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Fotky měsíce 
Již 15. ročníku tradičního lampionového průvodu na zámku Štiřín se v pátek 
11. listopadu 2022 zúčastnilo přes 370 dětí. Děti společně s rodiči svými lampionky 
rozzářily cestičky a tajemná zákoutí zámeckého parku. Trasa průvodu se klikatila 
kolem zámeckého rybníka, kde na děti čekaly pohádkové bytosti se svými úkoly. 
Na konci jejich dobrodružné cesty je očekávali andělé s drobnými dárečky.  
Děkujeme všem pořadatelům i zámku Štiřín za příjemnou spolupráci a těšíme se na 
další ročník. Text a foto: D. Kratochvílová, Komunitní centrum při ZŠ Kamenice.
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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

Titulní fotka 
Vánoční trhy zavítaly do Kamenice.
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Slovo 
starosty

Vážení sousedé,
věřím, že Vás skořicová vůně trdelníku 

naladila na čtení tohoto posledního zpra-
vodaje roku 2022. Doufám, že si užíváte 
předvánoční období a přeji Vám hodně sil, 
abyste našli rovnováhu mezi shonem dárků, 
pečením, uklízením a zaslouženým odpo-
činkem a rozjímáním, k němuž vánoční 
čas vybízí.

Možná ještě nemáte rozmyšlené všechny 
dárky pro své blízké. Já bych tady měl tip 
pro všechny z Vás, kdo ještě nejste přihláše-
ní k trvalému pobytu u nás v Kamenici. Je 
to ten nejlepší dárek, který můžete své obci 
dát. Prosím, zajděte na podatelnu obecního 
úřadu a nechte si napsat Kamenici do ob-
čanky. Pro obecní kasu bude tento Váš krok 
znamenat až 15 tisíc korun ročně navíc, 
které dostane od státu, a pokud bychom 
měli sečíst peníze za všechny občany, kteří 
se dosud k trvalému pobytu nepřihlásili, 
dostaneme se na částku 15 milionů. Ano, 
skutečně hrajeme o tolik peněz, které by-
chom pak mohli využít na rychlejší opravu 
silnic, budování nových chodníků, dětských 
hřišť či parků. Rozhodli jsme se tomuto 
tématu teď na konci roku věnovat na stra-
nách 5 a 6, kde najdete i podrobný a velice 
srozumitelný návod, jak si trvalé bydliště 
v Kamenici zapsat. Vašeho přihlášení si bu-
deme vážit, kdykoli se pro to rozhodnete, 
ale pokud byste to stihli do Vánoc, bude to 
mít okamžitý efekt už pro příští rok, kdy to 
nejvíce potřebujeme. Předem Vám děkuji 
nejen za sebe, ale i za všechny již nahlášené 
spoluobčany.

Vánoce milujeme nejvíc proto, že je 
můžeme trávit v kruhu našich nejbližších. 
Ovšem ne každý má to štěstí. Snažíme se 
celoročně pomáhat lidem, kteří jsou ohro-

žení nejen chudobou, ale i samotou. Aby-
chom získali ucelený obrázek o tom, co 
všechno pro ně můžeme udělat, a také aby 
i oni sami získali přehled, jaké možnosti 
pomoci a podpory existují, uspořádala na-
še sociální pracovnice v kulturním centru 
Den sociálních služeb. Na jednom místě 
se potkali jednotlivci i organizace přímo 
od nás z Kamenice i okolí, od mediátorky 
rodinných a sousedských sporů, po spe-
cialisty na terénní pomoc pro postižené, 
seniory, rodiny s dětmi, také se představily 
charity, půjčovny kompenzačních pomůcek 
či hospic. Na straně 7 a 8 najdete nesmírně 
užitečný přehled a kontakt na naši sociál-
ní pracovnici, která je schopná a ochotná 
všechny služby zprostředkovat.

Určitě nepřehlédněte kalendář svozu 
odpadů včetně nebezpečného odpadu, 
bioodpadu a termínů pro chataře. Nechali 
jsme ho udělat na tvrdém papíře, aby něco 
vydržel a můžete si ho dát na nástěnku nebo 
na lednici. Na straně 9 také vysvětluje naše 
expertka na odpadové hospodářství Kateřina 
Pikousová, jak a proč se od příštího roku 
mění cena za svoz odpadů.

A na závěr ještě jeden nápad na dárek. 
Co takhle přidat ke všemu, co už jste na-
koupili nebo teprve plánujete, třešničku 
na dortu? Tou může být kniha o Kame-
nici, kde je shrnuta téměř encyklopedicky 
dávná i novodobá historie naší obce, pro 
sportovce máme zase funkční trika nebo 
cyklistické dresy s kamenickým znakem 
a zajímavou grafikou. Navštivte naše kul-
turní centrum a možná si odnesete kromě 
uvedeného i lístky na některý z plesů, které 
nás v zimě čekají.

Dámy a pánové, přeji Vám pevné zdraví, 
veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Pavel Čermák
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Krátce  
ze zastupitelstva 
obce Kamenice

Rodiče, máte-li zájem o slavnostní přivítání Vašeho dítěte 
mezi občany obce Kamenice, hlaste se na matrice Obecního 
úřadu Kamenice.

Zákonné zástupce dítěte neobesíláme z důvodu dodržování 
platných zákonů.

Rodič, který bude mít o vítání zájem, vyplní přihlášku, která je 
ke stažení na webu obce. Poté ji odevzdá na podatelně obecního 
úřadu, nebo ji zašle e-mailem na adresu: 
podatelna@kamenice.cz nebo matrika@kamenice.cz.

Vítání občánků se uskuteční v sobotu 25. února 2023 
v obřadní síni Obecního úřadu Kamenice.

Termín pro podání přihlášek – nejpozději do 10. ledna 2023
Dřívější podané přihlášky evidujeme.

OÚ Kamenice - matrika

ROK 9. 11. 2022

Schválila:
- žádost paní S.V. o rozložení příspěvku na kanalizaci ve výši 

30.000 Kč do 12 měsíčních splátek. První splátka ve výši 2.500 Kč 
proběhne ke dni 20. 11. 2022 a poslední do 31. 10. 2023;

- uzavření věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-6029427/VB/1-Kamenice, Korunní-kNN-č.e. 1056 mezi obcí 
Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s., smlouva  SoBS IV-12-6029427. 
Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 823, kat. území 
Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice. 

- doplacení částky 22.500 Kč na uskutečněné promítání - Letní 
kino Kamenice.

ROK 23. 11. 2022

Schválila:
- rozpočet příspěvkových organizací pro rok 2023; 
- střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací pro 

roky 2024-2025 takto:
- Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Kamenice 

na úhradu poplatku za komunální odpad a Smlouvu o poskytnutí 
příspěvku na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu;

- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6030919/Kamenice, 
K Loukám-kNN-parc.č. 646/12 mezi obcí Kamenice a ČEZ Dis-
tribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 642/136 
a st. 1137, kat. území Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice; 

- uzavření Dodatků k Nájemní smlouvě na byt č. 5, 9, 10, 12 
v  ul. Truhlářská č. p. 855, v bytovém domě v Těptíně s nájemci, 
které zohledňují inflaci;

- bezúplatný převod majetku UC-L podstolové myčky v hod-
notě 211.568,50 Kč z majetku zřizovatele na Mateřskou školu 
Kamenice.

Vzala na vědomí:
- výroční zprávu ZŠ Kamenice za rok 2021-2022.

Vzala na vědomí a schválila:
- zprávy vedoucích příspěvkových organizací obce - ZŠ Ka-

menice, MŠ Kamenice, Kulturní centrum, Technické služby 
Kamenice;

- pololetní odměny ředitelů příspěvkových organizací.

Doporučila:
- Zastupitelstvu obce Kamenice vydat Obecně závaznou vy-

hlášku č. 2/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 5/2021, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad.

  
  
Vítání občánků
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Ve hře je 15 milionů pro Kamenici

Kdyby se přihlásili k trvalému pobytu 
všichni lidé, kteří u nás v Kamenici 
opravdu žijí, získali bychom od státu 
každý rok o 15 milionů korun navíc. 
A to by byl v době extrémně drahých 
energií a globální ekonomické nejistoty 
obrovský přínos.

