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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 
Boj zimy s jarem přinesl výkyvy počasí, ale v trávě je už co zobat.
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Slovo 
starosty

Vážení sousedé,
když píšu tyto řádky, rvou se sluneční 

paprsky se sněhovými vločkami a vždy, 
když se zdá, že jaro vítězí, přichází fujavi-
ce s nevídanou silou. Věřím, že až budete 
tento zpravodaj držet v ruce, získá jaro už 
definitivně převahu.

Teď Vám chci sdělit, že se nám ulevilo 
od velkého břemene. Už v lednu naši za-
stupitelé schválili tolik diskutovanou změnu 
územního plánu číslo 6. Mnoho z Vás jistě 
tuší, co se pod tímto názvem ukrývá. Ano, 
parkoviště Strojmetalu. Za dobu, co jsem 
v Kamenici nejen starostou, ale i občanem, 
si nepamatuji, kdy něco zvedlo takové emo-
ce a stalo se předmětem tolika debat a bo-
hužel i dezinformací, jako je právě plocha 
parkoviště. 

Už je to ale za námi a já Vás srdečně 
zvu ke čtení na stranách 5 až 7, kde najdete 
podrobné informace a důvody, proč jsme se 
nakonec my, zastupitelé za KAM 21, roz-
hodli pro změnu územního plánu zvednout 
ruku. Vedle čtení na Vás čekají i historické 
fotky.

Na stranách 8 a 9 Vám doporučuji se 
začíst do nabídky Kulturního centra. Jazz, 
ples, kratochvíle pro všechny věkové skupi-

ny a pozvánky až do května, abyste si mohli 
včas vyhradit termíny ve svých kalendářích.

Také si nenechte ujít pozvánky na veli-
konoční jarmarky. Když si procházím pla-
káty na stránkách zpravodaje, je jasné, že 
tohle jaro bude opravdu pestré.

Zvlášť našim dětem přeji, aby se jim po-
dařilo v tabletech a mobilech přetížené době 
najít zdravou rovnováhu mezi hlavou a tě-
lem. Na straně 10 na Vás čeká pozvánka na 
skvělou a tradiční akci, kterou pořádá naše 
knihovna, Noc s Andersenem. Zvlášť děti 
od 7 do 13 let se mohou těšit na dva dny 
nabité zábavou, čtením a odměnami, a taky 
trochu dobrodružstvím během přespávání 
v knihovně. 

Na straně 16 Vás zase naši fotbalisté 
zvou na příměstský pohybový kemp, kte-
rý se odehraje přesně uprostřed léta, kdy 
už spousta rodičů neví, co s dětmi doma 
podnikat. Dětem se během kempu budou 
věnovat i trenéři Sparty a Slavie, rozhodně 
však nejde jen o fotbal, ale o celkovou po-
hybovou průpravu. Tak neváhejte, prázd-
niny se teď zdají daleko, čas ovšem plyne 
jako voda a uvidíte, jak budete rádi, že jste 
děti včas přihlásili.

Přeji příjemné čtení.

Pavel Čermák
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Krátce  
ze zastupitelstva 
obce Kamenice

Krátce z Rad obce Kamenice

1. 2. 2023

Rada obce Kamenice schválila:
- uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 267/17 a Příkazní 

smlouvě č. 268/17 uzavřených se společností PROVOD – inže-
nýrská společnost, s.r.o., IČ: 25023829 dne 18. 12. 2017, kterými 
se snižuje cena díla;

- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-6003078/VB/01 – 
Ládví, Lýková – kNN – parc. č. 752 mezi obcí Kamenice a ČEZ 
Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 752, 
kat. území Ládví, ve vlastnictví Obce Kamenice;

- nový organizační řád Obecního úřadu Kamenice;
- Smlouvu o provádění správy a údržby sítě a informač-

ních technologií mezi obcí Kamenice. IČ: 00240273, a ities fin 
s.r.o., IČ: 06278779. Předmětem této smlouvy je správa počítačové 
sítě a výpočetní techniky, stanic a serverů objednatele;

- pořízení 22 kusů dárkových karet v hodně 1000 Kč/1 ks od 
firmy dm drogerie market, s.r.o.  pro nové „občánky“ Kamenice;

- Sandru Watterovou vedoucí odboru Kanceláře obce Kame-
nice s účinností ode dne 1. 2. 2023;

- Program na podporu sportovních, kulturních a volnočaso-
vých aktivit.

