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Fotka měsíce 
Kulturní centrum připravilo na začátek roku bohatý program se známými 
osobnostmi včetně představení Třináct u stolu se Simonou Stašovou a Miroslavem 
Etzlerem.
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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 
Paní učitelka Lenka Hradecká získala pro naši základní školu titul Evropská 
jazyková cena Label 2022.
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Slovo 
starosty

Vážení sousedé,
všichni, kdo se chcete opravdu ze srd-

ce zasmát, poznamenejte si do kalendáře 
9. února. V ten den k nám do kulturního 
centra v Kamenici přijíždí legendární show 
Na stojáka se svými předními komiky, jako 
je Ester Kočičková, Pavel Tomeš nebo Lu-
káš Pavlásek. Na stranách 12 a 13 se dozvíte 
víc. Plesovou sezonu v našem kulturním 
domě zahajuje 20. ledna Myslivecký ples 
a  v sobotu 11. února bude historicky první 
Společenský ples Strojmetalu.

S velkou radostí Vám také oznamuji, 
že jsme předali staveniště. Čeho? No pře-
ci rybníka ve Všedobrovicích, který bude 
odbahněn, zrekonstruován a vznikne tu 
přírodní koupaliště, po kterém jsme všichni 
toužili. Věřím, že počínaje touto sezónou 
si ho budeme v čím dál parnějších létech 
dosytosti užívat. Jen chci poprosit všechny 
obyvatele Všedobrovic i řidiče, kteří tudy 
projíždí směrem na Velké Popovice, o tr-
pělivost se zvýšeným provozem náklaďáků. 
Někam to bahno vyvézt musíme. Víc na 
straně 7.

Opravdu velký rozhovor na Vás čeká na 
stranách 8 až 11 s paní učitelkou Lenkou 
Hradeckou. Je to skvělá výpověď o úrovni 

naší základní školy, pro níž paní Hradecká 
získala celoevropské ocenění za výuku an-
gličtiny. Tímto jí i kolegyním z početného 
sboru, který naše děti vzdělává, gratuluji 
a děkuji.

V rozhovoru se dočtete, že se jako oby-
vatelé Kamenice a jako Češi nemáme vůbec 
za co stydět. Naše děti jsou nesmírně šikov-
né a častokrát jim chybí v komunikaci na 
mezinárodní úrovni jen trochu sebevědomí. 
Já osobně jsem rozhovor přečetl s velkým 
zájmem, protože není jen o angličtině, ale 
také o současné Evropě a technologiích. 
Určitě si ho nenechte ujít.

S novým rokem samozřejmě přichází 
i aktuální ceník odpadů. Kalendář svozů 
jsme Vám přinesli už v minulém čísle. Teď 
si prosím po otočení této strany zkontroluj-
te, jestli máte všechny informace k zaplacení 
za rok 2023.

Chceme Vám také jako každý rok 
usnadnit sklizení dosloužilého vánoční-
ho stromku. Můžete ho připravit venku, 
tak aby neblokoval silnici, večer v neděli 
8. nebo 15. ledna, aby ho pracovníci našich 
technických služeb následující den mohli 
odvézt do kompostárny.

Přeji Vám krásný a úspěšný rok 2023.

Pavel Čermák



44

Krátce  
ze zastupitelstva 
obce Kamenice

Krátce z Rad obce Kamenice

ROK 6. 12. 2022
schválila:
- uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě na byt č. 1 o veli-

kosti 31 m2, ul. Truhlářská č. p. 855, v bytovém domě v Těptíně, 
s nájemkyní, předmětem je prodloužení doby nájmu na dobu 
určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a zvýšení nájmu na 5.580 Kč;

- poskytnutí dotace z dotačního programu „Akce“ na sportovní, 
kulturní a volnočasovou aktivitu právnických a fyzických osob 
pro rok 2022:

 - Gymnastický oddíl Kamenice, z. s., Mezinárodní 
 gymnastický kemp – 7 000 Kč;
- přijetí dotace ve výši 2 000 000 Kč z rozpočtu Ministerstva 

zemědělství z programu 12939 – Podpora opatření na drobných 
vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa na realizaci 
projektu „MVN Všedobrovický rybník“ identifikační číslo pro-
jektu 4236;

- zapůjčení pozemků p. č. 511/4 a p. č. 620/3 v k. ú. Štiřín 
zhotoviteli PORR, a.s., na dobu od 1. 1. 2023 do 31. 6. 2023;

- uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – 
umístění a provozování kabelu veřejného osvětlení a dešťové 
kanalizace mezi obcí Kamenice a Středočeským krajem, č. sml. 
S-3175/00066001/2022-KH/Pí/VB. Věcné břemeno se zřizuje 
k pozemkům parc. č. 825/5, 825/8, 825/10 a 825/12, kat. území 
Těptín, ve vlastnictví Středočeského kraje;

- uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Kamenice, Vodohos-
podářskou společností Benešov, a.s. a obcí Velké Popovice, kde 
předmětem smlouvy je dovybavení VMŠ Řepčice. Smluvní cenu 
za dílo v celkové výši 929 976 Kč bez DPH se zavazuje uhradit 
obec Velké Popovice;

- uzavření darovací smlouvy mezi investorem firmou IDEA 
STAV NEMOVITOSTI, s.r.o., a obcí Kamenice na bezúplatný 
převod vodovodního řadu, kanalizační stoky a čerpací stanice 
v pozemcích parc. č. 459/20, 21, 22, 23 a 748/40 v k.ú. Ládví do 
majetku obce;

- uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 1. 6. 2022 
uzavřené mezi obcí Kamenice a nájemcem, jehož předmětem je 
snížení nájemného v prostorách cukrárny u dětského hřiště na 
50 % sjednané částky a změna platnosti smlouvy na dobu určitou 
do 31. 3. 2023. Nájemné se snižuje od prosince 2022 do března 
2023. Výše nájemného pro toto období by činila 4 500 Kč/měsíc.

Udělila:
- záštitu nad závodem Českého poháru štafet v orientačním 

běhu v termínu 23. 4. 2023, který organizuje OK Kamenice.

Zřídila a jmenovala:
 - pětičlennou komisi pro sport a kulturu;
 - za předsedu komise paní Evu Kršňákovou;
 - za členy komise Annu Novotnou, Jana Růžu, 
 Dana Ševčíka, Ing. Petra Valáška.

Vzala na vědomí:
- plán činností Technických služeb Kamenice na rok 2023;
- výroční zprávu MŠ Kamenice za rok 2021–2022.

13. 12. 2022 ROK
vzala na vědomí a schválila:
- předložený protokol o otevírání obálek a protokoly I a II 

z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek doruče-
ných ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce na akci „Modernizace výtahu OÚ Kamenice“;

- výběr dodavatele KONE, a.s., IČ: 00176842, který podal 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním místě 
s nabídkovou cenou 961 950 Kč včetně DPH.

20. 12. 2022 ROK
schválila:
- uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 3 o velikosti 32,30 m2 

v bytovém domě v Těptíně, mezi obcí Kamenice jako pronajíma-
telem a nájemcem paní G. K., za nájemné ve výši 5 814 Kč/měsíc 
+ zálohové a paušální platby za služby/měsíc s účinností od 1. 1. 
2023 do 30. 6. 2023 s možností prodloužení smlouvy;

- uzavření smlouvy o dílo mezi firmou EKOTERM – SERVIS 
s.r.o., IČ 45277346 a obcí Kamenice. Předmětem smlouvy o dílo je 
správa, provoz a údržba nízkotlakých plynových kotelen K1 a K2 
v objektu ZŠ Kamenice. Cena díla je 17 000 Kč bez DPH za měsíc;

- uzavření Dodatku č. 11 k Nájemní smlouvě na byt č. 8 o ve-
likosti 34,80 m2, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem panem 
S. P., kde předmětem Dodatku č. 11 je prodloužení doby nájmu 
na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023;

- uzavření dodatků k dohodám o poskytnutí příspěvků na vo-
dovod a kanalizaci uzavřené mezi obcí Kamenice a panem P. M. 
B dne 5. 1. 2022 v celkové výši 285 000 Kč, jejímž předmětem je 
posunutí data splatnosti, a to do 30. 5. 2023;

- vystavení objednávky na pana J. P. na poskytnutí služby svozu 
bioodpadu a odpadu z těžko přístupných lokalit malým vozem od 
1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 v maximální výši 150 000 Kč s DPH.