Těch 15 milionů, které každý rok ztrá-
címe kvůli zhruba tisícovce nepřihlášených 
spoluobčanů, nás samozřejmě mohlo mrzet 
i v době ekonomického růstu a stability. 
Rozpočet obce se pohybuje kolem 100 mili-
onů korun. Když odečteme všechny výdaje 
související s provozem a údržbou Kamenice, 
zbývalo v posledních letech vždy kolem 
30 milionů na investice, tedy nové silnice, 
chodníky, hřiště, parky a podobně. 

Samozřejmě že veškerý tento servis vyu-
žívají i lidé, kteří u nás celoročně pobývají, 
ale v občance mají napsané něco jiného, 
typicky Prahu.  Jelikož každá obec a měs-
to získávají prostředky od státu na základě 

počtu přihlášených obyvatel, proudí dál 
miliony korun do Prahy, která už tak má na 
účtu volných několik desítek miliard. Pro 
Kamenici ale každý milion hraje obrovskou 
roli. Například rekonstrukce ulice Návršní 
včetně osvětlení stála 7,5 milionu korun, 
chodník na Ládví s osvětlením a odvodně-
ním si vyžádal přes 20 milionů. „Radnice 
musí každý rok pečlivě vybírat, do čeho se 
pustí. Projekty umíme připravovat mnohem 
rychleji, než jaký prostor nám dává oněch 
30 milionů,“ vysvětluje starosta, proč tak 
důrazně apeluje na každého, aby se k trva-
lému pobytu u nás přihlásil. 

Mít každý rok o polovinu větší rozpočet 
na investice by významně obci rozvázalo 
ruce, aby mohla pokračovat v projektech, 
které má připravené, ale které musela po 
příchodu energetické krize z části posunout. 
„Dokud nebudeme vědět, o kolik přesně 
budeme v příštím roce platit víc na ener-
giích, nemůžeme se pustit do náročných 
projektů. Radši si necháme rezervu a tu 

Přihlaste se k trvalému pobytu, je to snadný způsob, jak naši 
obec podpořit, říká starosta Pavel Čermák 

případně uvolníme, až se situace příští rok 
vyjasní,“ říká starosta.

Rozpočet na rok 2023 
je připravený

Zhruba v čase, kdy se k vám dostane 
tento zpravodaj, bude zastupitelstvo roz-
hodovat o rozpočtu na příští rok. „Úkolem 
vedení obce je co nejefektivnější využití 
peněz, které v drtivé většině pochází od 
státu, ve prospěch našich obyvatel,“ komen-
tuje Pavel Čermák s tím, že při vytváření 
obecního rozpočtu nejde o dosažení zisku 
jako v soukromé firmě, ale o účelné využití 
dostupných peněz: „Pokud zůstávají na účtu 
obce nebo města výrazné přebytky, je to 
zpráva o neschopnosti investovat.“ 

Hromadění peněz v obecní kase ztrá-
cí smysl obzvlášť v době extrémní inflace 
a růstu cen stavebních prací, kvůli nimž 
ztrácí uložené prostředky na hodnotě až 
20 procent ročně. 
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Obec má zastropované ceny energií stá-
tem, k tomu má na příští rok nakoupené 
energie na Kladenské energetické burze, 
byť s vazbou na spotové ceny a v rozpoč-
tu počítá s nejhorší variantou. Přesto musí 
počítat s dobrou rezervou na neočekávané 
výdaje příštího roku. Na co rezerva padne, 
rozhodnou zastupitelé v průběhu roku 2023 
na některém ze svých zasedání.  Stejně jako 
v případě státu je totiž rozpočet po svém 
odhlasování závazný a nikdo nemá právo 
peníze „přelévat“ mezi jednotlivými kapi-
tolami, jedině po souhlasu zastupitelstva.

Vlastní zdroje versus úvěry

Podle auditu má Kamenice velmi zdravé 
financování a úvěry, které si v minulosti 
vzala, spolehlivě splácí, aniž by negativně 
zatěžovaly její další rozvoj. Dohromady se 
jednalo o projekty za několik set milionů 
korun včetně největších staveb kamenické 
historie, tedy vodovod a kanalizace v ro-
ce 2010, rozšíření čistírny odpadních vod 
a rozšíření a modernizace základní školy. 
„Takové projekty nebyly bez úvěrů mys-
litelné ani v letech před krizí, navíc úrok, 
který bankám splácíme, je mnohonásobně 
nižší, než o kolik každý rok roste cena sta-

vebních prací,“ říká starosta Pavel Čermák 
a vysvětluje: „Někteří lidé si myslí, že na 
projekty, jako byla čistička odpadních vod 
za 100 milionů, jsme si měli našetřit. I kdy-
by neexistovala inflace, trvalo by takové 
šetření Kamenici deset i více let, ačkoli byla 
čistička nezbytně potřeba v tu danou chvíli. 
Když k tomu připočítáme krizi a růst cen, 
nepostavili bychom ji nikdy. Díky úvěru 
začala sloužit lidem z celé Kamenice oka-
mžitě a samotné úroky z půjčky jsou ně-
kolikanásobně nižší než současná inflace.“

Obec ještě minulý rok zvažovala vzít 
si další úvěr na dobudování kanalizace ve 
Všedobrovicích a Štiříně, ale nakonec se 
v této nejisté době rozhodla akci dofinan-
covat z vlastních zdrojů, které bohužel bu-
dou v příštím roce chybět na některé již 
naplánované silnice a chodníky. „Po zvýšení 
úrokové sazby už nejsou úvěry tak výhod-
né, jako ty, které jsme si vzali v minulosti,“ 
komentuje starosta.

Obec tak zahrnula do rozpočtu jen ty 
stavby, které jsou už teď stoprocentně při-
praveny, nebo dokonce už zasmluvněny. 
Vedle zmíněného odbahnění všedobro-
vického rybníka, na který se investičnímu 
odboru podařilo získat dotaci, příští rok 
bude také pokračovat stavba silnice v uli-

ci Topasové. O dalším projektu starosta 
Čermák říká: „Kanalizaci jsme připraveni 
zahrnout do rozpočtu ihned, jakmile do-
staneme odezvu na námi podanou žádost 
o dotaci. Celou stavbu bez dotačních peněz 
si nemůžeme dovolit.“

Teď potřebujeme solidaritu

Kamenici trápí nešvar typický pro všech-
ny obce v prstenci kolem Prahy. Lidé mají 
napsané hlavní město v občance, i když žijí 
u nás. Ať už pro to mají důvody, nebo se 
jim prostě nechce řešit změnu, každý tako-
vý člověk připravuje rozpočet Kamenice 
o 15 tisíc korun. Když se všech zhruba tisíc 
nepřihlášených sečte, znamená to ztrátu po-
loviny investičního rozpočtu. „Chtěl bych 
požádat všechny obyvatele, kteří tady žijí 
a z nějakého důvodu si nechali trvalý pobyt 
někde mimo Kamenici, aby to znovu zvážili 
a zachovali se ke Kamenici solidárně. Dveře 
obecního úřadu jsou pro vás otevřeny a naše 
kolegyně vám velmi rády všechno vysvětlí 
a pomohou. Tím, že se přihlásíte k nám, 
pomůžete Kamenici překonat turbulentní 
a těžké období, které nás čeká,“ uzavírá 
starosta Pavel Čermák.            

Red

90 procent příjmů naší obce 
pochází ze státního rozpočtu 
podle zákona o rozpočtovém 
určení daní. Jsou přidělovány 
především dle počtu trvale 
žijících obyvatel. Přihlásit 
k trvalému bydlišti v Kamenici 
se můžete následujícím 
způsobem. Pro Kamenici 
bude obzvlášť cenné, pokud 
to uděláte do konce roku, 
protože sčítání obyvatel pro 
přidělování peněz se dělá vždy 
jednou ročně k 31. 12.

Jedna návštěva Obecního 
úřadu Kamenice: 
Zastavit se můžete kdykoli v pondělí 
nebo ve středu od 7:30 do 17:00 
(mezi 12:00 a 13:00 je polední 
přestávka). V ostatní dny prosíme po 
domluvě s paní Ivetou Cejnarovou na 
telefonu 323 672 760 nebo e-mailu 

Přihlásit se k trvalému pobytu v Kamenici  
je snadné

Následuje návštěva kterékoli 
úřadu, který vydává občanské 
průkazy:
• Do 15 dnů zažádáte o vydání 

nového občanského průkazu. 
• Nový občanský průkaz bude 

k vyzvednutí do 30 dnů.
• Zažádat si o nový Občanský 

průkaz můžete nově a nejblíže na 
obecním úřadě v Sulicích, kde je 
možnost i objednání na konkrétní 
termín na telefonu 721 800 155 
v pondělí nebo ve středu od 8:00 
do 17:00 (polední přestávka je od 
12:00 do 13:00).