Rada obce Kamenice vzala na vědomí 
a schválila:
- záměr zahájit výběr zhotovitele na další stupeň projektové 

dokumentace na akci „Vodovod a kanalizace Skuheř“. 

Rada obce Kamenice jmenovala:
- za zřizovatele nového člena školské rady: paní Barboru Ro-

sůlkovou.

Rada obce Kamenice vzala na vědomí 
a schválila:
- záměr zahájit výběr zhotovitele na projekt „Chodník Rin-

ghofferova střed“.

13. 2. 2023 

Rada obce Kamenice schvaluje:
- zveřejnění záměru obce směnit pozemky parc. č. 518/1 „díl a“ 

– trvalý travní porost o výměře 25 m²  oddělený od pozemku parc. 
č. 518/1, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, pro obec Kame-
nice, ve vlastnictví Obce Kamenice, za pozemek parc. č. 518/6 
„díl b“ – trvalý travní porost o výměře 25 m² oddělený od pozemku 
parc. č. 518/6, zapsaném na listu vlastnictví č. 3093, vše v katas-
trálním území Ládví, pro obec Kamenice;

- uzavření smlouvy o poskytnutí služeb na www.fiedler-
-marg.cz mezi obcí Kamenice a firmou FIEDLER AMS s.r.o. , 

IČ: 03155501, ve výši 100 Kč + DPH/měsíc/telemetrickou jed-
notku;

- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6032557 mezi obcí 
Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035. Věcné břemeno 
se zřizuje k pozemku parc. č. 668, kat. území Štiřín, ve vlastnictví 
Obce Kamenice;

- Směrnici pro správu pohledávek.

22. 2. 2023

Rada obce Kamenice bere na vědomí:
- výroční zprávu za rok 2022 o svobodném přístupu k infor-

macím.

Krátce ze Zastupitelstva obce Kamenice

25. 1. 2023

Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo:
- rozpočtové opatření č.1/2023;
- pro uvolněné členy zastupitelstva elektronické stravenky na 

potraviny, v hodnotě 150 Kč, za každý odpracovaný den, přičemž 
50 Kč z této hodnoty bude strháván srážkou ze mzdy;

- pro uvolněné členy zastupitelstva benefitní kartu za každý 
odpracovaný měsíc 500 Kč, vyplácený 1 krát ročně;

- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2023, kterou se stanovuje 
úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě;

- Pravidla pro poskytování dotací na sportovní, kulturní a vol-
nočasovou aktivitu spolků, sdružení, právnických a fyzických 
osob obce Kamenice.

Zastupitelstvo obce Kamenice stanovilo:
- měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 19688 

Kč, stanovené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., s účin-
ností od 25. 1. 2023;

- měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva ve výši 
2188 Kč, členům rady 8749 Kč, předsedům všech výborů a komi-
sí 4376 Kč, členům kontrolního a finančního výboru zastupitelstva 
ve výši 3645 Kč, dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 
s účinností od 25. 1. 2023;

- v případě souběhu dvou a více funkcí u neuvolněného zastu-
pitele odměnu tak, že jde o součet odměny zastupitele a odměny 
za výkon další funkce. Pokud by vznikl neuvolněnému zastupiteli 
nárok na odměnu za výkon více než dvou dalších funkcí, pro účely 
stanovení výše odměny se vezme součet odměny za výkon funkce 
zastupitele a té funkce, za níž by mu náležela odměna ve vyšší výši;

- částku na odměnu pro členy finančního a kontrolního vý-
boru, kteří nejsou členy Zastupitelstva obce Kamenice, ve výši 
12 000 Kč/rok;

- částku na odměnu pro předsedy osadních výborů, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva obce Kamenice ve výši maximálně 
6000 Kč/rok;

- o výši odměny rozhodne Zastupitelstvo obce Kamenice na 
návrh starosty na posledním zasedání v daném kalendářním roce.

