Kdy celý tým zahrady táhnul za jeden
provaz a z bláta a trosek vybudoval úplně
novou zoo. A kdy nám veřejnost fandila
a pomáhala s takovou intenzitou, že se na
to nedá zapomenout.

Věděl jsem, že ji napíšu, už když jsem
odcházel ze zoo. Nakonec mi to zabralo
téměř celou dekádu. Opakovaně jsem se
ke knize vracel a opouštěl ji, protože jsem
dlouho nebyl spokojen s výsledkem. Až to
zlomil covid. Najednou jsem měl na psaní
fůru času a soustředění a bylo to. A protože jsem knihu dokončil v nejhlubším
lockdownu, všechno jsem se naučil a zařídil sám. Vydal jsem si ji sám a sám si ji
i prodávám. Třeba na podobných autorských čteních, jaké bude to v Kamenici.

Odjakživa jsem tíhnul k plachým zvířatům. K ptákům, antilopám, žirafám…
Odzbrojuje mě jejich bezelstnost, něha,
mír, který z nich vyzařuje. Pro plachá
zvířata mám celoživotní slabost.

Ohromilo nás množství Vašich
pracovních a kariérních zkušeností, ať těch dřívějších, nebo
i současných. Je něco, o čem
jste přemýšlel, snil, že byste
chtěl ještě v životě vyzkoušet,
na čem pracovat? A jak odpočíváte?

Píšete i básničky pro děti. Byly
inspirací pro jejich tvorbu Vaše
vlastní děti?
Samozřejmě. Myslím, že moje děti mi
daly mnohem víc než já jim. Mimo

Která zvířata máte nejraději?
Jsou to právě sloni, se kterými
se často fotíte?

Přál jste si získat do pražské
ZOO nějaké vzácné zvíře, které
se Vám nakonec získat nepodařilo?
Takové pohnutky jsem v zoo nikdy neměl. Za svůj základní úkol jsem považoval
zlepšení podmínek pro ta zvířata, které
už v zahradě jsou. Akutní to bylo v roce
1997, když jsem do pražské zoo nastupoval a podmínky pro zvířata v ní byly tristní. A ještě naléhavější to bylo po povodni
roku 2002, kdy většina zvířat své domovy
ztratila a museli jsme je vybudovat znovu.
Což se podařilo. Dodnes jsem navíc hluboce přesvědčen, že kvalita zoo se neměří
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počtem vzácných druhů, ale výhradně
dobrými podmínkami pro zvířata.
Závěrem si dovolíme položit
Vám jednu osobnější otázku.
Narodil jste se 1. září. Jako
bývalého učitele, napadlo Vás
někdy, že je v tom nějaká symbolika, že jste slavil narozeniny
se začátkem školního roku?
Na symboliku moc nevěřím. Je to jenom
náhoda. Pravdou ale je, že učitelské sklony jsou pravděpodobně to nejsilnější, co
ve mně dřímá a k čemu mám talent. Za
všechno ostatní, co mě v životě potkalo,
mohou okolnosti, odvaha, vůle a nevím,
co ještě. Když ale stojím před dětmi
a něco jim vyprávím, třeba teď ve školách
o zoo, jsem jako ryba ve vodě.
Děkujeme za rozhovor a budeme se těšit na osobní setkání
s Vámi!
Dagmar Walachová, Kateřina Doležalová

Listopadové knižní novinky
Pro dospělé:
Něžná náruč větru
(Alexander Stainforth)
Dítě L. (Tammy Cohen)
Šťastná za všech okolností
(Ivanka Devátá)
Temné hodiny (Michael Connelly)
Noc světlonoše (Peter Tremayne)
Coura (Jana Bernášková)
Dvě Markéty. Nenávist a láska Jana
Jindřicha Lucemburského
(Jaroslava Černá)

Pro děti:
Rostík a sedm budíků (Radek Malý)
Mechová víla (Daniela Krolupperová)
Holky a kluci pořád zlobí
(Martina Drijverová)
Sesterstvo a největší kouzlo kočky
Fabioly (Lucie Hlavinková)
Dole (Lucia Magašvári)
Tom Gates 6. Extra spešl mňamky
(Liz Pichon)
Tři nesplnitelné úkoly (Susie Bower)

Pohádka O slunci
V listopadu budeme pokračovat v sérii loutkových představení pro menší děti a jejich
rodiče. Srdečně Vás zveme na další pohádku v provedení divadélka Loutky v lese, tentokrát to bude pohádka O slunci. Akce se bude konat 15. 11. 2022 v 17.00 hodin,
opět v prostorách 1. patra Kulturního domu. Počet míst bude omezen, je proto nutná
rezervace předem.
		