Samozřejmě o občanský průkaz 
můžete požádat tam, kde vám to 
nejvíce vyhovuje, a kde tuto možnost 
nabízejí, například v Říčanech, 
Benešově, na Praze 4, Budějovické.

cejnarova@kamenice.cz.

• Na místě s Vámi vyplníme 
„Přihlašovací lístek k trvalému 
pobytu“.

• Vybereme od vás poplatek ve 
výši 50 korun (s výjimkou dětí do 
15 let).

• Ověříme, že jste v katastru 
nemovitostí zapsaní jako majitelé 
nemovitosti na území Kamenice. 
Nebo potřebujeme nahlédnout do 
originálu vaší nájemní smlouvy 
k nemovitosti na území Kamenice.

• Následovat bude ustřižení rohu 
občanského průkazu a vydání 
prozatímního dokladu v podobě 
žluté kartičky označené jako 
„Potvrzení o změně trvalého 
pobytu“.
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Sociální služby na jednom místě

Poprvé se v Kamenici sešli na jednom 
místě lidé a společnosti pomáhající 
potřebným a ohroženým skupinám. Den 
sociálních služeb, který zorganizovala 
sociální pracovnice Kateřina Kottasová, 
se konal 1. listopadu v Kulturním 
centru a byla to nejen příležitost, aby 
si kameničtí občané prohlédli nabídku 
pro sebe, své příbuzné nebo známé, 
ale také rozšířil obzory těm, kteří už teď 
sociální pomoc nabízejí.

Největší část vystavovatelů se soustředí 
na pomoc a zkvalitňování života seniorů, 
ale našly se i nabídky služeb pro děti a mla-
distvé, lidi v produktivním věku a třeba 
i maminky samoživitelky. Veletrhu se zú-
častnila i Liga proti rakovině, kterou 
jsme sice v našem zpravodaji neavizovali, 
ale vzhledem k jejímu poslání ji tu zmíníme 
na prvním místě. Rakovina totiž nedělá roz-
díly mezi věkovými skupinami a pohlavími, 
a tak se pracovníci Ligy snaží všemožně 
šířit osvětu. Před kulturním centrem jste 
mohli zahlédnout jejich informační panely 
a uvnitř na vás čekali zástupci s vědomost-
ním testem, za jehož vyplnění nabízeli milé 
dárky. Hlavní poselství je jasné: prevence. 
V Česku zemře každý rok 27 tisíc lidí na 
rakovinu, z toho podle odhadů odborníků 
polovina zbytečně, protože se nenechali 

včas preventivně prohlédnout. Mnoho lidí 
si také rakovinu přivodí samo nezdravým 
životním stylem, na který se informační 
panely také soustředily.

Přímo v Kamenici sídlí mediátorka 
Veronika Kupková, jejímž heslem je 
„pomohu vám dohodnout se bez soudu“. 
Pokud se dostanou lidé do vyhroceného 
sporu, který by rádi vyřešili, ale vzájemná 
antipatie nebo jakýkoli jiný důvod jim brání 
se usmířit, mohou se obrátit na mediátora, 
který vytvoří bezpečné prostředí, nechá 
obě strany se svobodně vyjádřit a pomů-
že s nalezením řešení. Je to daleko lidštější 
a diskrétnější způsob, než se vzájemně vláčet 
po soudech.

Z Říčan přijely Modré dveře, které po-
skytují psychologickou pomoc jak dospě-
lým, tak mladistvým. Do jejich říčanského 
centra lze přijít bez ohlášení rovnou z ulice, 
což je obrovská výhoda pro lidi, jejichž roz-
položení nedovoluje cokoli plánovat nebo 
promýšlet. Pro pomoc si sem mohou lidé 
přijít jednorázově i opakovaně.

Pro všechny věkové skupiny je tu i Ces-
ta integrace působící v Benešově a Ří-
čanech. Poskytuje odborné sociálněprávní 
poradenství, dluhové poradenství a pomáhá 
obětem trestných činů a násilí.

Dalším podnikem je Komunitní cen-
trum Říčany, které seniorům, zdravot-

ně postiženým i rodinám s dětmi nabízí 
takzvané aktivizační služby. Najít si nějakou 
činnost, která člověka rozveselí a vytrhne 
z chmur a dostat se z pocitu osamění totiž 
může být neočekávaně velký problém. Pra-
covníci také vyráží přímo za klienty a po-
máhají lidem s běžnými úkony, hygienou, 
chodem domácnosti. Jejich služby mohou 
využít i rodiny pečující o blízkou osobu 
nebo rodiny, ve kterých je ohrožená stabi-
lita, ať už z hlediska psychologického nebo 
ekonomického. 

Farní charita Mnichovice poskytuje 
terénní sociální poradenství, materiální po-
moc a také funguje jako potravinová banka, 
která je právě u nás v Kamenici poměrně 
dost využívaná. Zejména samoživitelkám 
dokáže občasná výpomoc s potravinami 
a základní drogerií vytrhnout trn z paty. 
Charita také pořádá Tříkrálovou sbírku, 
díky níž dokáže platit dětem z chudých 
rodin školní obědy nebo přispívá na školní 
kurzy a podobně.

Charita Starý Knín je pečovatelská 
služba, která poskytuje terénní sociální péči 
v okolí Kamenice a Velkých Popovic.

Koloběh Říčany se nakonec z ka-
menického veletrhu omluvil, ale nemůže 
v tomto přehledu chybět. Kromě nejrůz-
nějších aktivit pro seniory a rodiny je jeho 
hlavní náplní sběr a prodej oblečení, při-
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čemž výtěžek putuje k potřebným. 
Nyní se pojďme podívat na služby 

speciálně pro seniory. Kvalitní podzim 
života je nezisková organizace původně 
z Vestce, která se stěhuje do Sulic. Nabízí 
pečovatelskou službu, dovoz obědů, půjčuje 
kompenzační pomůcky a provozuje také 
senior taxi.

Kompenzační pomůcky nabízí i DMA 
Praha a k nim i rehabilitační pomůcky, 
jako jsou balanční podložky, míče, válce. 
Dále prodává i nádobí uzpůsobené pro ležící 
nebo jinak pohybově omezené. 

Rex Services je kamenická firma sídlí-
cí na Ládví. Seniory a jejich příbuzné může 
zajímat zejména jejich přenosné SOS tla-
čítko a lokalizátor polohy. Podobnou služ-
bu nabízí i Chytrá péče a jejich hodinky 
s monitoringem aktivity. 

Kamenice dlouhodobě spolupracuje 
s Hospicem dobrého pastýře, kde se 
starají o nevyléčitelně nemocné, ať už na 
lůžku u nich v Čerčanech, nebo v domácím 
prostředí. Poskytují také pomoc pozůstalým 
a terénní odlehčovací službu. Nově také 
nabízí klasickou pečovatelskou službu a ote-
vřeli i centrum denních služeb, ve kterém je 
prostor pro dopolední a odpolední aktivační 
činnost. Je to ideální, klidné prostředí pro 
ty, kteří nemohou nebo nechtějí být sami.  

„Chtěla bych poděkovat všem vystavo-
vatelům, kteří se na náš historicky první 
veletrh přišli představit, a samozřejmě všem 
návštěvníkům. Já osobně jsem získala další 
užitečné kontakty, které využiji pro další 
práci u nás v Kamenici,“ říká sociální pra-
covnice Kateřina Kottasová. 