Zastupitelstvo obce Kamenice rozhodlo:
- o námitkách ke změně a vydalo změnu č. 6 územního plánu 

obce Kamenice.
Kompletní zápis naleznete na webu kamenice.cz
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Konec dohadů.  
Parkoviště Strojmetalu bude legální
Návštěvníci fotbalového hřiště a skateparku  
budou mít kde parkovat i nadále

Zastupitelé na svém lednovém zasedání schválili sledovanou „změnu číslo 6 
územního plánu“. Ukončila se tím sporná situace, kdy parkovací plocha u zámku 
a kostela, ale i vedle multifunkčního areálu, kterou využívají také občané 
Kamenice během sportovních a kulturních akcí, se nacházela v právním vakuu 
a hrozilo, že ji bude muset její vlastník z velké části zdemolovat. V tomto článku se 
vrátíme k nejdůležitějším faktům a důvodům, proč se většinová část zastupitelstva 
rozhodla plochu pro parkoviště po letech debat schválit.

Prvním, již zmíněným důvodem je ve-
řejný zájem. Ačkoli je parkoviště v majetku 
soukromé firmy Strojmetal, během víken-
dových akcí je zpřístupněno veřejnosti. Jak-
koli bychom se rádi pohybovali po Kame-
nici pěšky, zůstává faktem, že multifunkční 
areál je poměrně daleko odkudkoli krom 
samotného centra obce. Pouze parkoviště 
Strojmetalu je schopné pojmout auta ná-
vštěvníků fotbalových či ragbyových zápa-
sů a hudebních akcí. Sama obec plánovala 
pro sportoviště vybudovat další parkovací 
místa, ale v době hospodářské krize zvolila 
jiné priority. Nechat odstranit hotové par-
koviště a místo něj vybudovat z vlastních 
prostředků na nedalekém pozemku jiné, se 
nejeví z hlediska napjatého rozpočtu jako 
racionální řešení.

Parkoviště bylo až do ledna tohoto roku 
fakticky nepovolenou stavbou, protože bý-
valý majitel Strojmetalu Miroslav Jelínek se 
rozhodl ho postavit na území, které bylo ze 
dvou třetin vedeno v územním plánu jako 
parková zeleň. Přestože tehdy disponoval 
veškerými kladnými stanovisky dotčených 

orgánů, které předložil stavebnímu úřa-
du, chybělo mu to zásadní, a to byl soulad 
s územním plánem. Obec sice o změnu 
územního plánu požádal, ale na výsledek 
nečekal a pustil se do stavby. 

Tak se stalo, že povolovací proces stavby 
parkoviště nemohl být nikdy stavebním 
úřadem dokončen, pokud sama obec svůj 
územní plán nezmění a ony dvě třetiny úze-
mí se nestanou dopravní plochou. Nespráv-
ný postup vzbudil velikou vlnu nevole jak 
u veřejnosti, tak u zastupitelů. Tato situace 
navíc vzbuzovala dojem, že Strojmetal zničil 
zámecký park, aby mohl vybudovat par-
koviště, a část kamenické veřejnosti proto 
požadovala návrat k původnímu parkovému 
určení a s ním i demolici parkoviště či jeho 
značné části.

Park, který nebyl

Narážíme na další důvod, který sehrál 
roli při lednovém rozhodování většiny za-
stupitelů, a to, že na území parkoviště se 
pravděpodobně žádný park nikdy nena-

cházel. Příjezdová silnice k parkovišti, která 
vede mezi fotbalovým hřištěm a kostelem, 
je zakreslena již na nejstarších dochova-
ných vojenských mapách z let 1764-1768, 
1780-1783 a 1836-1852 a později evident-
ně sloužila pro potřeby továrny založené 
rodem Ringhofferů. „Vyvinuli jsme velké 
úsilí, abychom si ověřili tvrzení o údajném 
anglickém parku, ale nikde jsme tuto in-
formaci nedohledali, naopak jsme zjistili, 
že již v 19. století byla tato lokalita vedená 
jako louka protnutá cestou. To potvrdili 
i památkáři při vyjádření ke stavbě. Ani 
zastánci obnovy parku nám na naši žádost 
neposkytli jakýkoli dokument, který by je-
jich teorii historicky podložil,“ říká starosta 
Pavel Čermák.