Dagmar Walachová, knihovna

14. 11. v 18.00

Vstupné 100 Kč
Kulturní dům Kamenice
www.kckamenice.cz
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Barevný podzim v mateřské škole
Máme tu jedno z nejkrásnějších ročních období. Podzim nám
přináší řadu nevšedních zážitků v podobě barev, vůní a chutí. Děti
ze školky pozorují, jak se k zemi snášejí listy stromů v různých
barvách, poletují ve větru a kupí se všude okolo nás. Pro vytvoření
vztahu dětí k podzimnímu období jsme i v naší MŠ zařadili téma
motivované touto problematikou tak, aby se děti blíže seznamovaly
s přírodou kolem nás pomocí všech smyslů.
S dětmi jsme pozorovali dozrávající ovoce a zeleninu na zahrádkách. Skutečné plody jsme porovnávali s obrázky. Plody
jsme použili při výtvarné a pracovní činnosti. Pracovali jsme
s plastelínou, modelovali tvary zeleniny. Děti vypracovaly několik
pracovních listů zaměřených na ovoce a zeleninu. Po vzoru našich
prababiček jsme pak využili slupky od zeleniny pro zkrášlovací
kúru a kosmetický salón se nám stal velkou zábavou.
S dětmi často vyrážíme na procházky po okolí, pozorujeme
podzimní práce zemědělců na polích, oblíbené traktory a učíme
děti vážit si prospěšné lidské práce. Na procházky chodíme za
každého počasí, i v drobném dešti - jsme na to náležitě připraveni, vždyť vítr i déšť k podzimu patří. Dětskou fantazii rozvíjíme
i stavbami z přírodních materiálů. Děti využívají veškerá dřívka,
klacíky, šišky i mechy ke svým stavbám pro veverky, pavouky
a třeba i ptáčky. Všechny stavby jsou originální a krásné. Každá
třída má na školní zahradě také svůj záhonek, o který se společně
staráme.
V neposlední řadě nás celoročně provází ekologie. Učíme děti
vážit si přírody okolo nás, víme, co se ze stromů v lese vyrábí,
jak je nám les prospěšný, co v něm roste a žije. Les očima dětí
je v neposlední řadě domovem a bezpečím pro zvěř a místem,
kde zvířátka přijímají potravu. Pozorování ptáků v přírodě bylo
pro děti zpestřením, využili jsme dalekohledy a pozorovali je
v korunách stromů nebo na polích. Podzim si všichni užíváme
a s radostí přijímáme vše, co nabízí.
Barbora Nováková a Alena Balážová,
učitelky MŠ Kamenice.

Adaptační kurz na základní škole
Ve dnech 12. -14. 9. proběhl adaptační kurz 6. tříd. Odjeli
jsme na tři dny do Soběšína. První velká výzva byla cesta vlakem,
kterou všichni s nadšením zvládli. Bydleli jsme v chatách u řeky
Sázavy. Celou dobu se všechny třídy aktivně zapojovaly do programu. Děti prošly různými seznamovacími a spolupracujícími
aktivitami, např. získávaly vzájemnou důvěru při přechodu stezky
se zavázanýma očima nebo přepravovaly míček pomocí napojování korýtek. Věnovali jsme se různým sportovním hrám. Úterní
večer jsme strávili u táboráku, zpívali písničky a pekli buřty. Tři
dny utekly velmi rychle, takže ve středu jsme si už jen navzájem
napsali vzkazy, jak se nám na kursu líbilo a spolupracovalo, a vyrazili zase na vlak.
Reakce dětí:
„Moc se mi líbila aktivita slepecká stezka.“
„Poznala jsem nové lidi.“
„Líbil se mi táborák.“

„Našel jsem si nového kamaráda.“
„Na adapťáku to bylo super, ale preferovala bych delší pobyt.
Aktivity byly o to lepší, zábavné a seznamovací.“
„Hodně mě i bavilo, když jsme šly k nám do chatky a povídaly
jsme si.“					
ZŠ Kamenice
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Podzimní putování na 1. stupni

Na první říjnový pátek jsme pro děti jekt – Podzimní putování. Hlavní myšlenz prvního stupně připravili celodenní pro- kou bylo připravit pro naše žáky něco no-

Exkurze
do Paříže

vého, zažít den plný zábavy, sportu, trochu
učení, ale hlavně navzájem si mezi sebou
pomáhat při plnění jednotlivých úkolů.
V namíchaných skupinkách děti z různých ročníků i tříd chodily podle mapky
a plnily úkoly na stanovištích (hod bramborou, poznávání stromů a hub, ochutnávání
ovoce, dopravní značky, běh v holinkách
a další).
Za splnění disciplíny obdržely razítko
s písmenem a na závěr měly rozluštit heslo
dne.
Žáci z pátých tříd pomáhali na stanovištích paní učitelkám. Počasí nám od rána
přálo, děti byly nadšené, moc si celé dopoledne užívaly a my paní učitelky s nimi.
Paní učitelky 1. stupně