Red

Nebojte 
se obrátit 
na sociální 
pracovnici 
Kateřinu 
Kottasovou. 
Objednat 
se můžete 
přes e-mail: 

Kateřina Kottasová

kottasova@kamenice.cz 
nebo telefon 733 683 134. Bez 
předchozího objednání můžete přijít 
během pracovní doby v pondělí 
nebo středu. 
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Zdražení odpadů se Kamenici nevyhne

Podle slov Kateřiny Pikousové mohlo 
být zdražení ještě zásadnější, ale podařilo se 
ujednat slevu z původního návrhu svozové 

firmy: „Samozřejmě, že soukromá firma 
chce vydělat, a tak přijde s nějakým návr-
hem, který jsme ovšem neakceptovali. Díky 
tomu, že mám přehled nejen o fakturách, ale 
i reálných objemech odpadů, jsme dokázali 
vyargumentovat nižší než nabízenou cenu.“ 
Většímu zdražení zabránilo i to, že radnice 
snížila frekvenci svozu odpadů. Namísto 
původní nabídky týdne či čtrnácti dní byl 
svoz prodloužen na čtrnáct dní či měsíc. 
Vozit větší objemy méně často je pro svozo-
vou firmu levnější, a tím pádem i pro obec.

Nemá smysl si namlouvat, že budou 
odpady v budoucnu levnější. V roce 2030 
přijde úplný zákaz skládkování a jedinou 
možností, jak s odpady naložit, bude re-

cyklace a spalování. Na straně výrobců je 
přijít s ekologičtějšími technologiemi, na 
straně nás spotřebitelů zase důkladněji třídit. 
Kamenice je na tom ve srovnání s jinými 
výborně. Potvrdilo to i naše letošní vítězství 
v soutěži o nejlépe třídící obec. „Průběžně 
přidáváme další hnízda separovaného odpa-
du, kterých je teď o třicet procent víc než 
před dvěma lety. Chceme tak lidem třídění 
co nejvíc usnadnit, přesto chci využít tuto 
příležitost a poprosit všechny o maximální 
snahu použité věci zužitkovat místo prosté-
ho vyhození do koše. Snažme se co nejvíc 
třídit, a jen to, s čím si opravdu nevíme 
rady, vyhoďme do popelnice na komunální 
odpad,“ apeluje Kateřina Pikousová.   Red

Příští rok si zaplatíme za svoz odpadů 
o 16 procent víc než letos. Kromě 
toho, že růst cen v této oblasti je už 
delší dobu celoevropským trendem, 
přidala se energetická krize. „Nárůst 
cen pohonných hmot a dražší energie 
zvyšují náklady nejen svozovým firmám, 
ale také spalovnám,“ vysvětluje Kateřina 
Pikousová, expertka na odpadové 
hospodářství. Toto zdražení se pak 
nevyhnutelně promítlo i do vyšších cen 
pro občany.

Dva stromy v Ringhofferově aleji čeká výměna

Lípu za zatáčkou z Pražské směrem na 
Struhařov zachvátila nekróza, o něco dále 
nedaleko ulice Slunečná zase udeřil blesk 
a lípu nenávratně poškodil. „Při té příleži-
tosti ještě odstraníme z aleje výsadbu, která 
se neuchytila nebo cizím zaviněním přišla 
o terminál (hlavní větev, pozn. redakce),“ 
říká referentka obecního úřadu Anežka Sa-
látová a dodává: „Příčin, proč se sazenice 
neuchytí, může být mnoho. I když se na 
stejném místě předchozímu stromu dařilo, 
není to záruka do budoucna.“ Podle jejích 
slov by odstranění obou vzrostlých stromů, 
které si zřejmě vyžádá místní uzavírku po-
loviny silnice, nemělo trvat více než několik 
hodin.

Celá Ringhofferova alej procházela půl 
roku intenzivním ošetřením odbornou ar-
boristickou firmou, která zároveň udělala 

posudky na jednotlivé stromy. „Pokaždé, 
když nám arboristé doporučí nějaký strom 
pokácet, obracíme se ještě na další firmu, 
abychom měli dva na sobě nezávislé od-
borné názory,“ vysvětluje Salátová. Záro-
veň doporučuje každému, aby v případě 
jakýchkoli dotazů nebo nejasností ohledně 
kácení a sázení v obci, napsal na mail uve-
dený v rámečku.

Jak za vzrostlé stromy, tak ty, které se ne-
uchytily, nechá radnice vysadit nové. Před 
dvěma lety začala spolupracovat s firmou 
Groown od nás z Kamenice, která vyvinula 
novou technologii na posílení kořenové-
ho systému stromů. Nejprve půdu kolem 
stromu provzdušní a poté do ní vpraví směs 
obsahující mykorhizní symbiotické houby. 
Tyto organismy běžně žijí a spolupracují 
s kořenovým systémem, pomáhají mu zís-
kávat živiny a zvyšují celkovou odolnost 
stromu. „Zatím tuto technologii v Kame-
nici testujeme. Začali jsme s velkým dubem 
a několika kaštany u Ringhofferovy hrobky, 

firma teď bude výsledky vyhodnocovat,“ ří-
ká starosta Pavel Čermák a uzavírá: „Děláme 
všechno pro to, aby se stromům v Kamenici 
od momentu vysazení po celý jejich život 
co nejvíce dařilo.“                    Red

V Ringhofferově aleji se budou kácet 
dva vzrostlé stromy, které by mohly 
začít ohrožovat chodce a řidiče. 

Anežka Salátová

Dotazy související s kácením 
a výsadbou stromů v Kamenici 
můžete posílat na:
salatova@kamenice.cz

Knihovna: Pošta pro Ježíška od 1. do 19. prosince
Letos již po sedmé se pokusí 
kamenická knihovna vykouzlit úsměv 
na tváři všem malým dětem, které nás 
přijdou v prosinci navštívit. Bude zde na 
ně tradičně čekat speciální Ježíškova 
poštovní schránka a děti budou mít 
možnost napsat Ježíškovi svá vánoční 
přání. Každým rokem v ní přibývá více 
dopisů směřujících k Ježíškovi.

Jak napsat 
Ježíškovi?
Doma si, milé 

děti, připravte dopis, 
ve kterém Ježíškovi 
napište, které dárky 
byste chtěly najít 
pod stromečkem. 
Pokud neumíte psát, 
namalujte obrázek. 

Dopis vložte do nezalepené obálky nade-
psané vaším jménem a adresou. Doneste ho 
v uvedeném termínu k nám do knihovny. 
Zde pro vás bude připravena Ježíškova poš-
tovní schránka, do které svůj dopis vhodíte. 
My jej opatříme speciálním razítkem a ne-
beskou poštou pošleme přímo k Ježíškovi. 
Víme, že také letos se na vaše dopisy Ježíšek 
moc těší!

 Dagmar Walachová, knihovna
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DO KNIHOVNY PŘIJDE MIKULÁŠ! 
5. prosince 2022      15.00 – 18.00 hod 

Knihovna Kamenice 
Vstupné: dobrovolné 

  www.kckamenice.cz 

Pohádka Čertův švagr 
6. prosince v 17:00

Chcete, milé děti, vědět, jak to 
dopadlo s Petrem, který vzal služ-
bu v pekle? Pro odpověď si přijďte 
k nám dne 6. 12. 2022 v 17:00 hodin 
do Kulturního domu, do prostor sálu 
v 1. patře, kde vystoupí divadélko 
Loutky v lese, které si připravilo pro 
vás i vaše rodiče další z klasických 
českých pohádek. Tentokrát to bude 
pohádka Boženy Němcové Čertův 
švagr.

Počet míst bude omezen, je proto 
opět nutná rezervace předem. 

Dagmar Walachová

Listopad v Mateřské škole 
Kamenice

Měsíc listopad se nesl v duchu Halloweenu, Dušiček, svátku 
sv. Martina, ročních období a počasí, pohádek a příprav na 1. ad-
ventní neděli.

Na začátku měsíce jsme s dětmi ve třídách oslavili Halloween 
a připomněli si svátek zesnulých Dušičky. Pro děti jsme připra-
vily stezku Ducha „Fanfulína“ – při které děti plnily různé úkoly. 
Na konci je čekala sladká odměna.

Další týden se nesl v duchu svátku sv. Martina, ročních období 
a počasí – hravou formou jsme děti seznámily s příběhem sv. Mar-
tina, typickými znaky ročních období a počasí. V tomto týdnu 
proběhl i program „bezpečný pes“ – kde se děti seznámily s pejsky, 
kteří za dětmi přijeli. Seznámily se morfologií (stavbou-popisem 
těla) – úměrně věku dětem. Seznámili jsme se, jak rozpoznat 
varovné signály psů. Dětem byly navozeny situace, které se jim 
mohou přihodit – bylo jim vysvětleno, jak se v takové situaci 
zachovat. Děti si osvojily techniky, které jim pomohou chránit 
si důležité části těla v případě útoku psa.  Zároveň, jak takovému 
útoku úplně předejít.