Krátce ze Zastupitelstva obce Kamenice

7. 12. 2022 ZOK
schválilo:
- rozpočtové opatření č. 9;
- rozpočet obce Kamenice pro rok 2023;
- zastupitelstvo obce Kamenice stanovuje v souladu s par. 102 

odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů kompetenci rady obce Kamenice k provádění 
rozpočtových opatření pro volební období 2022–2026 v tomto 
rozsahu:

1. technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů;
2. přesun finančních prostředků mezi paragrafy rozpočtové 

skladby s celkovým limitem 500 000 Kč (bez vlivu na výši příjmů 
nebo výdajů) na jedno rozpočtové opatření, maximálně třikrát 
mezi jednáními Zastupitelstva obce Kamenice;

3. úpravy rozpočtu výdajů na úhrady pokut, penále z roz-
hodnutí nadřízených orgánů a dohledů a dále nutných výdajů 
na zajištění chodu obce v případě havárií nebo stavu nouze či 
výdajů k odvrácení možných škod, kdy schválení rozpočtového 
opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován;
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4. zvýšení nebo snížení rozpočtované částky provozních výdajů: 
do výše 300 000 Kč na jedno rozpočtové opatření, maximálně 
dvakrát mezi jednáními Zastupitelstva obce Kamenice;

5. zvýšení nebo snížení rozpočtované částky investičních výda-
jů: do výše 500 000 Kč na jedno rozpočtové opatření, maximálně 
třikrát mezi jednáními Zastupitelstva obce Kamenice;

6. rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních pro-
středků z jiných rozpočtů, zejména příjmy z dotací a ostatní 
transfery bez omezení výše příjmů;

7. úprava rozpočtu k 31. 12. podle skutečnosti;
8. ukládá radě obce bezprostředně po využití pravomoci dele-

govanému zastupitelstvem informovat členy ZOK a FV o využití 
této pravomoci;

- uzavření Darovacích smluv mezi dárci na straně jedné a obcí 
Kamenice jako „Obdarovaný“ na straně druhé, jejímž předmětem 
je darování spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 318/11, 
parc. č. 318/14, parc. č. 318/15, parc. č. 318/39, parc. č. 318/40, 
parc. č. 318/41, parc. č. 318/42, vše v k.ú. Štiřín (pozemky pod 
komunikací v ul. Slámová), do vlastnictví obce Kamenice;

- uzavření Směnné smlouvy mezi obcí Kamenice, panem J. G. 
jako směňující a společností Messy, s.r.o., IČO 45149178, jako 
dárce. Na základě této smlouvy darovat díl „l“ oddělený od po-
zemku parc. č. 613/35 o celkové výměře 171 m2 ve prospěch obce 
Kamenice a směnit pozemky oddělené od pozemků parc. č. 613/1 
díly „p + n“, 613/33 díly „o + e“ a pozemek parc. č. 613/32, vše 
o celkové výměře 310 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, 
v k.ú. Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo ná-
městí 434, 251 68 Kamenice – Olešovice, za pozemky oddělené 
od pozemků parc. č. 611/4 díl „j“ a 613/31 díl „k“, vše o celkové 
výměře 196 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 922, v k.ú. Těptín, 

pro obec Kamenice;
- uzavření Směnné smlouvy mezi obcí Kamenice jako a paní 

M. F. a panem L. S. jako směňující a na základě této smlouvy 
směnit díly d+e+f oddělené geometrickým plánem od pozemku 
parc. č. 833/3 – o celkové výměře 179 m2, zapsané na listu vlast-
nictví č. 10001, vše v katastrálním území Těptín, ve vlastnictví 
obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice 
– Olešovice, za díly c+h oddělené geometrickým plánem od 
pozemku parc. č. 463/2 – zahrada o výměře 101 m2 a pozemku 
parc. č 460/1 – zahrada o výměře 1 749 m2, vše zapsané na listu 
vlastnictví č. 67, v katastrálním území Těptín, pro obec Kamenice.

Schválilo a vydalo:
- obecně závaznou vyhlášku 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. Ve výši 0,9 Kč/l rezervovaného objemu.

Neschválilo:
- uzavření kupní smlouvy mezi obcí Kamenice a společností 

GasNet, s.r.o., kde předmětem prodeje je pozemek parc. č. 646/26, 
o výměře 89 m2, který vznikne oddělením od pozemku parc. 
č. 646/17 – lesní pozemek, v k.ú. Těptín, ve vlastnictví obce 
Kamenice.

Pověřilo:
- radu obce Kamenice ke schválení posledního rozpočtového 

opatření v roce 2022 dle skutečnosti. ZOK bude s rozpočtovým 
opatřením ROK seznámeno na prvním zasedání Zastupitelstva 
obce Kamenice v roce 2023.

Aktuální ceny odpadů odsouhlasené zastupitelstvem

Vážení občané, pokud máte trvalý pobyt 
v Kamenici, můžete se těšit na plný servis ze 
strany obecního úřadu. Známka na pople-
nici vám bude doručena až do vaší poštovní 
schránky na konci měsíce ledna. Nemusíte 
tedy chodit na podatelnu pro známku a ta-
ké platbu, prosíme, proveďte bankovním 
převodem. Při placení se ujistěte, že máte 
správný variabilní symbol. Je totožný s tím, 
který jste uváděli minulý rok. Pokud si svůj 
variabilní symbol nepamatujete, naleznete 
ho na webu kamenice.cz. 

V roce 2023 bude 26 týdenních svozů 
a 13 měsíčních svozů, cena za 1 litr je 
0,9 koruny. Zaplatit můžete do konce 
února.

Svoz vánočních stromků proběhne ve dnech 9. 1. a 16. 1. 2023
Vážení občané, každoroční mimořádný svoz vánočních stromků proběhne v pondělí 9. 1. a 16. 1. 2023.
Prosíme tímto občany o jejich umístění vždy v neděli večer před svozem k popelnicím tak, aby neblokovaly 
komunikaci. Stromky budou odváženy do kompostárny a proto je nutné nechat stromek bez ozdob.

Děkujeme. Odbor správy majetku
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Mezi kolotočem pro nejmenší děti a soustavou na 
workout pro ty starší vyrostl nový provazový prvek 
na trénování lezeckých dovedností s pěnovou do-
padovou plochou.

V nivě přibyl další hrací prvek

Zadní část ulice Topasová v Těptíně je po rekon-
strukci a má kromě nového asfaltového povrchu 
i osvětlení. Projekt si žádal vybudovat velké vsako-
vací jámy kvůli odvodu dešťové vody.

Víceúčelové hřiště určená na streetball, volejbal 
a florbal, ale také pro menší děti na odrážedlech 
čeká už jen na kolaudaci a teplejší počasí, aby mohly 
být dokresleny čáry hrací plochy.

Mezi skateparkem a víceúčelovým hřištěm pod zá-
kladní školou byl donedávna nevzhledný plecho-
vý plot. Teď už je nahrazen moderním pletivem 
s brankou.

Rekonstrukce Topasové

Struhařov už má své hřiště

Místo plechů průhledný plot

Hotové a probíhající projekty v naší obci

Šetrnější lampy
Cena energií stoupla do závratných výšin a tomu se musí při-

způsobit i naše obec. Radnice proto připravila projekt na výměnu 
části starého veřejného osvětlení za moderní LED svítidla. „Pro 
náš projekt za zhruba 2 miliony jsme zpracovali a podali žádost, 
která byla schválena a již máme rezervovány finanční prostředky 
u MPO ČR ve výši 1 084 590 korun,“ říká starosta Pavel Čermák. 

Budou vyměněny ty nejhorší úseky veřejného osvětlení v Ka-
menici, které odpovídají podmínkám dotace. Stát totiž zadal 
přesné podmínky, mezi něž patří třeba rovnoměrné rozmístění 
stožárů, ale i předpoklad úspory energie výměnou sodíkových 
výbojek za LED.

Typickým úsekem, který splňuje zmíněná kritéria, je řada světel 
podél „staré benešovské“ od Olešovic po Novou Hospodu. Úspora 
energie po výměně světelných zdrojů tu bude opravdu znatelná 
a prokazatelná. Podle radnice nyní zbývá jen výběrové řízení na 
dodavatele, aby se mohlo začít s výměnou.    Red

Zpomalené náměstí
Hospodářská krize zasáhla do dlouho připravovaného projektu 

přestavby Ringofferova náměstí. Zatímco v roce 2022 následovaly 
jednotlivé fáze přípravy v rychlém sledu, aby mohla být vypsána 
architektonická soutěž, zastupitelstvo obce rozhodlo další postup 
prozatím zastavit. „Byli jsme připravení začít s regulérní soutěží ve 
spolupráci s komorou architektů, musíme se ale chovat odpovědně 
a zohlednit prudce se zhoršující ekonomické podmínky. Zdražení 
energií a de facto všeho nám odebírá volné prostředky a my kvůli 
snu o náměstí nechceme ohrozit věci, který mají naprostou prioritu 
a jsou navíc už kompletně připravené,“ vysvětluje starosta Pavel 
Čermák. Oněmi prioritami obce je stavba kanalizace ve Všedob-
rovicích a Štiříně a opravy silnic. Radnice si také dělá finanční 
rezervu na chodník podél „staré benešovské“ a rekonstrukci pro-
stranství na Nové Hospodě. Téma nového Ringhofferova náměstí 
je dle slov starosty připraveno zastupitelstvo letos znovu otevřít, 
jakmile se zpřehlední příjmy obce pro rok 2023.   Red



7

V létě už se tu můžeme koupat
Rybník ve Všedobrovicích se promění na přírodní koupaliště
Sen několika generací se stane 
skutečností. V rybníku za hasičárnou ve 
Všedobrovicích se bude možné koupat. 
Radnice byla úspěšná v získání dotace 
na jeho odbahnění a úpravu, aby nabídl 
příjemný letní (a pro otužilce celoroční) 
relax.