Žákovský parlament

Seznámení se s kulturními památkami
je jedním z úkolů základního vzdělávání.
O tom se mohli přesvědčit někteří žáci
8. a 9. tříd ZŠ Kamenice, kteří jeli ve dnech
24.-28. 9. na školní exkurzi do Paříže. Při té
se seznámili nejen s nejslavnějšími památkami, jako je Eiffelova věž nebo Louvre, ale
také s méně známými, přesto velmi krásnými místy. Mohli tak navštívit latinskou
čtvrť, Montmartre nebo Champs-Élysées.
Nejen architekturou a památkami živ
je člověk, a tak nechyběla ani možnost
ochutnat slavné francouzské palačinky i jiné místní jídlo nebo se podívat do obchodů
s francouzskou módou. Počasí sice nebylo
po celou dobu ideální, ale přesto je potřeba
říct, že jsme si všichni exkurzi velmi užili
a snad jsme si z ní něco odnesli.
Mgr. David Krop

Se začátkem roku znovu začínáme. Parlament tvoří 2 zástupci z každé třídy od 2. do
9. ročníku. Scházíme se jednou za 14 dní. Poznáváme se navzájem a sbíráme nápady na
první akci pro celou školu.
Za parlament Jana Zítková
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Svatý Václav, blaničtí rytíři, 1. třídy a 2. A

„Proč nejdeme ve středu do školy? A jaký státní svátek slavíme
28. září?“ ptali se žáci – prvňáci i druháci svých paní učitelek.
Hledali jsme tedy společně odpovědi na obě otázky. A protože
nás povídání o knížeti Václavu moc bavilo, vydali jsme se ho hledat tam, kde podle pověsti odpočívá se svými rytíři – na Blaník.
Svatý Václav nám nechal znamení hned pod horou - dopis,

přilbu a mečík. Skálu, kde rytíři nejspíš spí, jsme viděli, ale protože nám všem bylo na výletě moc dobře, tak jsme rytíře vzbudit
nedokázali. Na vrcholu Blaníku jsme vyšplhali na rozhlednu a za
statečnost jsme si vysloužili „medaile“.

L. Kremlová, N. Obořilová, L. Matoušková
a M. Plíhalová, třídní učitelky 1. tříd a 2. A

Projektový den Napříč školou
Jako již tradičně na začátku školního
roku se konal projektový den – Napříč školou, letos zaměřený na sportovní dovednosti a ochranu člověka za mimořádných
událostí.
Žáci druhého stupně byli rozděleni do
družstev napříč ročníky a společně plnili
úkoly na stanovištích – radiační ochrana,
chemická ochrana, filtrace vody, evakuační
zavazadlo atd.
Na fotbalovém hřišti si vyzkoušeli svoje
sportovní dovednosti – hod na cíl, skok
do dálky, štafetový běh, přeskok přes švihadlo…
Spoluprací a vzájemnou podporou všech
45 týmů překonalo nastražené „překážky“
a někde vznikla i nová kamarádství.
Na prvním místě se umístil tým č. 29 se
153 body, druhé místo obsadil tým č. 27 se
147 body a o třetí místo se dělí týmy č. 22
a 35 s 146 body.
Drahoslava Vítová
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Ragbistky STRONG GIRLS dobývaly Paříž!

Začátkem října obdržel ragby klub
STRONG GIRLS pozvánku pro dorostenky ve věkových kategoriích U16 a U18,
a to na dívčí ragbyový turnaj v blízkosti
hlavního města Francie Paříže. Turnaj se
hrál v sobotu 29. 10. 2022 a zúčastnily se
ho kromě domácích francouzských klubů
také dívčí týmy z Walesu. Výprava vyjela na noc ze čtvrtka na pátek, celý pátek
věnovala krásám Paříže, večer přejela do
místa konání turnaje, v sobotu absolvovala
Děkujeme
partnerům

turnaj a v neděli po snídani se vracela zpět
do České republiky.
„Pozvánku jsem obdržel od mé výborné
kamarádky, Kanaďanky žijící ve Vídni Renée Carmin Jones, která turnaj organizuje
a byla u historicky vůbec prvního turnaje
STRONG GIRLS, hraného ve Velkých
Popovicích. Dále je šéfkou ragbyové sekce
na světové olympiádě mládeže v rakouském
Klagenfurtu, odkud si naše holky v letošním roce dovezly zlaté medaile. Pro naše