Konec měsíce jsme věnovali přípravám na 1. adventní ne-
děli – ve třídách jsme zdobili vánoční stromečky, zdobili okna 
a prostory školy. Připravovali vánoční besídky, přání k Vánocům 
a dárky pro rodiče. 

Přejme všem krásné a pohodové Vánoce a hodně štěstí v novém 
roce 2023.         Linda Vejmelková, Lenka Svobodová 

a Ivana Menčíková
učitelky MŠ Kamenice

Vánoční a novoroční přání 
z kamenické mateřinky

Rok nám opět uběhl jako voda, takže mi dovolte, abych i já 
vinšovala za naši mateřinku. Požehnané svátky vánoční, rozzářené 
dětské oči a rodinnou pohodu. Do roku 2023 přeji, abyste měli 
oči, které vidí to, co mají, abyste slyšeli, co slyšet máte, aby Vaše 
ústa hovořila moudře, uváženě a bez ubližování sobě a jiným.

Přeji Vám moudré myšlenky a lásku, pokoj a pokoru v srdci, 
víru v budoucnost, ruce a srdce, které budou pomáhat bližním. 

Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, pracovních i osobních úspě-
chů, ale zejména mnoho radosti z našich dětí, všem lidem dobré 
vůle.

Jana Boučková a všechny kolegyňky a kolega  
z MŠ Kamenice
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Drakiáda s rodiči  
a buřty v Nivě

Loňská drakiáda pro děti a rodiče se nám moc líbila, a tak jsme 
se s draky sešli v neděli 13. listopadu i letos. Počasí nám přálo. Vítr 
foukal právě tolik, aby se vznesl do oblak opravdu každý drak. 
Slunce odpoledne ještě trochu hřálo. A když zapadlo, rozdělali 
jsme si společně v Nivě oheň. Nakonec došlo i na pečené buřty, 
sýry a „maršmelouny“.  

za 3.C třídní učitelka Jana Zítková

V úterý 1. 11. se všechna oddělení školní družiny vydala v čase 
pravidelné vycházky k Ringhofferově hrobce. Měli jsme jedineč-
nou příležitost prohlédnout si hrobku zblízka, díky vstřícnosti 
a ochotě paní Novotné z OÚ, která nám zapůjčila klíč k bráně. 
Pověděli jsme si zajímavosti o rodině Ringhofferů, každé oddě-
lení zapálilo svíčku a společně jsme položili věnec. Také jsme 
si připomněli význam Dušiček a přečetli si pranostiky, které se 
k tomuto svátku váží.

Vycházku spojenou s návštěvou Ringhofferovy hrobky si 
užily jak děti, tak paní vychovatelky, přestože panovalo typické 
dušičkové počasí.  

Vychovatelky ŠD

Evropská jazyková cena Label 2022
Dne 17. 10. 2022 proběhlo v Kaiserštejn-

ském paláci na Malé Straně předávání cen 
Evropská jazyková cena Label 2022 
a Evropská cena za inovativní výuku 
2022. Jsme pyšní, že prvně jmenovanou 
cenu obdržela od zástupců z MŠMT a Do-
mu zahraniční spolupráce i naše kolegyně 
Mgr. Lenka Hradecká, a to za etwinningo-
vý projekt Balance it out, na kterém spolu-
pracovala s dalšími dvěma školami z Itálie 
a Řecka. 

Žáci se v projektu společně věnovali 
otázce, jak v současném digitálním světě 
docílit rovnováhy mezi používáním mo-
derních technologií a životem bez nich. 
Přejeme Lence Hradecké hodně zdraví, 
radosti z práce a další skvělé nápady.

Mgr. Alena Stehlíková 
zástupkyně ředitelky školy 

Dušičkové putování  
školní družiny 
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Výlet na rozhlednu Špulka

Krásné říjnové úterý jsme se společně 3. B a 5. C vydaly na 
rozhlednu Špulka. Autobus nás vysadil nedaleko rozhledny a my 
šli polní cestou až k rozhledně. Cestou někteří zkoušeli plnit úkoly 
z naučné stezky. Rozhledna nás na první pohled uchvátila. Většina 
dětí vystoupala až na vrchol rozhledny, což je 151 schodů. U roz-
hledny jsou dva „vyhlídkové můstky“ – Lesní kino, ze kterých je 
také krásný výhled do okolí. Cestou zpět jsme šli kolem několika 
naučných cedulí a rybníčku s vodníkem až do vesnice, kde na nás 
čekal autobus. Celý výlet se nám vydařil – počasí bylo slunečné 
a děti nadšené a spokojené. 

Děti 3. B a 5. C a jejich třídní učitelky

Informatika s Emilem
Již delší dobu jistě slýcháte v médiích nebo čtete v novinách či 

na sociálních sítích termíny, jako je „nová informatika“, „progra-
mování“, „algoritmizace“ a mnohé další. To vše je promítnuto do 
našeho nového školního vzdělávacího programu, na kterém v loň-
ském školním roce pedagogové ZŠ Kamenice poctivě pracovali. 
Došlo k větším i menším změnám, ale nejvýraznější proměnou 
prošla vzdělávací oblast informatika. Zároveň byla do ŠVP dopl-
něna kompetence digitální a strategie, jak ji budeme naplňovat. 
Od počátku letošního školního roku již podle tohoto nového ŠVP 
se žáky pracujeme.

Co si pod tím ale představit? Jak takové učivo podat žákům 
prvního stupně? Na tyto a další otázky dostali odpověď rodiče 
žáků čtvrtých a pátých tříd, kteří se koncem října přišli do školy 
podívat a vyzkoušet si to.

Na vlastní kůži tak mohli poznat, jakým způsobem se jejich děti 
učí programování, jak například třídí data, vnímají pořadí prvků, 
kdo je to ten Emil a jak se pro něj sestavují a zapisují programy tak, 
aby byly splněné jednoduché i složené podmínky. Vše probíhalo 
jako klasická hodina s dětmi ve třídě, kdy rodiče dostali do ruky 
iPady, spustili si aplikaci Robot Emil a začali objevovat. Přitom 
spolupracovali ve dvojicích, komunikovali spolu, hledali různá 
řešení a zapisovali programy. 

Atmosféra byla příjemná, závěrečné reakce rodičů byly velmi 
pozitivní a dodaly mi spoustu energie. Ráda bych tedy touto ces-
tou poděkovala všem rodičům, kteří si udělali čas a na ukázkovou 
hodinu přišli.             Květa Šímová

I když už se školní rok přehoupl do listopadu, užíváme si, že 
se můžeme letos volně míchat a potkávat. V pondělí 31. 10. se 
s námi sešli osmáci (8. A). Právě v den Halloweenu. Děti ve dvo-
jicích třeťáci a osmáci tvořily myšlenkové mapy, četly si navzájem 
z příběhů, které napsali osmáci, a šifrovaly vzkazy ze záhrobí. 

Díky všem za příjemný začátek týdne po prázdninách.  
Za 3.C a 8.A třídní Danka Dudková a Jana Zítková 

Některé další třídy z prvního stupně si udělaly halloweenské 
dopoledne v maskách.

Halloween s příběhem
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Než se stromek rozsvítí
Vánoce nám klepou na dveře a každé dítě už má nějaké přání 

od Ježíška. Podzim nám přinesl teplé dny a hezké barvy. Kromě 
pilného učení sbíráme i žaludy pro zvířátka. V hodinách výtvarné 
výchovy děti namalovaly krásné obrázky pro tradiční výrobu ka-
lendáře. V září jsme byli na exkurzi v Sázavě a začátkem listopadu 
jsme navštívili Národní muzeum v Praze. Do konce roku nás ještě 
čeká výukový program Cesta integrace, beseda s mluvčí Policie 
ČR, vánoční drátkování s Ekocentrem Říčany a vánoční loutkové 
divadlo. Nesmíme zapomenout na Mikuláše, čerta a anděla, ti nás 
stejně tak jako minulý rok navštíví a dárečkem vykouzlí úsměv na 
tváři. Než se na vánoční svátky dveře školy zavřou, čeká nás ještě 
vánoční posezení s vlastním programem a ochutnávkou cukroví.