Variant, kde by v  Kamenici mohlo 
vzniknout přírodní koupaliště, bylo víc. 
Volba nakonec padla na Všedobrovice, kde 
již v průběhu ledna mají začít stavební prá-
ce. „Nic nebrání tomu, aby se to rozjelo 
v půlce ledna. Na zastupitelstvu jsme schvá-
lili dodatečné finance k dotaci, kterou jsme 
na tuto stavbu získali. Máme firmu, která 
nám předložila nejlepší nabídku v rámci ve-
řejné soutěže. Je podepsána smlouva a pře-
dáno staveniště,“ líčí starosta Pavel Čermák. 

Po vyvezení bahna se bude moct doda-
vatelská firma pustit do opravy hráze a vý-
pustního objektu. Koncem jara je v plánu 
opětovné napuštění. „Chceme lidem co 
nejvíc zpříjemnit pobyt u rybníka, a tak sa-
mozřejmě doplníme i posezení, odpadkové 
koše a podobně,“ říká starosta Pavel Čermák 
a dodává: „S rekonstrukcí rybníka souvisí 
i úprava parkovacích míst podél hlavní silni-
ce tak, aby jeho bezprostřední okolí mohlo 
zůstat bez aut a bylo maximálně pro lidi.“

Na místě je vysvětlení, co vlastně zname-
ná „přírodní“ koupání. Ze všech stran kro-
mě hráze bude zachován přirozený sestup 
do vody, pouze v místech, kudy odchází 
voda, vznikne nový bezpečnostní přeliv 
a nový výpustní objekt neboli požerák. 
„Určitě nebude rybník obehnán betonem, 
ale místy bude jen zpevněný kamenivem,“ 
ujišťuje starosta. Přírodní však neznamená, 
že bychom se měli koupat s kapry, rybník 
nebude určen k chovu ryb.

Co se týče čistoty vody, radnice naplá-
novala dokončení rybníka na chvíli, kdy už 
by měla být zahájena stavba kanalizace ve 
Všedobrovicích a Štiříně a do rybníka se tak 
nebude dostávat splašková voda. Největší 
nečistotu samozřejmě doteď představuje 
splavované bahno, které vlivem eroze při-
téká z okolních luk. Tento problém má 
vyřešit snížení dna rybníka a tím zvýšení 
jeho retenční kapacity, aby nebylo třeba 
dalšího odbahňování několik desítek let.

Díky pozvolnému spádu dna bude kou-
paliště vhodné i pro menší děti. Hloubka 

by se měla pohybovat od 90 centimetrů 
do dvou metrů na nejhlubší straně. Rad-
nice plánuje kromě posezení umístit okolo 
rybníka i dětské hrací prvky. Zejména ta 
část břehu, která přiléhá k hasičárně a má 
nejmírnější sestup do vody, se přirozeně 
nabízí jako plážová zóna, zatímco ostatní 
části budou vhodné spíše k procházkám 
a posezení s výhledem na hladinu.

Než si budeme moct užít první koupá-
ní, žádá radnice občany z okolí o shovíva-

vost. Množství bahna, které se za desetiletí 
v rybníku uložilo, je potřeba někam vyvézt. 
Stavební firma ho bude zaorávat na pole 
v Petříkově, což znamená, že náklaďáky 
budou jezdit přes Všedobrovice směrem na 
Velké Popovice a opět se tudy vracet. „Čis-
totu komunikací budeme hlídat, ale i tak 
bych chtěl všechny poprosit o trpělivost 
se zvýšeným provozem techniky,“ uzavírá 
starosta Pavel Čermák.

Red
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Desetičlenný sbor angličtinářů se stará o to, aby se děti z Kamenice bez problémů 
domluvily ve světě. Angličtina je pevnou součástí výuky a žáci mimo jiné i pod 
vedením Lenky Hradecké ji posunuli ještě na další úroveň a pilují jazyk v debatách 
s vrstevníky z nejrůznějších koutů Evropy. Právě Lenka Hradecká dostala za svou 
práci vynikající ocenění „Evropská jazyková cena Label 2022“, a tak jsme si s ní 
popovídali, jak jsou na tom naše děti ve srovnání s ostatními zeměmi a co vlastně 
obnáší vyučovat angličtinu na škole, jako je ta naše v Kamenici.  

Jak se podaří získat tak vý-
znamné ocenění, jako je Label?

Je to takové krásné vyvrcholení dlou-
hodobé práce. Nejdřív se nám podařilo 
získat certifikát kvality, tedy potvrzení, 
že náš projekt „Balance it out“ splňuje 
celoevropská kritéria pro mezinárodní 
projekty a následovaly další ocenění. 
Postup do finálového kola Evropské ja-

Chcete, aby vaše děti uměly anglicky?  
Dejte je na školu v Kamenici
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zykové ceny Label byl pro mě psychicky 
náročný, protože jsem musela náš projekt 
odprezentovat na ministerstvu školství 
před komisí.

Kamenice tak získala úspěch, 
který by člověk čekal spíš od 
elitního pražského gymnázia.

To je ale předsudek. Velké úspěchy mívají 

i malé školy, které se zaměřují na jazyky. 
Opravdu nezáleží na velikosti instituce, 
ale na jednotlivých učitelích a ředitelích. 
Během předávání cen bylo vidět, že je 
tam zastoupená celá republika.

Jak se dál vyvíjí angličtina na 
naší škole?

Učitelů angličtiny na plný i zkráce-
ný úvazek je v naší škole kolem deseti. 
Vycházíme spolu výborně a pomáháme 
si. Teď už jsme čtyři kolegyně, které 
pracujeme na mezinárodních projektech, 
což je pro děti skvělé. Když dostanou 
zadání, ať o sobě napíšou v angličtině, co 
dělají, jaké mají koníčky, rodinu, dělají to 
s úplně jiným zaujetím, když ví, že si to 
pak přečtou děti v zahraničí a dostanou 
od nich odpověď. Stejně tak, když mají 
nahrát nějaké povídání, o kterém budou 
vědět, že ho někdo na jiném místě v Ev-
ropě uslyší a bude na něj reagovat.

Teď jste vlastně popsala smysl 
takzvaného eTwinningu, o kte-
rém už vyšlo několik článků ve 
Zpravodaji. 

Přesně tak. Jedna věc je učit se angličtinu 
dle britské učebnice, ale číst a slyšet po-
tom v angličtině jiné děti, třeba z Řecka, 
Itálie nebo Španělska, a komunikovat 
s nimi, to je úplně jiná zkušenost, a proto 
jsme se do projektu eTwinning zapojili. 
Přála bych to zažít všem dětem.

Rovnou se zeptám, kdo má 
v Evropě nejlepší a kdo nejhorší 
angličtinu.

Nejobtížněji rozumíme Italům. A tady 
narážíme na další obrovský přínos eTwi-
nningu. Naše děti najednou vidí, že na 
tom s angličtinou nejsou vůbec špatně, 
a naopak je učitelé z jiných zemí chválí.

Můžeme srovnat národní škol-
ství? Možná má pořád ještě 
někdo zafixované, že co je dál 
na východ, je horší…

Ano, to je další věc. Díky video nahráv-
kám, které si mezi sebou školy vyměňu-

jí, najednou naše děti vidí, že se vůbec 
nemusí stydět nejen za svou angličtinu, 
ale ani za svou školu, co se týče celkové 
vybavenosti. Najednou říkají: „My to tady 
máme vlastně hrozně hezký.“

Projevil se nějak odchod Britá-
nie na mezinárodní výuce ang-
ličtiny?

Na eTwinning to žádný vliv nemá, 
protože tam spolu komunikují děti z celé 
Evropy. Ovšem Erasmus, který je určený 
pro učitele, to zasáhlo. Já s kolegy jsme 
měli poslední možnost odjet na studijní 
pobyt do Británie po brexitu. Teď, když 
chcete jako kantor načerpat britskou 
angličtinu, zbývá vám v rámci Erasmu 
víceméně jen Irsko. Ale Erasmus není 
jen o angličtině, ale i ostatních jazycích 
a předmětech, například informatice. Já 
osobně jsem absolvovala ve Španělsku a 
Chorvatsku takzvaný „Job Shadowing“, 
což je skvělá příležitost sledovat místní 
učitele při práci.

Jak jste se vlastně dostala 
k myšlence zapojovat do mezi-
národních projektů i kamenické 
děti?

Chtěla jsem navázat na svou vlastní 
zkušenost během Erasmu a eTwinning 
byl nejlepší příležitost. Je to bezpečná 
platforma, na níž má učitel plnou kontro-
lu, o čem si jeho žáci s těmi zahraničními 
povídají. Zároveň máte motivaci to dělat 
dobře nejen kvůli samotné výuce, ale 
taky když dostanete ocenění, získáváte 
jako odměnu nejrůznější psací potřeby, 
tašky, klíčenky, které pak můžu na konci 
roku dát dětem jako dárek a tím je ještě 
víc motivovat. Je to pro ně důkaz, že se 
opravdu stali něčeho součástí a že to dělají 
dobře.