hráčky to byla výborná příležitost porovnat
svou současnou formu se zahraničními týmy z ragbyových velmocí. Prvořadé bylo
si celou akci užít, navázali jsme přátelství
s ostatními zahraničními týmy a obdrželi
pozvánku do Walesu, takže se máme zase na
co těšit. U nás v klubu to není jen o sportu
a výsledcích, chci, aby holky ve výborné
partě viděly i kus světa,“ popsal výpravu
Josef Bláha, prezident klubu.
SG Kamenice
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Kroužky Sport i Fun Academy jsou v plném proudu.
Čeká nás první florbalový turnaj!
Nový školní rok má za sebou už dva měsíce a v plném
proudu jsou i kroužky Sport a Fun Academy. Většina z nich
je už zcela zaplněné, na některých však zbývá pár posledních volných míst. Proto startujeme podzimní náborovou akci
s názvem Přiveď kamaráda. Každý účastník všech našich
dosud nenaplněných kroužků dostane možnost přivést svého
kamaráda, seznámit ho s trenérem či vedoucím kroužku
a ukázat mu, jak to v naší akademii chodí. Následně se
kamarád bude moci rozhodnout, jestli se na kroužek přihlásí,
nebo ne.

V Kamenici Sport Academy nabízí florbalové tréninky v pondělí od 15:15 do 16:15 (1. - 4. třída) a od 16:15 do 17:15 (5. - 9.
třída) a v pátek od 13 do 14 hodin pro mladší školáky a od 14 do
15 hodin pro ty starší. Pro žáky 1. a 2. tříd je určena všesportovní
GYM Academy, která bude probíhat vždy ve čtvrtek. Fotbal si holky a kluci mohou vyzkoušet v nedalekých Sulicích v pátek od 15
do 16 (1. - 4. třída) a od 16 do 17 (5. - 9. třída) a na stejném místě
připravujeme ve středu GYM Academy pro předškoláky od čtyř
do šesti let. Přihlašovat se do kroužků je možné na funacademy.
cz/krouzky. Pokud už na některý z kroužků chodíte a chtěli byste
přivést kamaráda, zjistěte u trenéra, jestli je ještě místo a neváhejte
kamarádovi říct!
Už v sobotu 6. 11. proběhne také první letošní florbalový
turnaj pro členy naší akademie. Tentokrát budeme hrát na hale TJ
Pankrác. Turnaj je otevřen všem účastníkům našich florbalových
kroužků. Florbal se bude hrát proto, že naše akademie začínala
s florbalovými kroužky a doposud jich má nejvíce. Turnaje slouží
jako přátelské měření sil mezi členy akademie z různých tréninkových skupin a mají už několikaletou tradici. Vždy se jedná
o den plný radosti z pohybu a přátelského soupeření, na který
se všichni moc těší. Přihlašovat je možné u jednotlivých trenérů.
Budeme se na vás těšit!
Vít Voltr