Za umožnění děkujeme vedení školy, paním učitelkám, vy-
chovatelkám a také sponzorům.

Vám všem do nového roku 2023 přejeme jen to dobré, hodně 
zdraví, pohody a spokojených dnů.

Žáci a zaměstnanci ZŠ Olešovice

Sport Academy má za sebou další úspěšný rok 
i díky Vám. Na prosinec chystá vánoční turnaj

Rok 2022 se chýlí ke svému konci, pro naši akademii byl velmi 
úspěšný a v lecčems zlomový. Podařilo se nám rozjet kroužky 
a tréninky v nových sportech i dalších volnočasových aktivitách. 
V naší nabídce tak nyní najdete i výtvarku, deskové hry, čtenářský 
klub nebo dramaťák. Ze sportů kromě florbalu, se kterým jsme 
začínali, a fotbalu, který následoval, nabízíme i basketbal, volejbal, 
lezení nebo šipky. Ne ve všech lokalitách zatím nabízíme všech-
ny kroužky, postupně se ale rozšiřujeme a v budoucnu chceme 
v každém místě, kde působíme, nabídnout co nejširší paletu vol-
nočasových aktivit. Postupně pronikáme také do nových oblastí, 
letos jsme rozjeli kroužky ve Strančicích, na nových pražských 
školách, ale i ve vzdáleném Liberci.

Ani v předvánočním čase nepolevujeme a připravujeme pro 
vás další akce. Už 18. 12. proběhne vánoční florbalový turnaj, na 
který se všichni v akademii těšíme. Bude plný radosti ze sportu, 
tvrdých, ale férových soubojů i slavnostní předvánoční nálady. 
Přihlašovat se je možné na webu funacademy.cz. Zároveň chys-
táme i letní kempy. Kromě tradičních sportovních příměstských 
Summer Campů, včetně kempu pro děti ze školky nabídneme letos 
i nesportovní Fun Camp. V příštím roce se tak máte na co těšit.

Nic z toho by ale nebylo možné bez Vaší podpory a důvěry. 
Děkujeme všem rodičům, kteří si vybrali naše kroužky a každý 
týden nám svěřují své ratolesti, děkujeme starostům za podporu 
v jejich obcích, děkujeme ředitelům škol za důvěru a prostory, 
všem lektorům a trenérům za profesionální vedení kroužků a v ne-
poslední řadě všem našim členům, holkám a klukům, kteří s námi 
chodí každý týden trénovat a trávit svůj volný čas a vytváří spolu 
s trenéry přátelskou atmosféru, která je pro naše kroužky typická 
a na kterou se všichni těší. Děkujeme! Kompletní přehled kroužků, 
do kterých je pořád možné se hlásit, naleznete na funacademy.
cz/krouzky.

Závěrem nám dovolte popřát vám Veselé Vánoce a šťastný 
nový rok. Těšíme se na další společná setkání. Váš tým Sport a Fun 
Academy..               Vít Voltr
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Děkujeme 
partnerům

Nadešel čas shrnutí, bilancování  
a děkování za rok 2022

Podařilo se propojit všechny věkové ka-
tegorie od U4 (děti do 4 let) až po dospělé 
ženy. Celý rok jsme odehráli v krásných 
nových dresech, na kterých jsme hrdě no-
sili i znak obce Kamenice. Reprezentovali 
jsme ji tak na všech oficiálních dětských i 
mládežnických turnajích organizovaných 
Českou ragbyovou unií. 

Na hřišti v Kamenici jsme si vybudovali 
malý domek pro naše sportovní pomůcky a 
z darů rodičů jsme si pořídili vlastní SG CA-
TERING. Spustili jsme projekt SG AUTO-

BUS, který sváží zcela ZDARMA všechny 
hráče i jejich rodiče na tréninky i z tréninků 
na všechny sportoviště v Kamenici i okolí. 
Otevřeli jsme klub i klukům od 3 do 10 let 
pod názvem STRONG BOYS.

Největšího sportovního úspěchu dosáhly 
naše ragbistky na SVĚTOVÝCH HRÁCH 
MLÁDEŽE v rakouském Klagenfurtu, od-
kud si dovezly v kategorii U15 zlaté medai-
le. Sportovní rok pak uzavřely starší katego-
rie nádherným turnajem v Paříži a malinké 
ragbistky výstupem na Sněžku.

„Za mě osobně to byl úžasný rok ve 
všech směrech a nezbývá mi než za všechno 
a všem s pokorou poděkovat. Začnu u ob-
ce, konkrétně pana starosty Pavla Čermáka 
a místostarosty Petra Valáška, se kterými 
jsem nejčastěji v kontaktu. Dále chci po-
děkovat správci areálu Milanu Adámko-
vi, pro kterého není problém nic zařídit, 
a klukům z fotbalu Davidovi Meissnerovi 

a Aleši Stibůrkovi, se kterými se o hřiště 
dělíme. Velký dík patří také paní ředitelce 
ZŠ Kamenice Pavlíně Tolarové a Kateřině 
Klimešové za to, že se školou můžeme úzce 
spolupracovat. Skvělá spolupráce probíhá 
také s Jakubem Ryškou z místního zpravo-
daje. Velice důležitá je pro nás finanční pod-
pora z Národní sportovní agentury a dary 
našich sponzorů: ATT INVESTMENTS, 
ČESKÁ POŠTA, MERCEDES-BENZ 
PRAHA, LOVE FRAME, PO ÚRAZU.
CZ, SEVEN LOGISTIC, STK DIVIŠOV, 
MOTORSPORT PELIKÁN a LASER GA-
ME ŘÍČANY. Nakonec jsem si nechal ty, 
jež vídám každý den a bez kterých by to 
nešlo. Podporující rodiče, trpělivé trenéry 
a všechny úžasné děti, které máme možnost 
trénovat. Jejich radost v očích je nám všem 
tou největší odměnou,“ zhodnotil celý rok 
Josef Bláha, prezident klubu.

SG Kamenice

Rugby Club STRONG GIRLS má za 
sebou nádherný rok 2022. Po „covi-
dových“ letech tréninkový i soutěžní 
proces nabral opět obrátky. Početní 
ztráty se rychle dohnaly a klub dokonce 
končí rok s rekordním číslem 87 dětí. 
Klíčové je, že drtivá většina nově 
příchozích je z Kamenice a okolí, což 
nás velice těší. 
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Chystané akce na měsíc 
prosinec:

10. 12. Vánoční večírek
Setkáme se v tanečním sále Kulturního 
centra v Kamenici ve svátečním odění. 
Oslavu Vánoc zahájíme zdobením stro-
mečku a společné tabule voňavým chvo-
jím, cukrovím a teplými nápoji. Atmosféru 
podpoříme zapálenými svíčkami na ad-
ventních věncích a rozsvícením stromku. 
Zazní hudba k tanci, zapíváme si koledy, 
společně povečeříme, popřejeme si a roz-
dáme dárky. 
K poslechu i tanci nám zahraje Josef Bár-
ta. Věříme, že i naši muzikanti přinesou 
kytary na koledu.
Přihlášky: do 7. 12.
Cena: zdarma - večeře, káva, čaj. 
Ostatní konzumaci si platí každý sám.
Začátek: ve 14 hod., do cca 19 hod. Roz-
voz domů zajistíme.

Přeji si, abychom zůstali zdraví a vitální, 
rádi se scházeli pobesedovat, zazpívat 
si, trochu si zasportovat a občas si vy-
jet na malý výlet, aby byl život veselejší 
a barevnější. Není to moc? Jsou to jen 
skromná, malá přání. Co myslíte? Říká 
se, že pokud si přeje více osob stejnou 
věc, dostane myšlenka velkou energii 
a přání se vyplní. Našim seniorům i všem 
lidem přejeme klidné vánoční svátky a op-
timističtější rok 2023.

Přání se mají plnit o Vánocích! A tak 
si přeji: bílé Vánoce, spoustu sněhu, 
zmrzlé květy malované na skla okenic, 
zapálené svíce, vůni purpury a cukroví. 
Dárků pod stromkem jen poskrovnu, 
zato spoustu času povídat si u sklenky 
svařeného vína na zahřátí, když se 
vrátím z koulovačky s vnoučaty domů 
nebo po procházce zasněženou 
krajinou s přáteli. 