Takže naše děti z Kamenice 
komunikují s těmi ze Španělska 
i jiných zemí napřímo jako zná-
me u Skype nebo WhatsAppu?

Právě, že tak to není z bezpečnostních 
důvodů. Pro tento účel byla vyvinu-
tá speciální stránka Twinspace, kam se 
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nedostane nikdo bez registrace a učitelé 
mohou sledovat, co si žáci píší. Video 
není naživo, ale jsou to nahrávky, na které 
pak může druhá strana reagovat. 

Komunikuje spolu tedy třída 
jako celek, nemůže si tam žák 
povídat jeden na jednoho?

Dnes už se všechno hodně hlídá. Pryč 
jsou ty časy, kdy jsme si s někým dopi-
sovali a každý si mohl přečíst naši adresu 
na obálce. Pamatuji si, že třeba já jsem si 
na škole dopisovala s Italkou a Němkou 
a tehdy učitel nehlídal, co v těch dopisech 
je. Prostě jsme to hodily do schránky 
a za nějaký čas přišla odpověď. Dnes to 
děláme tak, že když se nám podaří najít 
společný čas v rozvrhu, tak se spojíme se 
zahraničními žáky online.

Je vždy určené nějaké téma, 
nebo probíráte, co právě děti 
a učitele napadne?

Každý eTwinningový projekt má vždy 
své téma. Ten, za který jsme dostali 
evropskou cenu, se jmenoval „Balance It 
Out“, což bychom mohli přeložit jako 
„Vyvažme to“. Byl zaměřený na moderní 
technologie a jejich používání tak, aby-
chom dosáhli nějaké rovnováhy v životě. 
Celý projekt směřoval k vypracování 
žákovského dokumentu. S paní učitelkou 
z Řecka jsme sestříhali 40minutové video, 
ve kterém žáci hovořili a odpovídali na 
otázky. 

Takže se dá říct, že eTwinning 
je zaměřený spíš na mluvenou 
angličtinu než psanou?

To zase ne. Píše i čte se během projektu 
hodně, k tomu se používají nahrávky. 
Je to pro děti náročné, a proto když ho 
děláme na prvním stupni základní školy, 
snažíme se o hravější formu. Jak mladší, 
tak starší děti se ale musí poprat s tím, že 
celá komunikace je pouze v angličtině.

Jak moc se do komunikace mezi 
třídami napříč Evropou propisují 
národní rozdíly?

Spíš vnímám to, že se neustále dozvídám 
něco nového. Třeba nedávno jsme se 
bavili o vánočních tradicích, takže zjistíte, 
jaké jsou zvyklosti v Baskicku, o nichž 
jsem do té doby neměla ponětí. Děti si 
navzájem udělaly ze svých tradic kvíz 
a tam zjistíte, že rozdíly v rámci Evropy 
můžou být obrovské. Stejně tak jsme se 
dozvěděli novinky od chorvatských dětí, 
které slaví Vánoce v daleko vážnějším 
křesťanském duchu než my.

Vnímáte rozdíly v mentalitě 
národů?

Co mě jako učitelku zajímá jsou spíš té-
mata, která řeší všichni kantoři bez ohledu 
na zemi původu. To bylo jasně vidět na 
Erasmu, kde jsme debatovali o totožných 
problémech během výuky a ve vzdělávání 
obecně. Samozřejmě v některých zemích 
se víc řeší financování školství než v 
jiných, ale témata, jako je motivace žáků, 
zajímá učitele, ať jsou odkudkoli.

Když jsme u té motivace, jak si 
stojí naše děti oproti ostatním 
zemím?

Když bych to opravdu zjednodušila, při-

padá mi, že české děti jsou v rámci Evro-
py někde uprostřed. Jak už jsem říkala, ze 
zemí jako Francie, Španělsko nebo Itálie 
dostáváme pochvalu za dobrou angličtinu. 
Na druhou stranu třeba chorvatské děti 
se mi zdají ještě snaživější, je tam cítit ta 
touha po lepším životě.

Jak zvládají děti mezinárodní 
komunikaci po lidské stránce?

Živé situace, k nimž dochází během 
eTwinningu, jsou hodně zábavné, akorát 
mívají děti problém, že se hodně stydí. 
Bylo by rozhodně skvělé, kdyby komuni-
kace trvala déle než jeden rok, protože až 
na jeho konci se děti začínají lépe pozná-
vat a otrkávat. Takže by to chtělo na něj 
plynule navázat dalším projektem, a úplně 
nejlépe výměnným pobytem, v rámci 
nějž by se žáci mohli doopravdy potkat.

Co tomu v současnosti brání?

Samozřejmě finance. Každý, kdo někdy 
byl na výměnném pobytu, potvrdí, že 
zkušenost z cizího prostředí je nenahra-
ditelná. Je to něco, co prostě učebnice 
nedokáže zprostředkovat. Smyslem výuky 
angličtiny není dokonalé opakování frází, 
ale schopnost živě komunikovat a cítit se 
pohodlně a sebevědomě v mezinárodním 
prostředí.

K tomu je ale potřeba nejen an-
gličtina, ale taky osobní sebevě-
domí.

Když se umíte domluvit na jakékoli 
téma, byť s nějakými chybami, odrazí se 
to i na vašem sebevědomí. Ale je pravda, 
že eTwinningu se účastní žáci právě ve 
věku, kdy se člověk nejvíc stydí. Už to 
nejsou spontánní malé děti, ale ještě ne-
mají sebevědomí středoškoláků. Podařilo 
se nám uspořádat on-line setkání, aby se 
žáci viděli naživo, a tam to bylo patrné. 
Když pracujeme pouze s anonymními na-
hrávkami, je to pro ně daleko pohodlnější. 

Takže malé děti by byly komuni-
kativnější než ty v rané puber-
tě?

„V poslední době je hrozně módní slovo 
inovativní. Všechno musí být inovativní, 
ale já s tím mám trochu problém, protože 
si nemyslím, že něco je dobré jen proto, 
že je to nové a jiné.“
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Tam ale zase musí odvést daleko víc práce 
učitel, protože malé děti ještě nejsou 
dost jazykově vybavené. Osmáci už jsou 
schopní pracovat samostatně podle zadání.

Jak přistupujete Vy osobně 
k výuce? Máte vlastní postupy 
nebo víc stavíte na osvědče-
ných metodách výuky angličti-
ny?

V poslední době je hrozně módní slovo 
inovativní. Všechno musí být inovativní, 
ale já s tím mám trochu problém, protože 
si nemyslím, že něco je dobré jen proto, 
že je to nové a jiné. Takže můj hlavní 
princip je zdravý selský rozum a hledání 
rovnováhy mezi zavedenými metodami 
a invencí. Práce učitele je skvělá v tom, že 
každou hodinu můžete udělat jinou, a na-
víc vás vždycky něčím překvapí žáci. Ka-
ždá hodina je krok do neznáma, protože 
můžete mít připravený dokonalý plán, ale 
pak třeba zjistíte, že jsou žáci vyčerpaní 
z předchozího testu z matematiky, nebo 
mají nervy z toho nadcházejícího. To jsou 
situace, kdy musíte kreativně reagovat. 

Co děti a technologie? Jaká 
pravda o nich se projevila bě-
hem projektu, za který jste do-
stala evropské ocenění? Určitě 
jsou zběhlejší v používání inter-
netu a mobilních zařízení než 
jejich rodiče a prarodiče. Jsou 
v tom ale moudřejší?

Řekla bych, že ten hlavní rys u nich je, 
že moderní technologie používají auto-
maticky. To ale neznamená, že o nich 
mají lepší povědomí. Běžně si třeba myslí, 
že všechno, co je on-line, je k volnému 
použití. Řešili jsme proto hodně autorská 
práva. Ne náhodou je právě na toto kla-
den v mezinárodních projektech Evrop-
ské unie velký důraz. Snažíme se moti-
vovat děti, aby byly kreativní a například 
místo nepovoleného stahování obrázků si 
vytvořily vlastní.

Pak je tady určitě problém, jak 
se k sobě chovat navzájem v on-
-line prostředí.

Ano, etiketa a etika na internetu je další 
velké téma. Je velký rozdíl, když člověk 
vystupuje sám za sebe a oficiálně a tím, 
když je v anonymním režimu. Musím 
žáky usměrňovat, aby si třeba nedělali na-
schvály, když upravují sdílený dokument, 
nemazali si věci nebo nekazili. Zároveň je 
tím učím i důslednosti a týmovosti, aby 
bylo vždy možné dohledat, kdo udě-
lal jakou úpravu a nekomplikoval život 
ostatním. Samozřejmě on-line prostředí 
svádí k tomu vyjadřovat se o ostatních ta-
kovým způsobem, k jakému by se člověk 
nikdy neuchýlil, kdyby měl toho druhého 
fyzicky před sebou. I takovou osvětu je 
třeba dělat. K elementární slušnosti patří 
i to, abychom mluvili při mezinárodních 
přenosech řečí, které rozumí všichni, 
v našem případě anglicky, a ne třeba 
dělat poznámky o Španělech mezi sebou 
v češtině.