Město Říčany Vás zve na
Poetický klavír Libora Nováčka
Kde: Koncertní sál Staré radnice
Kdy: 14. 11. 2022 od 19:00 do 20:30
„Poetický klavír“ v podání klavíristy a pedagoga Libora
Nováčka. Mode-rovaný klavírní recitál, ve kterém se
snoubí interpretace klasické klavírní hudby s literárními
texty, které inspirovaly skladatele ke tvorbě uvedených
skladeb.
Na koncertě zazní skladby F. Chopina,
C. Debussyho a F. Liszta a dalších autorů.
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Klub seniorů při KC Kamenice
V tomto čísle zpravodaje bychom rády potěšily všechny
seniory ohlédnutím za naší největší akcí v tomto roce.
Tou byla bezesporu Morava - Beskydy. Snad potěšíme
i ty z vás, kteří jste se nemohli zúčastnit, našim novým
společným projektem: „Setkávání nad fotografiemi“ a jeho
první částí „Jak jsme prožili léto“. Zveme vás tímto na
promítání a vzpomínání na letní období. Druhým tématem
budou vzpomínky z cest a výletů Klubu seniorů 55+aktivní
z celého letošního roku – tedy i z Moravy. Prožitou atmosféru
přiblížíme těm, kterým to časově nevyšlo, a připomeneme si
vše, kde jsme byli a co jsme zažili.
Je vskutku na co vzpomínat. Některé události byly dobrodružné,
úsměvné i veselé, jiné zase duchovního charakteru. Všechny
vás touto cestou žádáme o zasílání fotografií
z akcí, abychom měli dostatek materiálu k promítání. Za příspěvky do fotoalb děkujeme.
V měsíci listopadu se s námi můžete těšit na:
1. 11. Den sociálních služeb
Zveme vás na Den sociálních služeb v Kamenici, pořádaný
sociálním odborem OÚ Kamenice, který se koná v úterý od
14 - 17 hod. v KC. Využijte jedinečnou příležitost zjistit, jak
propojit klienty a poskytovatele. Během akce narazíte na provozovatele pečovatelské služby a hospice, technologickou firmu fotografie. Občerstvení během setkání zajištěno.
vyrábějící chytré hodinky a bezpečnostní tlačítko pro seniory, Přihlášky do 6. 11.
ale také jednotlivce, kteří nabízejí sociální služby všeho druhu. Cena: 50,-Kč/osoba (na občerstvení)
Začátek: v 10 hod. v KC Kamenice.
5. 11. Rozmístění ptačích budek
Ukončení projektu „Ptačí budky pro Kamenicko“, podporova- 21. 11. Přednáška s Janem Pišnou na téma:
ného z grantového programu Plzeňského Prazdroje. Většina „Sochy a drobné sakrální stavby na území Kamenice“
z vás si vzpomíná, že jsme při tvořivých dílnách před Velikono- Na území naší obce se nachází mnoho soch a drobných sacemi spojili síly se spolkem Kamenicko a vyráběli ptačí budky. králních staveb. V minulosti jich však bylo mnohem více. Na
Další budky vznikly ve Všedobrovicích. Někteří z účastníků si přednášce se dozvíte o jejich historii a významu na území
své výtvory odnesli domů, aby je zavěsili na stromy v blízkosti dřívějších obcí Štiřín a Těptín.
svého bydliště. Zbývající budky je třeba před zimou rozvěsit Přihlášky: do 18. 11.
na stromy. Přijďte nám pomoci projekt dokončit. Dobrý pocit Cena: 50,-Kč/osoba (na občerstvení)
z užitečné práce nás zahřeje, ale hlavně pomůžeme ptákům Sraz: v 10 hod. v KC Kamenice
na jaře v chráněném hnízdě vyvést mladé. Odmění a potěší
nás svým zpěvem a krásou.
Chystané akce na měsíc prosinec:
Přihlášky: do 4. 11. 2022
Sraz: v 9.30 hod. zastávka autobusu Zámek Štiřín
10. 12. Vánoční večírek
Vezměte s sebou: kladívko, něco teplého do termosky, teplé Dva roky jsme museli sváteční setkání omezit pouze na Vánočoblečení.
ní okénko. Proto se těšíme na letošní slavnosti Vánoc prožité
v novém kabátě tanečního sálu Kulturního centra v Kamenici.
9. 11. Nový projekt – Setkávání nad fotografiemi Využijme této slavnostní příležitosti a přijďme ve svátečním
aneb „Jak jsme prožili letošní léto“
odění. Oslavme Vánoce stejně jako dříve zdobením vánočního
Z letního období máme jistě všichni spoustu zážitků nebo různé stromku, poté u společného svátečního stolu, prostřeného voňatipy na výlety či dovolenou. Projekt Setkávání nad fotogra- vým chvojím i cukrovím a teplými nápoji. Zapálenými svíčkami
fiemi bychom s vámi rády zahájily interaktivní besedou na toto na věncích podpořme atmosféru společné večeře. Zazní hudba
téma. Fotografiemi, které dokreslí váš příběh, pozvete ostatní na k tanci, ke zpívání koled a k závěrečnému rozdávání dárků.
místa, která vás osobně zaujala a kde jste prožili příjemný letní Přihlášky do: 7. 12.
čas. Na mapě České republiky průběžně označíme všechna Cena zdarma: večeře, káva, čaj. Ostatní pití si platí každý
místa, která jste během léta navštívili. Posílejte nám fotografie sám.
přes WhatsApp nebo mailem do 6. 11. – téma: Letošní léto. Začátek: ve 14 hod., do 19 hod.
Další data i témata vypíšeme. Předem děkujeme za zaslané
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14. 12. Vánoční tvoření – vyšívání
Dozajista jsme, my ženy, nezapomněly něco ze starých osvědčených ručních prací. Vyzkoušíme si vyšívání jednoduchými
technikami, které si připomeneme. Bavlnky i vyšívací panavu
dostanete na místě. Pokud však máte své vlastní a přinesete
si je z domova, to uvítáme, alespoň bude více rozmanitého
materiálu. Možná potěšíte své blízké originálním dárkem pod
stromeček. Abychom naše muže neizolovali, přijďte si zahrát
ping-pong do sálu kulturního domu.
Přihlášky: do 12. 12.
Cena: 50,-Kč/osoba (na občerstvení)
S sebou: bavlnky, panava, nůžky, velká kulatá jehla, brýle.
Sraz: v 10 hod. v KC Kamenice
Ohlédnutí za mega akcí - Beskydy:
Tentokráte jsme pojaly sepsání prožitých chvil netradičně. Každý sám za sebe napsal nějaký svůj postřeh a my je seřadily
dle posloupnosti, opakující jsme sjednotily a zde je výsledek:
- Beskydy – moje přání se tam podívat! Jak super, když mi
to bylo zprostředkováno Maruškami bez starostí, přitom se
starostlivostí, se spoustou zážitků, poznatků, dobrodružství,
legrace a vůbec – bylo to fajn!
- Bezvadná logistika organizátorek.
- Krásná příroda, panoramata, nádherné lidové památky, houby,
dobré jídlo.
- Všechno bylo krásný! Výlety, večeře, společenské události.
Prostě super. A to neblafuji. - Vše v pořádku, moc se mi to líbilo.
Zážitek střídal zážitek!
- Krásné vyhlídky, čerstvý vzduch, vycházky, jídlo též na úrovni.
Naše parta na jedničku. A hlavně nám vyšlo počasí!!
- Všechno se mi moc líbilo, budu se těšit na další výlet!
- Výlet hodnotíme velice kladně, program dobře vybraný a zorganizovaný.
- Výborný pan řidič. Dobrá parta, vše super!
- Paní „učitelky“ skvělé! Děkujeme za přijetí do party.
- Celkově velice zdařilý výlet, vše se mi líbilo, nejvíce dřevěný
kostelík na Grúni.
- Vše hezké, jídlo, spokojenost.
- Kdybych měla doporučit něco z Beskyd, tak určitě Skanzen
se zpívajícím tenorem pana průvodce, valašskou stezku v korunách stromů a interiér Libušína.
- Nás zaujal hřbitov Slavín ve Skanzenu, kde odpočívá mnoho
slavných osobností tohoto kraje, např. manželé Dana a Emil
Zátopkovi, skokan na lyžích Jiří Raška, diskař Ludvík Daněk.
- Lanovkou na Pustevny a procházka Stezkou Valaška v korunách stromů, a to, že nahoře hodně foukalo, dodalo místu
dobrodružného ducha.
- Mně zaujaly veškeré staré práce ze dřeva a jeho obrábění.
- Přátelé u stolu obdivovali stezku Valašku korunami stromů
a také Pustevny včetně nově postavených budov Libušína
a Maměnky.
- Výborný výklad v Muzeu osobních vozů Tatra a nové muzeum
nákladních vozů - nádhera, byl jsem pyšný na to, co vše dokáží
české chytré hlavy a šikovné ruce.
- Procházka Štramberkem a výstup na Trúbu v nádherném
počasí, posezení ve vinárně, to vše mělo 5*.
Střípky z chaty – hezké a příjemné ubytování s nádhernými
výhledy, úchvatná panoramata za slunečných dní, 2x za jeden
den zamčená na chatě.
Třešnička na dortu: prohlídka kostela ve Starých Hamrech