Klub seniorů při KC Kamenice

14. 12. Vánoční tvoření – vyšívání
Dozajista jsme, my ženy, nezapomněly 
něco ze starých osvědčených ručních pra-
cí. Vyzkoušíme si vyšívání jednoduchými 
technikami, které si připomeneme. Bavln-
ky i vyšívací kanavu dostanete na místě. 
Pokud však máte své vlastní a přinesete 
si je z domova, to uvítáme, alespoň bude 
více rozmanitého materiálu. Možná po-
těšíte své blízké originálním dárkem pod 
stromeček. Abychom naše muže neizo-
lovali, přijďte si zahrát ping-pong do sálu 
kulturního domu.
Přihlášky: do 12. 12.
Cena: 50,-Kč/osoba (na občerstvení)
S sebou: bavlnky, kanava, nůžky, velká 
kulatá jehla, brýle.
Začátek: v 10 hod. v KC Kamenice.

31. 12. Tradiční silvestrovská túr-
ka s ohníčkem u studánek  
Silvestr zahájíme krátkou vycházkou ke 
Štiřínským studánkám, opékáním buřtů 
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a zpíváním při kytaře. Rok 2022 se chýlí 
ke svému konci. Byl ve všech směrech 
náročný. V našem kruhu Senklubáků při-
vítáme rok 2023. Přejeme si, aby to byl 
rok dobrých začátků, dobrých a pevných 
přátelství, dobrých rozhodnutí a dobrého 
zdraví pro všechny lidi na celém světě. 
Přihlášky: do 28. 12.
S sebou: termosky s teplým mokem 
a dobrou náladu, drobné občerstvení 
vítáno.
Sraz: v 11.00 u Billy, cíl - Štiřínské stu-
dánky. 
Kdo se nezúčastní vycházky, přijďte 
rovnou ke studánkám cca ve 12 hodin.

Co jsme všechno prožili v měsíci 
listopadu:

Dne 1. 11. jsme navštívili Veletrh soci-
álních služeb, který pořádal sociální od-
bor OÚ Kamenice. Potkali jsme se tu se 
starými známými, ale i s novými firmami 
na tomto trhu.
Dohodli jsme se s poskytovateli na nových 
setkáních v rámci Klubu seniorů 55+ak-
tivní a na další spolupráci. Sledujte proto 
termíny přednášek, besed nebo i návštěv 
těchto firem, které mohou poskytovat so-
ciální a zdravotní péči i pro naše seniory 
a přidejte se, abyste byli včas informovaní 
o možnostech a novinkách. I přes menší 
účast zájemců z řad obyvatel Kamenice 
máme radost z prvního hmatatelného po-
činu na poli sociálních služeb. Děkujeme 
organizátorce paní Kateřině Kottasové.

I přes již chladnější, leč slunečné počasí 
jsme se společně se spolkem Kamenicko 
dne 5. 11. zúčastnili projektu „Ptačí bud-
ky pro Kamenicko“ a jejich rozmístění 
v okolní přírodě. Pomáhali jsme hlavně 
s jejich výrobou. Někteří z nás si své vý-
tvory zavěsili na stromy v blízkosti svých 
domovů na svých zahradách. Zbývající 
budky jsme umístili v parku naproti zámku 
Štiřín, za hrází rybníka a na cestě směrem 
ke studánkám. Pak dál až na vyčiště-
né části staré cesty vedoucí do Popovic. 
Budky jsme opatřili drátkem proti upadnutí 
stříšky a na listnaté stromy jsme je zat-
loukali ve výšce asi 4 metrů speciálními 
hřebíky. Vchod do ptačí budky by měl být 
vždy z jižní strany a je opatřený ochran-
ným plíškem proti vniknutí strakapouda 
a k ochraně ptáčat. Až tudy půjdeme na 
procházku, můžeme je spočítat a na jaře 
pozorovat, zda se v nich skutečně zahníz-
dili ptáci a vyvedli mladé. Odmění a potěší 

nás svým zpěvem, krásou a dobrým po-
citem z užitečné práce. Všem seniorům, 
kteří se podíleli na projektu, dodatečně 
děkujeme.

S dětmi v oboře Březka. V jednom dni 
mít hned dvě akce, se nedá zvládnout. 
A tak jsme dali přednost, i díky pěknému 
počasí, opětnému obnovení spolupráce 
s kosteleckou MŠ po dvou letech pauzy 
a vyšli jsme si 9. listopadu s dětmi do 
obory Březka v Kostelci u Křížků. Několik 
babiček a jeden děda se hned ujali dětí 
a již cestou jsme si s nimi báječně popo-
vídali. U brány do obory jsme si udělali 
společnou fotografii a počkali na nového 
pana hajného Libora Beníčka, který je v 
oboře jen krátkou dobu. Příjemný chlapík 
z Moravy, který nám krásnou moravštinou 
povyprávěl o oboře, o lese, zvířatech. Na 
několika stanovištích měl pro děti připra-
vené pomůcky – kostry, parohy a také 

tajemné nástroje v kapsách u bundy vy-
luzující zvuky zvířat. Starší děti byly zvída-
vé, ale i znalé a překvapovaly nás svými 
vědomostmi. Ke konci již byly netrpělivé, 
těšily se, že všechny ty dobroty, co si pro 
zvířátka doma připravily, jim nasypou do 
připravených krmítek. I na to došlo. Ces-
tou zpět do školky jsme zpívali, bylo nám 
všem moc dobře. Tak zase někdy příště 
se budeme těšit na vzájemné obohacení. 
No a nový projekt nad fotografiemi nám 
neuteče, jen ho o kousek posuneme, tak 
už si chystejte fotografie a svá vyprávění 
nad šálkem dobrého čaje.

Středu 15. 11. – Pečení perníčků s dět-
mi z MŠ v Kostelci u Křížků – jsme si 
my, děvčata, moc užila. Sešlo se nás 
celkem 6 babiček a zavítaly do školky. 
Děti i personál nás vřele přivítaly, rozdě-
lily jsme se na oddělení malých a větších 
dětí. Z tašek jsme vytáhly válečky na těs-
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Pronajmu byt 3+1 69m2 v Kamenici, Sídliště II., 4 patro. Nájemné: 11 900 Kč 
+ poplatky + záloha na elektřinu. Volné od ledna 23. Tel: 602 160 037

Hledám byt v této lokalitě. Stačí sms, zavolám zpět. 
Tereza, 722 017 892

Pro naše klienty se zajištěným financováním sháním nemovitosti na prodej  
v této lokalitě. Stačí poslat sms, zavolám zpět. Tereza Kárníková, 722 018 072

FOTOVOLTAIKA OD BIDLI TECHNOLOGIE
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ SE ZAJIŠTĚNÍM FINANCÍ NA MÍRU
Proč fotovoltaika od Bidli technologie?
| Vyřízení dotace až 205 000 Kč
| Montáž do 2 - 3 měsíců
| Úspora až 70 % energie
| Cenová nabídka a konzultace ZDARMA

LUCIE LEITNEROVÁ 
722 017 892

LUCIE.LEITNEROVA@BIDLI.CZ

to, zástěry a daly se s dětmi do práce. 
Nás i děti válení a vykrajování stromečků 
z perníkového těsta moc bavilo. Celkem 
jich bylo asi 208 kousků. Některé děti by 
vykrajovaly ještě teď. Stromečky upečou 
a nazdobí v kostelecké ZŠ. Budeme na 
ně myslet, aby se jim to povedlo stejně 
krásně jako to vykrajování. A třeba nějaký 
nazdobený perníkový stromeček od dětí 
dostaneme, až je navštívíme dopoledne 
v den jejich besídky pro rodiče a prarodi-
če, kterým stejně jako nám udělají radost 
svým zpíváním a tanečky.
Rády bychom popřály pohodové Váno-
ce, vše dobré v roce 2023 a hlavně po-
děkovaly obci i sponzorům za finanční 
příspěvky na realizaci našich akcí, ce-
lému týmu kulturního centra, lektorům, 
průvodcům a všem příznivcům Klubu 
seniorů 55+ aktivní za milou spolupráci 
a podporu, které si velmi vážíme. Marie 
a Marie

Všechny aktuální informace k akcím sle-
dujte 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



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

Lokalita Kamenice a okolí

Bc. Martina Odvárková
T +420 723 535 469
E martina.odvarkova@re-max.cz
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KAMENICKÉ 
VÁNOČNÍ

KD KAMENICE

25. 12. - 21 hod.  
DJ KOTY 
DJ MINA 

- krásný bazén s teplotou 31° 
- malé skupinky
- začínáme počátkem ledna

ZÁPISY:
NA TEL.: 603 512 710 NEBO NA EMAILU: 
INFO@KLUBKAPICKA.CZ WWW.KLUBKAPICKA.CZ

PRÁVĚ ZAČALY 
ZÁPISY DO ZIMNÍCH KURZŮ

KURZY PLAVÁNÍ PRO DĚTI



Více informací o nabízených pracovních pozicích naleznete na www.bonavita.cz

Nabízíme tyto volné pracovní pozice:
• elektrikář do údržby 
Kontakt: Ing. Tomáš Kupka �  778 435 106, kupka@bonavita.cz

• skladník 
Kontakt: Ladislav Flek �  775 296 860, flek@bonavita.cz.