Takže jste tak trochu i učitel-
ka slušného chování, protože 
mezinárodní prostředí a nové 
technologie přináší nové nároky 
na něj?

Já bych řekla, že nároky na slušnost se 
nemění, jen je potřeba si ujasnit metody, 
jak v novém prostředí zůstat slušný. 

Jaký je Váš názor na používání 
mobilů ve škole?

Myslím si, že je to pro děti nejlepší nástroj 
už jen z toho důvodu, že školu nic nestojí. 
Stačí, že jim řeknu, aby si vyhledaly 
nějakou informaci na internetu nebo si 
něco rychle poznamenaly. To je další věc 
oproti předchozí generaci, že děti jsou 
v psaní na mobilech opravdu bleskové. 
Častokrát chceme taky do projektu něco 
vyfotit nebo nahrát a někam nasdílet, a to 
jsou všechno funkce, které máme díky 

mobilům okamžitě po ruce. Sice mají žáci 
telefony dle školního řádu vypnuté v taš-
ce, ale pokud se učitel rozhodne, mohou 
je ve výuce používat.

V posledních letech se hodně 
mluví o hoaxech a manipulacích 
na internetu. Myslíte, že mladá 
generace je lépe uzpůsobená se 
jim bránit?

To je něco, na co se musíme obecně víc 
zaměřit, protože vůči takovým věcem 
jsou vystavení lidé bez rozdílu věku. 
Technologie jsou tak vyspělé, že těžko 
rozeznáte v debatě na internetu skuteč-
ného člověka od bota nebo nedokážete 
rozlišit, co je skutečná a co vyrobená 
fotografie, co autentický a co podvržený 
zvuk. Můžete se setkat i se slohovou prací, 
kterou vyrobila umělá inteligence. Abych 
ale přímo odpověděla na vaši otázku, 
nemyslím si, že mladší generace je o tolik 
lepší v rozpoznávání a ověřování faktů 
než kdokoli dříve narozený. 

Čím to podle Vás je?

U každého je vždy problém pohodlnost. 
Prostě se vám nechce dál pátrat po půvo-
du dané informace a radši ji vezmete jako 
hotovou.

Kam myslíte, že se bude výuka 
angličtiny na naší kamenické 
škole posouvat?

Bylo by skvělé, kdyby co nejvíc žáků 
mělo možnost se účastnit mezinárod-
ních projektů. Jsem přesvědčená, že to 
bude stále lepší, protože máme opravdu 
výborný tým, pomáháme si, a když někdo 
dostane dobrý nápad, sdílíme ho ve svých 
praxích. Když se někomu z nás něco po-
daří, máme z toho všichni radost.       Red

„On-line prostředí svádí k tomu vyjadřovat 
se o ostatních takovým způsobem, 
k jakému by se člověk nikdy neuchýlil, 
kdyby měl toho druhého před sebou.“
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Do kulturního centra dorazí Na stojáka! 
Chystají se i plesy, koncerty a vernisáž

V lednu si po dlouhé pauze budeme moci užít ples! Konkrétně 
v pátek 20. ledna od 20:00 hodin proběhne tradiční Myslivecký 
ples, pořádaný HS Velké Popovice.

2. února vernisáž Radka Burýška - Malíř picassovské 
školy se svým vlastním abstraktním stylem a citem pro barvu začal 
s velkoformátovou olejomalbou již v osmdesátých letech. V kul-
turním domě si ale budete moct prohlédnout jak ukázky z jeho 
ranné tvorby, tak i obrazy z jeho nové tvůrčí éry. Zveme Vás na 
slavnostní vernisáž jeho výstavy v galerii Kulturního domu, která 
proběhne 2. února od 18. hodin.

Ve čtvrtek 9. února nás navštíví celorepublikově proslavená 
komediální show Na stojáka, ve které nás pobaví elity české 
scény jako Ester Kočička, Pavel Tomeš nebo Lukáš Pavlásek! 
Zahájení akce v 19:30 hodin.

V březnu k nám zavítá legenda české i světové jazzové scény 
Rudy Linka. Jeho nová živá show „Mezi řádky“, která byla inspi-

Drazí přátelé kultury, přejeme vám hodně štěstí, zdraví, 
lásky a úspěchů v tomto novém roce. Hned na jeho začátku 
se můžete těšit na bohatou paletu akcí, které jsme pro vás 
připravili.
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Celoroční a celostátní hra o nejaktivnějšího dětského čtenáře, ve 
které se z knih stávají perlorodky. V lednu zahájíme nový ročník 
soutěže Lovci perel, který v kamenické knihovně poprvé proběhl 
v roce 2020. Soutěž děti zaujala, na všechny lovce čekala během 
slavnostního vyhlášení výsledků malá odměna, na nejpilnější 
větší. Hra vychází z oficiální verze autorky této hry, knihovnice 
z královohradecké knihovny a je přizpůsobena možnostem naší 
knihovny.

Děti soutěží o nejdelší šňůru perel, průběžně mohou během 
návštěvy knihovny sledovat, jak jim jejich perlový poklad narůstá 
a porovnávat jej s výsledky dalších lovců perel. Hra tak kromě 
čtení nabízí dětem i zábavu a dobrodružství.

Její podrobná pravidla najdete v knihovně a na webu kckame-
nice, v záložce Knihovna.

Vyhlášení výsledku a předání cen proběhne začátkem roku 
2024. Kromě cen si každý lovec svůj nasbíraný perlový šperk bude 
moct ponechat nebo jej věnovat, třeba mamince, babičce, sestře. 
Těšíme se na nové lovce perel!

Dagmar Walachová, knihovna

Lovci perel: 
2. 1. – 21. 12. 2023

rována jeho bestsellerem nazvaným „Na cestě domů… vždycky“, 
nás nechá nahlédnout do jeho pestrého života a světové kariéry. 
Akce se bude konat ve čtvrtek 9. března, od 19:30.

Na sobotu 18. března se mohou těšit všichni taneční-
ci. Po dvou letech se vrací tradiční Kamenický ples, na kterém 
nám opět zahraje oblíbená Caroline Band a nebude chybět bohatý 
doprovodný program.

Pro milovníky divadla máme na čtvrtek 23. března v 19:30 
hodin přichystané představení Třináct u stolu se Simonou 
Stašovou a Miroslavem Etzlerem. Ti nám v komickém 
provedení představí rodinu Villardierových a jejich strasti při 
přípravě slavnostní večeře.

Fanouškům hudby bude vévodit měsíc duben. V tom se k nám 
vrátí fenomenální Michal Prokop a skupina Framus Five! 
Toto uskupení, které se spolu významně podílelo na tvoření české 
hudební historie, znovu spojilo síly, aby nám předvedlo pořádné 
představení. Koncert proběhne ve čtvrtek 20. dubna od 19:30 
hodin.

Veškeré informace (nejen) k výše zmíněným akcím naleznete 
na našich webových stránkách Kulturního centra Kamenice. 
Ještě jednou děkujeme za Vaši přízeň v roce 2022, a těšíme se na 
společně strávený rok 2023.

Vaše Kulturní centrum Kamenice
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Na počátku měsíce nás čekala miku-
lášská nadílka, kterou pro děti z mateřské 
školy uspořádali školáci ze základní školy 
Kamenice. V převlečení za čerty, anděly 
a Mikuláše rozdali všem přítomným dětem 
mikulášskou nadílku. Mikuláš věděl o dob-

rých i špatných skutcích všech dětí, a tak 
musely děti Mikulášovi a andělům slíbit, že 
se polepší a přednesly připravené básničky 
a písničky. 

V tom samém týdnu nás čekala ještě další 
návštěva dětí ze základní školy, ale tentokrát 
z Velkých Popovic. Žáci základní školy nám 
předvedli divadelní představení pohádky 
s názvem „Karkulka“. Během programu 
jsme si s dětmi společně zazpívali několik 
vánočních koled. 

Školkovým dětem se představení moc 
líbilo a nadšeně hercům na konci předsta-
vení tleskaly. 

V polovině měsíce se konaly vánoční 
besídky pro rodiče, sourozence, babičky 
i dědečky dětí. Děti za pomoci paní učitelek 
secvičily vánoční představení plné vánoč-
ních koled, písniček, básniček a pohádek 
pro své rodiny. Vánoční besídky provázelo 
vánoční pohoštění. 

Děkujeme dětem ze základní školy Ka-
menice i z Velkých Popovic za připravené 
programy pro děti, rodičům za účast na vá-
nočních besídkách a těšíme se na spolupráci 
v Novém roce 2023.   
Aneta Beránková a Věra Šebestová

Učitelky mateřské školy

Měsíc prosinec byl jako vždy jedním 
z nejhezčích měsíců ve školním roce, 
který si děti náramně užily. Celý 
měsíc byl věnován čertům, Mikulášům 
a andělům, vánočnímu tvoření, dopisům 
pro Ježíška, vánočním besídkám 
a těšení se na Ježíška. 