(Grúň) a poslech varhan bylo dechberoucí. Třešničkou na dortu
byla hra na varhany našeho přítele Jarouška Kováře. Dojemná
tečka – hra na varhany našeho kamaráda v dřevěném kostelíčku. Nádherný zážitek z kostela – hlavně ten hudební – to bylo
přímo pohlazení po duši. Jára hrající na varhany v kostelíčku.
Návštěva kostelíka, zde Jaroušek Kovář hrál na varhany.
A na závěr: Líbilo se nám zcela vše. Vše bylo moc prima, škoda, že to končí. Bylo to super, fajn lidi. Krásný zážitek z Beskyd!
Marušky, děkuji. Děkuji organizátorkám. Dík za super akci
i prima partu!!!
Na samý závěr bych chtěla vzpomenout, že nás po celou cestu
doprovázel dobrý duch či anděl strážný, jak se říká. Hlídal nás,
aby se nám nic zlého nepřihodilo, určoval nádherné počasí, které nás na vrcholcích hor doprovázelo, a nepřišli jsme o úchvatné
pohledy do krajiny. Posílal nám do cesty příjemné lidi i chvíle.
Měla jsem pocit, že vše plyne tak, jak bylo naplánováno. Ne
vše, co jsme zažili, bylo v plánu, přesto děkuji za tu chvíli, která nastala třeba poslední den před našim odjezdem. Po ranní
procházce a dvou plných koších hub jsme spočinuli ve 140 let
starém kostele. Nádherný dřevěný interiér, příjemný komentář
paní Kubečkové, završený pohledem nahoru, na místní varhany
na kůru. Požádala jsem, zda by nám někdo zahrál. Jaroslav
skromně vstal a vyšel těch pár schodů, otevřel rejstříky a hrál.
My jsme v úžasu poslouchali. Poslední píseň Rožnovské hodiny
jsme zpívali společně s ním. Ještě nyní, když píšu tyto řádky,
jsem dojata k slzám, stejně jako mnozí z nás v tomto kostelíku
na hřebenech Bílé s výhledem na Lysou horu v jednu stranu
a na slovenské Nízké Tatry na straně druhé. Děkujeme nádherně zbarvené přírodě, která je v těchto místech ještě zdravá.
A děkujeme Jaroslavovi za nezapomenutelný duchovní zážitek.
Sepsala M. H.
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