V roce 1945 přišli Ringhofferové o svůj 
majetek včetně továrny a okolí. Od pa-
desátých let se přilehlý zámek dostal do 
správy obce Kamenice, která v něm začala 
provozovat školu a jak bylo pro onu éru 
typické, ani samotná budova ani její okolí 
se nedočkaly péče, kterou by si zasloužily. 

Po pádu komunismu vstoupil poze-
mek do nové éry v žalostném stavu. Na 
jedné straně zámek zdevastovaný školním 
provozem a opomíjený kostel, na druhé 
straně nevzhledná kostka truhlárny a mezi 
nimi území zarostlé náletovými křovinami 
a dřevinami, protnuté trubkami a zaházené 
odpadem ze skládek. Během divokého de-
vadesátkového kapitalismu, který vystřídal 
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Cesta vedoucí mezi areálem Strojmetalu a fotbalovým hřištěm, která nebyla 
zakreslena do územního plánu v roce 2000.

Nová silnice v trase staré cesty. Takto vypadala situace s parkováním, dokud 
Strojmetal neotevřel své parkoviště na víkendové akce pro veřejnost.

Stav území, které bylo v roce 2000 zakresleno jako parková zeleň. V pozadí 
černá stavba vily podnikatele, kterou Strojmetal odstranil. 

Pohled z jiného úhlu na území údajného parku s opuštěnou budovou truhlárny. 
I ta byla po koupi pozemku Strojmetalem odstraněna.

totalitu, ještě přibyla nelegálně rozestavěná 
vila italského podnikatele, který se k ní pře-
stal znát ve chvíli, kdy mu stavení úřad při-
kázal ji zdemolovat, a následně zkrachoval.

Hrubou stavbu vily spolu s náletovým 
porostem nechal srovnat se zemí až majitel 
Strojmetalu Miroslav Jelínek, který tyto 
pozemky odkoupil a rumiště po demolici 
se následně rozhodl využít pro parkoviště. 

Cesta k němu vedla po stejné trase, která 
tu byla již dvě století a proti jeho záměru 
neměli zásadní námitky ani památkáři, kteří 
si vyžádali, aby bylo parkoviště vyskládáno 
z žulových kostek. Námitky tehdy neměl 
ani odbor životního prostředí.

Kde však Strojmetal narazil, byl územní 
plán obce Kamenice a tento problém po 
řediteli Jelínkovi zdědil i následující maji-

tel MTX Group. Už roce 2000, kdy vzni-
kl územní plán Kamenice, totiž byly dvě 
třetiny zmiňované plochy označeny jako 
parková zeleň a jedna třetina nejblíže zámku 
jako smíšené jádro obce, kde bylo, a i dnes 
je možné parkoviště umístit zcela legálně. 

„Jediné vysvětlení pro označení sporné-
ho území za park vidím v tom, že za pěta-
sedmdesát let od války tato bývalá louka 
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zarostla a místy připomínala zanedbaný 
les. Vizuálně to tedy nebyla ani louka, ani 
skutečný les, ale prostě území, které leželo 
desítky let ladem. Možná šlo tehdy o záměr 
architekta při tvorbě územního plánu na 
tomto místě v budoucnu park založit. Re-
álný stav území ukazují historické fotografie 
z doby, než zde vyrostla nová obrobna a než 
byla odstraněna rozestavěná vila,“ vysvětluje 
starosta Pavel Čermák. 

Značnou míru nedokonalosti prvního 
územního plánu Kamenice dokazuje i fakt, 
že do něj tehdejší tvůrci nezanesli ani bu-
dovu přilehlého kostela, která stojí ve sku-
tečném zámeckém parku, ani cestu, která 
pozemek lemujem kolem kostela a hřiště 
již déle než 200 let. S velkou nadsázkou se 
tak dá říct, že by bylo možné požadovat 
i demolici kostela, protože parková zeleň 
žádné stavby nepovoluje. 

V každém případě stavba parkoviště na 
rozdíl od kostela nebo cesty nebyla staveb-
ním úřadem povolena a toto byl silný ar-
gument pro všechny zastupitele před jejich 
lednovým rozhodováním. 