Prosinec v mateřské škole

Lednové knižní novinky

Před branou nenávratna  
(Adam Drda)
Jizva (Danuta Chlupová)
Osudné svědectví (Robert Bryndza)
Sobík popleta (Věra Hudáčková)
Kotrmelce u krmelce 
(Blanka Budínová)

Smrkovec (Klára Břicháčková)
Valentýnka a pradávné poklady 
(Ivana Peroutková)
Ondra a kouzelný obraz 
(Kristýna Kraváčková)
Cesty dětí do staletí 1. 
(Kateřina Schwabiková) www.kckamenice.cz/knihovna
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Zprávy ze základní školy.  
Návštěva Armádního muzea na Žižkově

6. 12. jsme navštívili Armádní muzeum 
na Žižkově. Cesta do muzea byla dlouhá, 
protože napadl první sníh a mnoho času 
jsme strávili v autobusu. Do muzea jsme 
dorazili trochu prochladlí, ale prohlídka 
muzea nás rychle pohltila.

 Samostatně jsme si prohlédli expozici 
věnovanou 1. světové válce. Zákopy západ-
ní fronty žáky opravdu zaujaly stejně jako 
mnoho dalších exponátů a různých inter-
aktivních instalací. Také prohlídka expozi-
ce 2. světové války byla zajímavá. Chlapci 
zkoumali různé zbraně a vojenská vozidla. 

Ve třídě máme chlapce, který se vojenské 
tématice věnuje, a jeho odborné znalosti 
nám prohlídku zpestřily. 

Následoval program určený žákům 
6. ročníků věnovaný počátkům naší země. 
Z hodin dějepisu byli žáci dobře připraveni 
a v týmech pak přímo v expozici zjišťovali 
různé informace a plnili úkoly. Všichni pra-
covali moc dobře a čas v muzeu si užili, ale 
i využili k získání nových poznatků.

Toto nové muzeum mohu všem do-
poručit, expozice je moderní, interaktivní 
a každý si najde zajímavé informace.

Barbora Vošická

Žáci ze speciální péče  
si zavzpomínali na Vánoce

I my, žáci ze speciální péče, jsme si nyní 
zavzpomínali na Vánoce, před kterými jsme 
připravovali různá přání, visačky, vánoční 
řetězy... 

A aby nám čas lépe utíkal, hráli jsme také 
i vánoční bingo, Logico - piccolo -vánoční 
zvyky a tradice, zpívali jsme si koledy, četli 
si z vánočních čísel naší oblíbené Mate-
řídoušky, Rozmarýnky a z Médi Pusíka 
a těšili se na Ježíška.  

Druhý týden v prosinci (14.12.), se na 
nás a do tříd 4. B a 4. C přišla podívat paní 
spisovatelka Pavlína Pavlíčková a četla ze 
svojí knížky - Mucošci a tajemství alchy-
mie. Knížka měla dějepisný podtext, a tak 
se někteří z nás dozvěděli i něco z historie.

Přejeme Vám všem, krásný rok 2023 
a hlavně hodně zdraví.  

Žáci ze speciální péče a paní 
učitelka Dáša Ördögová 
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Turisticko-herní 
kroužek

Při ZŠ Kamenice letos vznikl tento kroužek, a to díky podpoře 
školy, Komunitního centra i zájmu žáků napříč 3.-7. ročníků.

Podobný kroužek jsem 8 let vedl při ZŠ Křesomyslova v Praze 
4 jako Turisticko-vodácký, Klub deskových her nebo Kroužek 
netradičních sportů a her.

Po nástupu do Kamenické školy jsem byl zvědavý, zda i zde 
se najdou zájemci o výlety po okolí, o poznávání přírody, učení 
se skautským dovednostem a hraní deskových společenských her.

Našli se a přihlásili.
V čase krásných slunečných dnů podzimu jsme stihli navštívit 

okolí Ringhofferovy hrobky, přírodní „Opido-dům“ s výstavou 
ezoterických obrazů v Těptíně a okolí Mlýnského rybníka. Po-
každé jsme našli jeden „geo poklad“, vyzkoušeli nějaký uzel nebo 
hru v přírodě.

Chladnější vlhké počasí nám poskytlo prostor pro objevování 
pravidel deskových her. Většinou moderních, jako např. Cartage-
na, Duch, Blafuj, 6-bere, Osadníci z Catanu nebo Monstermania, 
ale i tradičních v podobě přátelského turnaje v Dámě.

Na nástěnce ve škole u Komunitního centra máme prostor pro 
fotografie z výprav a herních setkání a na chodbách školy jsou 
herní tabule pro trénink Dámy o přestávkách.

Děkujeme všem za náměty na výlety, aktivity a hry a těšíme 
se na další společná setkání i po Vánocích.

Mgr. Jan Steinbauer

Advent  
v Národopisném 
muzeu

Adventní čas zahájily děti ze 2. B a 2. C v Národopisném mu-
zeu, kde pro ně byl připravený zajímavý program. Děti si nejprve 
zábavnou formou připomněly, co je to advent, jak se dříve zdobil 
vánoční stromeček, jaké se připravovalo sváteční jídlo, jak se dřív 
mlsalo, kdo je to svatá Barbora a svatá Lucie a jak to bylo s na-
rozením Ježíška. Pak si děti prošly expozici, kde si prohlédly, jak 
dříve lidé žili, a viděly nádherný vyřezávaný Betlém.  Tam si děti 
zahrály na adventní postavy v půjčených kostýmech.  Na závěr na 

ně čekala sladká odměna. V muzejní dílně si ozdobily perníčky, 
kterým neodolaly a odnesly si je v bříšku domů.

Lara Vogeltanzová a 2.C 

Výtvarná soutěž 

Dne 8. 12. 2022 proběhlo předávání cen výtvarné soutěže „Byl 
jednou jeden život“, vyhlášené Základní uměleckou školou Josefa 
Lady ve Velkých Popovicích. V prvním kole této soutěže byly 
oceněny i žákyně ZŠ Kamenice, a to v technice fotografie, katego-
rie 14 až 16 získala 2. místo Marta Kudrnáčová, v technice malba 
a kresba, kategorie 11 až 13 let získaly ocenění za 1. místo Barbora 
Kaprová a Valentýna Hryzbilová, za 2. místo Emma Vogeltan-
zová a Rozálie Peyerová a za 3. místo Tereza Lišková, kategorie 
14 až 16 let 1. místo Žaneta Lea Drahokoupilová, 2. místo Adéla 
Podrápská a 3. místo Kateřina Svobodová. Všem jmenovaným 
srdečně blahopřejeme..  Ing. Martina Havlíčková
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Školení první pomoci pro pedagogy
V průběhu října a listopadu 2022 ab-

solvovali naši učitelé, vychovatelky a asi-
stentky pedagoga (celkem 58 pedagogů) 
čtyřhodinové školení první pomoci zamě-
řené zejména na věkovou skupinu školních 
dětí. Záchranáři ze společnosti Zdravotníci 
s.r.o. velmi poutavou formou osvěžili účast-
níkům školení důležité informace, které už 
třeba zapomněli, seznámili je s novinkami 
v poskytování první pomoci a zodpověděli 
mnoho dotazů na konkrétní situace, se kte-
rými se ve škole nebo na školních akcích 
setkáváme. 

Účastníci školení si také vyzkoušeli ma-
sáž srdce na přinesených modelech. Bylo 
znát, že oba školitelé jsou záchranáři z pra-
xe a že tím pádem mohli lecjaké situace 
objasnit i z jejich pohledu. Nezbývá si než 
přát, abychom jejich pomoci potřebovali 
co nejméně.

Mgr. Alena Stehlíková 
zástupkyně ředitelky 
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Ragbistky Strong Girls budou obhajovat zlaté 
medaile. Čeká je Itálie, Německo a Rakousko

Děkujeme partnerům

„Osobně se na rok 2023 moc těším. Klub 
už má své pevné základy v podobě počtu 
hráček, tréninkového zázemí nebo podpory 
obcí a sponzorů, teď je potřeba tyto základy 
jen prohlubovat. Klíčové je pro mne, že to 

holky a teď již i kluky baví a stále přichá-
zejí noví členové. Sportovní výkony jsou 
jedna věc, my ale chceme, aby naše děti a 
mládež měli i spoustu společenských zážit-
ků, poznávali nové kamarády a cizí země. 

V tomto roce máme pro naše dorostenky 
připraven německý Heidelberg. Na katego-
rie U10 až U18 čeká již tradiční olympiáda 
dětí a mládeže v rakouském Klagenfurtu, 
kde se střetne 10000 dětí ve 12-ti různých 
sportech a z 30 zemí celého světa, a my tam 
budeme s kategorií U15 obhajovat zlaté me-
daile. Na poslední destinaci se těším nejvíce, 
protože tam můžeme jet se všemi věkovými 
kategoriemi, tzn. i s našimi 4letými trpasli-
cemi a tou je italské Miláno. Myslím, že se 
máme opravdu na co těšit,“ popisuje plány 
SG prezident klubu Josef Bláha.

SG Kamenice

Sotva za sebou rok 2022 zavřel dveře, můžeme se už těšit na rok 2023. Kromě 
účasti na oficiálních turnajích České ragbyové unie po celé České republice čekají 
na ragbistky STRONG GIRLS všech věkových kategorií i zahraniční destinace. 
Země, které plánujeme navštívit, jsou Itálie, Rakousko a Německo. Na fotografii 
pak můžete vidět naše holky na turnaji v Paříži spolu se svými soupeřkami 
z městečka Llandovery RFC ve Walesu. Od trenérky tohoto týmu jsme taktéž 
dostali pozvánku na jejich turnaj, takže se můžeme těšit i do Walsu.