• technik balicích strojů 
Kontakt: Ing. Peter Mikula �  725 693 634, mikula@bonavita.cz

• pracovník mlýna vločkárny 
Kontakt: Ing. Jiří Říha �  608 340 359, riha@bonavita.cz

• zástupce vedoucího zemědělského úseku
• pracovník obsluhy posklizňové linky
• pracovník výroby krmiv
Kontakt: Ladislav Svoboda �  731 596 002, svoboda@bonavita.cz 

• pracovník balírny cereálií 
• pracovník výroby
• pracovník úklidu
Kontakt: Tomáš Volák �  777 732 523, volak@bonavita.cz



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

Podmínkou ŘP. sk. B a VZV průkaz W1

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

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

011_VPK inzerat_nabor do pivovaru_ridic vzv.indd   1011_VPK inzerat_nabor do pivovaru_ridic vzv.indd   1 18.07.2022   17:12:2418.07.2022   17:12:24

http://restauracepodledem.cz/
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Jen moderní výroba může 
nové talenty nadchnout
Společnost Strojmetal investuje do roz-
voje tradiční kovárenské výroby v Ka-
menici nemalé � nanční prostředky. 
Mezi inovace, které � rma v posledních 
měsících představila, patří například 
nová zařízení pro snížení hluku nebo 
nově instalovaná obráběcí linka, která 
zvýšila význam Kamenice i u nejpres-
tižnějších výrobců automobilů. Pro 
HR ředitele Strojmetalu jsou nyní ale 
největší výzvou lidé, které bude práce 
v moderním českém průmyslu bavit 
a ponesou jeho tradici dál.

Trendem vzdělávání jsou gymnázia, IT 
obory a nově i zdravotnictví. Strojíren-
ství nebo průmysl byste mezi populár-
ními obory hledali spíše těžko. Přitom 
absolventi technických odborných uči-
lišť, technických středních a vysokých 
škol jsou velmi vyhledávaným „zbožím“ 
na pracovním trhu. Strojmetal se chce 
tomuto trendu postavit čelem, a ukázat 

kouzlo moderní výroby co největšímu 
počtu škol a  jejich žákům a studentům 
i všem uchazečům o zaměstnání.

Jak vysvětluje Jiří Žáček ze Strojmeta-
lu, vše začíná už na základních školách 
exkurzemi a možností výrobu vidět na 
vlastní oči. „V loňském roce jsme do pod-
niku pozvali žáky osmých a devátých tříd 
Základní školy Kamenice a ohlasy byly 
skvělé. Děti mají kováře za� xovaného 
jako muže v kožené zástěře, který kladi-
vem na kovadlině zpracovává žhavý kus 
železa. Neumí si představit kovárnu jako 
moderní robotizovanou výrobu. A nejen 
děti. To chceme změnit,“ vysvětluje zku-
šený náborář s tím, že mladé lidi techno-
logie baví. Pro Strojmetal je proto důležité 
všem ukázat, že moderní výroba je také 
o víceosých robotech, automatizovaných 
výrobních linkách, a hlavně o lidech, kte-
ří s těmito technologiemi umí pracovat. 
S nabídkou exkurze do výroby proto chce 
� rma oslovit i další školy v okolí Kameni-

ce. „Obzvláště u žáků posledních ročníků 
je možnost podívat se do podniků velmi 
důležitá. Bez dostatku informací je pro 
ně obtížné zvolit si svoji budoucí karié-
ru,“ doplňuje Žáček.

Seznámit se s možnostmi a perspekti-
vou práce v jednotlivých oborech je pro 
žáky velmi důležité. Na odborná učiliště 
a střední školy se budou v příštích letech 
hlásit velmi silné ročníky a pokud studen-
ti najdou zálibu v konkrétním oboru už 
na základní škole, může jim to pomoci 
zvolit správné vzdělání pro jejich další 
budoucnost.

Firmy mohou s volbou vzdělání pomoci
Právě statistika je podle vedení tradičního 
kamenického podniku také důkazem toho, 
že by se � rmy měly více otevřít a se žáky, 
studenty i školami spolupracovat. Z loň-
ského průzkumu společnosti Trexima totiž 
vyplynulo, že se svojí volbou odborného 
učiliště nebo střední školy není spokojená 



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

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
BUDOUCNOSTI 
ČESKÉHO PRŮMYSLU

CHCEŠ DO TOHO JÍT S NÁMI? 
NAPIŠ NEBO ZAVOLEJ!

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

zhruba třetina studentů. Nejčastější dů-
vod? I přes velkou snahu učitelů, kteří se 
snaží předat svým žákům co nejvíce zna-
lostí a dovedností, žákům chybí kontakt 
s realitou z výrobních podniků.

Na konci minulého školního roku se 
s praxí ve Strojmetalu, v rámci praktické 
výuky, mohlo seznámit dvanáct studen-
tů, kteří reprezentovali technické školy 
z Benešova, Prahy a Vlašimi. Se školami 
má � rma podepsané dokonce komplexní 
dohody o spolupráci a cílem společnosti 
je, aby v příštím roce bylo škol a studen-
tů, kteří si praxi ve Strojmetal vyzkouší, 
ještě více.

„Pro � rmu to často není jednoduché. 
Zvláště, když se chce žákům skutečně vě-
novat, připravit jim pestrá témata i praxe 
a pro výrobu a technologie je nadchnout. 
Stojí to ale za to. V Kamenici neseme té-
měř 200 let dlouhou tradici kovárenství 
a potřebujeme nové mladé nadšence, 
kterým budeme moci předat know-how,“ 
doplňuje Jiří Žáček.

Že praxe může být receptem pro to, 
jak získat zálibu v oboru, potvrzují i ti, 
kteří ji ve Strojmetalu už absolvovali. „Na 
praxi jsme byli dva týdny. První týden 
jsme si vyzkoušeli práci v kovárně a na 

obrobně. Druhý týden jsem si vyzkoušel 
i konstruování a v tom bych se v budouc-
nu asi i rád zlepšoval,“ hodnotil student 
Vojtěch ze Střední průmyslové školy stroj-
nické Betlémská.

Budoucnost v Kamenici je pro mladý 
i pro starý
Pro Strojmetal dnes pracuje asi 520 za-
městnanců na nejrůznějších pozicích, 
v roce 2025 by jich mělo být už přes šest 
set. Možnost rozvíjet kariéru v perspek-
tivním oboru nebude v Kamenici chybět 
ani v době ještě více automatizované 

a robotizované výroby. Firma chce své 
aktuální zaměstnance motivovat také 
k dalšímu rozvoji a nabídnout jim další 
vzdělávání v jejich oboru.

Novou generaci, které budou moci 
současní mistři oboru své zkušenosti 
předat, snad � rma najde. Jak je to ale 
s  těmi, kteří mají již nějaké pracovní 
zkušenosti z jiných � rem? „Zkušených 
lidí si nesmírně vážíme a dveře u nás 
mají jednoznačně otevřené. Kdo pra-
covat chce, určitě najde v našem týmu 
svoje místo,“ uzavírá svůj komentář HR 
ředitel Jiří Žáček.

HR ředitel Strojmetal 
Jiří Žáček chce,
aby si výrobu oblíbila 
i nejmladší generace