Přišlo do redakce
Kamenická demokracie v praxi

Ve dnech 23.-24. 9. 2022 proběhly v obci Kamenice komunální
volby, jejichž prostřednictvím bylo zvoleno 15 zastupitelů obce
Kamenice pro volební období 2022-2026.
Ve středu 19. 10. 2022 se pak v Kulturním centru Kamenice
konalo veřejné Ustavující zasedání zastupitelstva, na kterém, mimo jiné, došlo k volbě starosty obce, 2 místostarostů a členů Rady
obce Kamenice.
Na tomto zasedání, dle výsledku voleb, disponovalo sdružení
KAM21 devíti hlasy (mandáty), sdružení PRO KAMENICI šesti
hlasy (mandáty) nově zvolených zastupitelů.
Ještě před samotnou volbou do orgánů vedení obce všichni
zastupitelé veřejně složili slib, ve kterém, čestně slibují, že budou
(cituji) „pracovat ve prospěch obce a jejich občanů“.
Zasedání pak po složení slibu volbou starosty, místostarostů
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a Rady obce mělo ukázat, jakou cestou se bude práce v zastupitelstvu pro další volební období ubírat. Bude to cesta silová, kdy
si sdružení KAM21 váhou svých 9 většinových hlasů odhlasuje,
co chce? Nebo to bude cesta otevřené spolupráce, kdy dojde
k proporcionálnímu ustanovení orgánů vedení obce tak, aby
byla demokraticky respektována vůle voličů a Kamenice těžila
z potenciálu všech 15 zastupitelů? Jakým směrem se zastupitelé
vydali, posuďte sami.
Kamenická demokracie v praxi:
•
•
•
•
•
•

Výsledek voleb KAM21 58% vs. PRO KAMENICI 42%
Poměr hlasů voličů 2,9 vs. 2,1
Starosta: Čermák (KAM21) – zvolen 9 hlasy
1. místostarosta: Valášek (KAM21) – zvolen 9 hlasy
2. místostarosta: Mojžíšek (KAM21) – zvolen 9 hlasy
Další členové Rady obce: Topinka (KAM21) a Hladík
(KAM21) – zvoleni 8 hlasy

Inzerce
Pronajmu byt 3+1 69m2 v Kamenici, Sídliště II., 4 patro.
Nájemné: 11 900Kč + poplatky + záloha na elektřinu.
Volné od ledna 23. TEL: 602 160 037

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

Při poměru hlasů voličů 2,9 ku 2,1 (58% vs. 42%) jsme se tak
Bc. Martina Odvárková
nadáli naprosto černobílého složení vedení obce a Rady obce
T +420 723 535 469
E martina.odvarkova@re-max.cz
Kamenice v poměru 5:0. To je, prosím, chápání demokracie a respekt k vůli voličů v komunální praxi. Zdá se, že ve slibu, který
zastupitelé složili, vypadla formulace „pracovat ve prospěch pouze Lokalita Kamenice a okolí
části občanů“. 					
Dan Ševčík

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
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Iveta Ondruchová:
Hra na varhany v kamenickém
kostele je můj oblíbený
způsob odpočinku
Vejít do kostela, ve kterém právě hrají
varhany je fascinující pocit. Pokud ale
přistoupíte přímo k jejich píšťalám,
nevyhnete se kouzelné vibraci, která
z nich vychází. Takový pocit si pravidelně užívá i Iveta Ondruchová. Za manuál
varhan v kamenickém kostele svatého
Františka z Assisi usedá již několik let.
Varhany, které pravidelně doprovází
kamenické bohoslužby, byly do kostela pořízeny už v roce 1883. Ve srovnání
s těmi, které najdete v katedrálách, se
jedná o skromný nástroj – jeden manuál, jak se u varhan říká klaviatuře, čtyři
rejstříky (hlasy), 216 píšťal. To ale nijak
nebrání tomu, aby jejich melodie dokázala liturgii umocnit.
Že za manuály tradičního klávesového
dechového nástroje usedá finanční ředitelka Strojmetalu, to může překvapit.
Vztah ke hře na tento malý orchestr si
ale vybudovala už v dětství. „Pocházím
ze severní Moravy, konkrétně z Krnova,
kde se varhany i vyráběly. Nástroj nebyla
moje první volba, ale na základní umělecké škole jsem k nim plynule přešla ze hry
na klavír,“ vysvětluje Iveta Ondruchová.
Ještě v Krnově sedm let hrála v evangelickém kostele a na svatbách. Jak už to

ale s koníčky někdy bývá, vlivem práce
a péče o 3 děti se od hry na celých dvacet let vzdálila a cestu zpět k nim našla
až v Kamenici.
Návrat hudby do kamenického kostela
Dlouhou dobu si nezahrály ani Kamenické varhany samotné. Jejich příběh je ale
ještě mnohem delší. Vlhkost a zanedbaná údržba především ve 2. pol. 20. st.
způsobily, že varhany byly nehratelné až
do roku 2010. V tomto období proběhla
celková rekonstrukce kostela, kterou inicializovali a finančně podpořili manželé
Jan a Anna Gillernovi. Opravu střechy
řídil jejich syn Jan a rekonstrukci varhan
organizoval jejich druhý syn Pavel. Dnes
se proto věřící během pravidelných mší
svatých znovu mohou těšit z jejich zvuku.
Říká se totiž, že varhany dělají kostel.
A v případě toho Kamenického tomu není
jinak. Shodou okolností se před pár lety
sešel předseda představenstva Strojmetalu Miroslav Záhorec na jednání s panem
farářem. „Spíše v žertu jsem nadhodila
ať se zeptá, zda varhaníka nepotřebují.
A potřebovali. Mně přibyly sobotní směny
v kostele a stávající varhaník měl radost, že
má i zástup,“ vzpomíná dnes na svůj návrat k nástroji Iveta Ondruchová. Klíče ke