Staňte se součástí Sport a Fun Academy, vyberte si 
od pololetí nový kroužek a přihlaste se na kemp!
Máme za sebou polovinu školního roku a s ním i polovinu sezóny naší akademie. 
Podařilo se nám rozjet mnoho nových sportovních kroužků a pustili jsme se i do 
oblastí mimo pohybové aktivity. V některých našich lokalitách tak můžete kromě 
tradičních florbalu, fotbalu a všesportovní GYM Academy navštěvovat i horolezení, 
basketbal nebo šipky. Pro ty, kteří sportu úplně neholdují, nabízíme v rámci nové 
Fun Academy například kroužek Lega, zpěvu nebo deskových her.

V některých kroužcích nám stále zbývá 
pár volných míst, proto mají holky a kluci 
možnost se do nich od pololetí zapojit! Se-

znam naleznete na funacademy.cz/krouzky, 
kde si kroužky také můžete přehledně vytří-
dit dle lokality. Cílem všech našich kroužků 

je především budovat u dětí pozitivní vztah 
k dané činnosti, vzájemné vztahy a přá-
telství a umožnit jim prožít radost ze spo-
lečných zážitků. Všichni trenéři a lektoři 
u dětí budují hodnoty potřebné pro život, 
které souzní s vizí naší akademie. Jsou to 
například pracovitost, bojovnost, zábava 
nebo férové chování. Budeme se těšit na 
všechny nové členy!
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Klub seniorů při KC Kamenice
 „Leden za kamna vlezem.“ Již 
podle názvu tohoto měsíce by měly 
být ledové dny. Tedy nejstudenější 
měsíc v roce. Takový měsíc zve 
k rozjímání, k úklidu věcí potřebných 
i nepotřebných, k plánování i k účtování 
a vyhodnocování. I my jsme pro 
vás v lednovém čísle udělaly malé 
vyhodnocení toho, co jsme za rok 2022 
prožili. Zveme Vás k posezení nad 
dobrým čajem s medem nebo voňavou 
kávou, ke vzpomínání a prohlížení 
fotografií z našich akcí, ale i našeho 
dětství či mládí. A také nad plány 
budoucími.

Ať se nám „Senklubákům“ v novém roce 2023 daří stejně dobře jako vloni!

Na léto, jako již tradičně, chystáme ně-
kolik příměstských kempů. O prázdninách 
se tak můžete těšit na tradiční sportovní 
Summer Campy pro školáky i předškoláky 
plné florbalu, fotbalu i dalších sportů a po-
hybových aktivit, novinkou jsou potom 
Fun Camp a horolezecký Summer Camp. 
První z nich se ponese v tématu Cesta ko-
lem světa a účastníci se postupně stanou 
chemiky, cestovateli, zahrají si deskové hry 
a vyzkouší si i mnoho dalších aktivit z na-
šich kroužků. Na horolezeckém kempu, jak 
už název napovídá, získají účastníci pře-
devším nové zážitky na lezecké stěně, ale 
neochudíme je ani o nejrůznější pohybové 
hry a aktivity pod širým nebem. Jestli chcete 
svým ratolestem připravit léto plné neza-
pomenutelných zážitků, vyberte si některý 
z našich kempů! Jejich přehled najdete na 
https://funacademy.cz/camp/. Přihlašování 
je spuštěno, tak neváhejte!           Vít Voltr
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18. 1. Procházka oborou Březka v Kostelci u Křížků.
Projdeme oboru s panem hajným Liborem Beníčkem, která 
je jinak veřejnosti nepřístupná. Seznámí nás s historií obory, 
ukáže zajímavosti a zákoutí, a budeme-li tiší, třeba zahlédne-
me i místní zvěř. Vítané jsou pamlsky – mrkev, jablíčka, oves.
Přihlášky do 16. 1.
Sraz: v 9 hod. v Kostelci u prodejny Žabka, poté se společně 
přesuneme k oboře.

25. 1. Mezigenerační projekt „Dopis vnoučeti“
Se ZŠ v Kamenici navazujeme opět spolupráci k dokončení 
mezinárodního projektu, který se nám z důvodu Covid 19 ne-
podařilo dokončit. Tak snad je nyní ten správný čas. Setkáme 
se organizátorky mezinárodního projektu, dětmi ze školy a paní 
učitelkou Martinou Havlíčkovou a těmi z Vás, kteří jste již přispě-
li svým „Dopisem vnoučeti“ a fotografiemi do Národní kroniky 
a dotáhneme projekt ke zdárnému cíli. Zveme na besedu do 
školy všechny, kteří se chtějí zajímavého projektu zúčastnit.
Přihlášky do 23. 1. (Kapacita bude omezena na cca 10 – 15 
osob)
Sraz v 8.00 hod. před hlavním vchodem do ZŠ Kamenice.

8. 2. Nový projekt „Nad fotografiemi a mapou“ aneb 
Jak jsme prožili léto.
Přijďte si popovídat o cestování, chladné dny nám tak rychleji 

Zveme vás na zajímavou přednášku, do-
zvíme se od nové lektorky paní Květy 
Navrátilové, jak postupem staletí vznikalo 
jedno z největších podzemí současných 
evropských metropolí. Co to znamená, 
když hovoříme o podzemí v Praze? Co 
všechno její podzemí zahrnuje a kde 
nalezneme nejznámější místa, jež mů-
žeme navštívit? Jako pokračování této 
přednášky plánujeme návštěvu některého 
z tajemných míst v Praze. 
O termínu a místě budete včas informo-
váni.
Přihlášky do 10. 1.
Sraz v KD v 10 hod. Doba trvání před-
nášky cca 2 hod.
Cena: 50,-Kč/osoba (malé občerstvení 
zajištěno).

Rekapitulace roku 2022:
• Soutěže: Běžky nebo pěšky, ping–pongový turnaj, soutěž o 
nejlepší vánoční štrůdl
• Muzicírování: bezpočet čtvrtečních setkání s kytarami, vánoční 
zpívání „Česko zpívá koledy“. Děkujeme všem organizáto-
rům a kytaristům za všechna setkání s muzikou! Naučili 
jste nás již přes 200 písní! Stále se zdokonalujeme ve 
zpěvu, ve zpívání v kolektivu i v pamatování si textů písní.
• Cyklo středy, páteční a nedělní pěší túry pod taktovkou man-
želů Vinklerových. Děkujeme jim oběma za jejich celoroční 
přípravu výletů a sepsání všech příběhů z výletů do kro-
niky. Díky vám jsme zdravější, odolnější a stále v dobré 
kondici!
• Setkávání při jiných sportech: pravidelné trénování ping pongu 
a petanku. Velké díky organizátorům.
• Výlety do Prahy: Muzeum Karla Zemana na Kampě, muzeum 
hudby, Botanická zahrada a ZOO v Troji, Šárecké údolí s kou-
páním a tajemná Praha s paní Ivanou Tatkovou.
• Výlety za hranice Kamenice: Louny, Žatec, Tábor, Morava 
– Bílá, Grúň, Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, Pustevny, 
Kopřivnice a Štramberk.
• Spolupráce: s MŠ v Kostelci u Křížků, se spolkem Kamenicko 
– Noc kostelů, tvorba a umístění ptačích budek a vlastivědné 
vycházky. Děkujeme a těšíme se na nové zážitky.
• Ostatní: tvoření o Velikonocích a před Vánoci, taneční zábavy 
s Josefem Bártou, posezení a opékání v Nivě s harmonikářem, 
beseda s J. Pišnou o historii Kamenice a na sociální téma 
s K. Kottasovou, společné oslavy narozenin a různých výročí. 
Věříme, že i rok 2023 bude stejně plodný. 
Pojďme se aktivně setkávat na všech našich akcích!

Měsíc leden nabitý různými tipy pro vaši zábavu 
a rozptýlení:

Pravidelné aktivity:
• Pondělí a čtvrtek od 9 hod. ping – pong v KC Kamenice.
• Středa, pátek – dopolední, neděle - odpolední túrky pod tak-
tovkou manželů Vinklerových.
• Čtvrtek odpoledne – pravidelné zpívání.

11. 1. Přednáška s projekcí na téma „Tajemná 
podzemí Prahy“
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Odpověď starosty
Vážená paní Jellúšová, máte pravdu v tom, že jsme Vaše stížnosti 

na autobusy pod okny řešili více než několikrát. Problematika je 
tedy zmapovaná více než dobře. Stav se má tak, že po každé Vaší 
stížnosti jsem kontaktoval dopravce firmu ARRIVA, aby své řidiče 
znovu poučil o jejich povinnosti nenechávat bezdůvodně zapnuté 
motory. Náprava mi byla vždy přislíbena. Při průběžných kontro-
lách během dne (obecní úřad je v sousedství)  musím konstatovat, 
že v průběhu roku jsem na tento nešvar sám nenarazil. Řidiči zde 
parkují s vypnutými motory.

Minimálně jednou Váš podnět po naší diskuzi řešila dokonce 
Policie ČR, s výsledkem šetření jste mě bohužel neseznámila.

Přišlo do redakce

Autobusy za obecním úřadem
Vážený pane starosto, za dobu Vašeho působení na pozici 

starosty v obci Kamenice jsme spolu několikrát řešili neustálý 
hluk a vrčení motorů autobusů, které nechávají řidiči při více jak 
půlhodinových pauzách při obědech a svačinách nastartované 
přímo před naším domem (za budovou obecního úřadu).

Každý v této zemi se ohání ekologií, ale když se má řešit 
konkrétní problém, který znečišťuje ovzduší v obci, jde ekologie 
stranou. Proč si přidělávat starosti kvůli pár zbohatlíkům, kteří si 
v naší obci koupili byt (to jsou vaše slova). Bydlím zde 14 let a do 
dneška se nic nezměnilo. V jednom ze zpravodaji obce jste psal, že 
nechcete, aby jsme si tu připadali jako na Budějovické. Musím vás 
ujistit, že tam autobus přijede na zastávku a okamžitě řidič motor 
vypne. A tak se Vás ptám, co hodláte udělat proto, aby i v naší 
obci byl nejen v pracovních dnech, ale i o víkendu klid a abychom 
nemuseli několikrát za den chodit za řidičem autobusu s žádostí, 
aby nastartovaný autobus vypnul.

S přáním hezkého dne,   I. Jellúšová

Poděkování
Děkujeme zaměstnancům KC v Kamenici, za podporu, a zho-

tovení letáčků na sousedské zpívání, v rámci celorepublikové akce 
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. Ochotně letáčky rozvezli po Kamenici 
a obcích, které k ní patří.  Ještě jednou děkují

 Luboš a Blanka Lerchovi

utečou při vzpomínání.
Z letního období máme spoustu zážitků, příběhů a tipů pro 
ostatní, kam se vydat za zajímavými místy, proto jsme pro vás 
připravily tento nový projekt.
Pochlubte se svými fotografiemi s příběhem. Promítneme je 
na plátno a vy doporučíte ostatním. Také všechna místa, která 
jsme navštívili společně s Klubem seniorů 55+aktivní postupně 
na nástěnnou mapu vyznačíme. Prožitou atmosféru přiblížíme 
i těm, kteří se nemohli zúčastnit a připomeneme si, kde jsme by-
li a co jsme zažili. Fotografie z mobilu pošlete přes WhatsApp, 
uložené v počítači pošlete mailem. Případně vám s tím pomů-
žeme. Další data tohoto projektu průběžně vypíšeme.
Přihlášky do 6. 2.
Cena: 50,-Kč/osoba (na občerstvení). Platba na místě.
Začátek: v 10 hod. v KC Kamenice.

15. 2. Beseda se sociální pracovnicí Mgr. Evou 
Rosovou z hospice Dobrého pastýře
V časopise Kamenicko jste měli možnost seznámit se se zaříze-
ním v Čerčanech, Hospicem Dobrého pastýře, které poskytuje 
paliativní péči a léčbu svým klientům, sociální odlehčovací služ-
by přímo v hospici nebo terénní formou ve vlastním prostředí 
klientů a také širokou škálu služeb ve vlastním komunitním 
centru. Přijďte na besedu, zeptejte se na cokoli paní magistry, 
co se týká nabízených služeb a práce s klienty. V případě zájmu 
si zajedeme toto místo prohlédnout osobně a uvidět vše, o čem 
si budeme povídat, na vlastní oči. Můžeme využít příležitosti 
při některé z veřejných akcí, pořádaných hospicem pro své 
klienty, ale i širokou veřejnost.
Přihlášky do 14. 2.
Sraz v 10.00 hodin v malém sále v kulturním domě Ka-
menice. 

Ohlédnutí za prosincovými akcemi
Pošmourné dopoledne dne 21. 11. jsme příjemně strávili s his-
torikem Janem Pišnou. Zmapoval nám sochy, kapličky, boží 
muka a jiné historické stavby u nás na Kamenicku. Zodpově-
děl nám otázky, které jsme mu položili ohledně cest a budov. 
Děkujeme. Vinklerovi

Sobota 10. 12., sál kulturního domu. Co se dělo? Vánoční 
večírek klubu seniorů! Kolik se nás sešlo? 65 aktivních členů 
klubu + hosté. Program? Společné zdobení stolů, příprava zá-
zemí, promítání filmu o historii klubu, přípitek, zábava, večeře, 
dárky. Něco navíc? Soutěž o nejchutnější štrůdl, z 9 ochutná-
vek vyhrál štrůdl Aleny Vyhnálkové. Byl tanec? Ano! K tanci 
hrála osvědčená dvojice Josef Bárta s dcerou Janou. Tančili 
jsme country tance, polku, valčík, modernu a zhlédli i ukázku 
pravého řeckého tance. Povedl se večírek? Velmi! Večer jsme 
všichni odcházeli s kalendářem na rok 2023 z fotek roku 2022 
a s úsměvem na tváři. Závěr? Bylo nám spolu dobře, a ať to 
tak zůstane i po celý letošní rok!

My, tvořivé ženy, jsme uvítaly možnost sejít se 14. 12. v přísálí 
KC s lektorkou Bohunkou Bauerovou. Měla pro nás jako vždy 
spoustu nádherné vánoční inspirace. Z množství různého mate-
riálu pod našima rukama vznikaly zajímavé kousky – vyšívané 
aplikace, háčkovaní andílci nebo vánoční přáníčka. Každá z nás 
si kousek té inspirace nesla domů. Muži ve velkém sále hráli 
ping-pong. Všichni jsme si to užili. 

Dne 15.12. jsme navštívili MŠ v Kostelci u Křížků, děti čekalo 
odpolední vystoupení pro rodiče a my, senioři, jsme se účast-
nili dopolední premiéry besídky. Dětem jsme tleskali po každé 
písničce, tanečku i básničce a bylo na nich vidět, že je to 
opravdu baví. Bavilo to i nás, a tak posíláme poděkování všem 
učitelkám, které děti vše naučily, i samotným malým hercům 
a herečkám. Monika Sváčková

Všechny aktuální informace k připravovaným i proběhlým 
akcím najdete na webu www.kckamenice.cz - lišta Klub 
seniorů a také na vývěsce u KC.

Kontakty na organizátorky:
Marie Hajdušková, tel. 733 222 369
mail: hajduskovam@seznam.cz  
Marie Grafnetter, tel. 721 865 938
mail: marie.grafnetter@seznam.cz



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

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

Koupím vojenskou vzduchovku vz.47 či vz.35  
v jakémkoliv stavu. Děkuji za nabídku. Tel. 721 112 733

Inzerce
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na to, aby poučili všechny řidiče, kteří jezdí do Kamenice, aby 
obzvlášť v zimním období používali k vytápění své kabiny, kde 
musí čekat na další jízdu, přednostně přídavné topení, a nikoli 
motor. A motor aby vypínali, ihned jakmile je to možné.

 Pavel Čermák

Není mi lhostejný Váš klid. Jen jsem se Vám snažil několikrát 
vysvětlit, že byty, které developerská firma INSKY vybudovala 
situovala na pozemek tak, že bezprostředně přiléhají k objízdné 
trase autobusů a jejich konečné zastávce. Nebyl to nápad obce. 
Developer to mohl udělat i jinak. Autobus tu jezdil a parkoval 
ještě v době, kdy na místě bytů stála stará školka. Autobusy nikdo 
k Vašim bytům dodatečně nepřivedl. Nicméně obec následně 
stání autobusů přemístila o kus dál a celou komunikaci opravila 
do dnešního bezvadného stavu.

Chováním konkrétních řidičů, pokud i po opakovaném sezná-
mení s pravidly, i nadále bezdůvodně nechávají zapnuté motory 
při odstavovaní autobusů, musíme vyhodnocovat individuálně 
a přestupky je potřeba vždy pečlivě zadokumentovat a následně 
nahlásit na Policii ČR. Bez dostatečné dokumentace takového 
činu nejspíš řidič odejde bez trestu. Takové oznámení může udělat 
každý z nás, starosta ani další nikdo z obce nemá v této věci více 
pravomocí. Z povahy provozu autobusu je potřeba přihlédnout 
k tomu, že chvíli před odjezdem a chvíli po dojezdu autobusu 
musí běžet motor naprázdno. Provozní ředitel ARRIVA mě rov-
něž poučoval o jejich povinnosti zajistit pro cestující v autobuse 
předepsanou teplotu (jak v létě, tak v zimě). I k tomu se nejspíš 
používá motor nebo jeho přídavný agregát. ARRIVA si naopak 
stěžovala, že na odstavené autobusy létají v Kamenici brambory 
nebo jablka z přilehlého domu. S tím jsem se osobně nikdy nese-
tkal. Z mého pohledu je potřeba se zaměřit na bezdůvodný chod 
na prázdno v řádu desítek minut, nikoli jednotek minut.

Znovu se spojím s dopravcem ARRIVA a budu opět apelovat 
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