kostelu má díky tomu volně k dispozici.
Pravidelně trénuje na sobotní bohoslužby
a vždy se těší na sváteční období, svatá
přijímání a další svátosti, při nichž zvuk
varhan nesmí chybět.
Varhany mají v kostele své místo
Každý farář i pravidelný návštěvník bohoslužeb vám potvrdí, že varhany mají
v liturgii své místo. Umocňují její myšlenky. Dávají prostor pro to, aby věřící
mohl obsah kázání vstřebat, navnímat
a zamyslet se nad ním. Užít si zpěv a stav
meditace s bohoslužbou spojený.
Ne vždy tomu tak ale bylo. Role varhaníka se v liturgii objevuje teprve od
poloviny 10. stol. Z této doby pochází
také nejstarší zmínka o instalaci varhan
v kostele ve Winchesteru na jihu Anglie
v roce 951. Vůbec první papežský dokument zabývající se varhanní hudbou
pochází dokonce až z roku 1749 a říká,
že „varhanní hudba není součástí liturgie,
nýbrž slouží jen k povznesení její slavnostnosti a vzdělání věřících“. Z původního
jednohlasého doprovodu chorálního
sboru se ale v průběhu let stala nedílná součást úvodu i závěru bohoslužby, obřadu komunia i chvil určených
k meditaci.

ných pracovních povinností manažerky
i od těch v domácnosti. „Tento rok jsem
si udělala ohromnou radost a koupila si
použité velké digitální varhany – se dvěma
manuály, 36 rejstříky a 30 pedály. Ty jsou
totiž velmi důležité a v Kamenici mi trochu
chybí. Když totiž hrajete i oběma nohama,
reprezentujete třetí ruku. To ale neznamená,
že by menší varhany kamenickému kostelu neslušely,“ popisuje Iveta Ondruchová
s nadšením.
Vánoce pak popisuje jako kouzelné období, protože kostel a koledy jejich linii
ještě umocňují. Už v prosinci se zpívají
koledy a vše směřuje k oslavám svátku.
Že varhany mají v kostele a bohoslužbách své místo, potvrzuje i Iveta Ondruchová. „Když je v kostele ticho a nic nehraje, není to ono. Pojímám to proto jako
takové minikoncerty. Například u svatého
přijímání se vždy hraje nějaké preludium,
na závěr si ale můžu vždy střihnout něco
i trochu více nahlas,“ dodává s úsměvem
a doplňuje, že se často snaží překvapit
něčím novým. „Mám radost z toho, že se
ostatní těší a ptají se, co budu hrát. Ráda
si proto připravím něco nového. Jednou
adagio, podruhé verso, pak zase fugu.“

Varhaní hudba v Kamenici o Vánocích?
Nenechte si ujít svátosti ani koncert
Jak se tedy připravuje na nadcházející
svátky Vánoc? Svůj repertoár ještě prozradit nemůže. „Mám své oblíbené skladby,
ale jsem listař a ranař, takže vše asi budu
řešit až pár týdnů před. Ráda kombinuji
pastorely, Bacha, který v kostele krásně
zní, a tradiční koledy,“ popisuje varhanice.
Příprava jí tak zabere nemálo času. Ten
si ale užívá a čas strávený za manuály popisuje jako svůj oblíbený druh relaxace,
díky které může na chvíli vypnout od běž-

Ivetu Ondruchovou můžete v kostele
svatého Františka Serafinského slyšet
pravidelně téměř každou sobotu a její
vystoupení bude i součástí adventního
koncertu, který pro vás Strojmetal
připravuje na neděli 11. prosince od
15:00. Tak nezapomeňte přijít a až
melodie varhan přiláká vaši pozornost
k západní části lodi a v ní vystavěné
dřevěné kruchtě, nezapomeňte se na
chvíli zastavit a melodii si užít nebo si
rovnou společně zazpívat koledy.

ADVENTNÍ
KONCERT
Kdy:
Od:
Kde:

neděle 11. 12. 2022
15:00 hodin
v areálu kostela v Kamenici

Těšit se můžete na svařák,
horké jablko i trdelník.
Přijďte si s námi zazpívat a užít
si předvánoční atmosféru.