Většina zastupitelů si vyhodnotila, že 
vynucená demolice parkoviště by nepři-
nesla to, co slibovaly některé fotomontáže 
„budoucícho parku“ kolující po Kamenici. 
Zejména proto, že asfaltová příjezdová cesta 
i dlážděná cesta k zámku a s nimi i třetina 
plochy parkoviště byla v souladu s územním 
plánem, a to včetně závor. Parkoviště by se 
při neschválení změny č. 6 jen zmenšilo, ale 
nepřestalo by sloužit, respektive přestalo by 
sloužit kamenickým občanům. Anglický 
park by zde s největší pravděpodobností 
nevznikl jednak proto, že by to zbývající 
plocha po demolici parkoviště neumož-
nila, ani by nešlo rozumně předpokládat, 
že firma donucená ke zničení investice za 
několik milionů, by na svém soukromém 
oploceném pozemku místo prostého tráv-
níku vybudovala park dle představ těch, 
kteří ji k zhacení investice donutili, a ještě 
by tento pozemek zpřístupnila veřejnosti.

Otevírá se nová budoucnost?

Sladění územního plánu s parkovištěm 
je v zájmu obce, jejíž obyvatelé potřebu-
jí parkovat během velkých akcí. Šlo však 
i o víc, jak vysvětluje Pavel Čermák: „Naši 
zastupitelé za KAM 21 chtěli udělat vstříc-
né gesto vůči největšímu a nejstaršímu za-
městnavateli v Kamenici. Pokud to mám 
říct natvrdo, tak jsme uvěřili slibům vede-
ní Strojmetalu, že chce být naším dobrým 
sousedem a spolupracovat na kvalitnějším 

životě v naší obci.“ Hned ale zdůrazňuje, že 
tato důvěra se budovala několik předcho-
zích let, a i proto proces schvalování trval 
tak dlouho. Strojmetal, aniž měl od obce 
záruku schválení územního plánu, začal 
snižovat hluk pocházející z jeho areálu a pod 
tlakem nejen vedení obce, ale i mnoha ak-
tivních občanů ustoupil od plánu rozšiřovat 
v budoucnu výrobu na nových plochách 
svých pozemků. 

Snížení hluku, který se dnes pohybuje 
trvale pod zákonem stanovenými limity 
a často velmi hluboko pod nimi, potvrdi-
la opakovaně autorizovaná firma Akustika 
Praha. „Vzhledem k tomu, že však byl ob-
jednatelem měření Strojmetal, chtěli jsme 
rozptýlit pochybnosti a ve spolupráci se 
spolkem Klidná Kamenice jsme necha-
li provést obdobné měření od jiné firmy, 
a i ta prokázala, že jsou hygienické limity 
bezpečně plněny,“ říká starosta Čermák. 
Výsledky všech měření publikuje obec na 
svém webu.

Faktem zůstává, že Strojmetal je z ně-
kterých míst Kamenice i tak slyšet. Jelikož 
je průmyslový šum v naší obci vnímán jako 
něco cizorodého, souhlasil Strojmetal již 
v roce 2020, že bude hlukovou kulisu dále 
tlumit, a to i po posledním, loňském mě-
ření hluku. Nejzásadnějším krokem, který 
letos vedení obce od Strojmetalu očekává, 
je přemístění několika největších chladicích 
jednotek ze střech hal do zvláštní budovy na 
konci areálu směrem do Čakovic. Firma, již 
vypracovala projekt a získala na něj stavební 
povolení. „Podle našich informací je reali-
zace naplánovaná na dvě stavební sezóny, 
tedy letos by měla započít a v příštím roce 
by mělo být hotovo,“ popisuje Čermák.

Vzájemná důvěra je klíčová. Stejně jako 
neměla Kamenice garanci, že Strojmetal 
bude snižovat hluk i pod zákonem stano-
vené limity, pokud mu obec sladí firemní 
parkoviště s územním plánem, neměl ani 
Strojmetal před pár lety garanci, že mu bude 
parkoviště oficiálně územním plánem po-
voleno, pokud investuje miliony korun do 
protihlukových opatření. Jeho protihlukový 
projekt však evidentně pokračuje a parko-
viště je nadále přístupné veřejnosti. 

Záruka parkování 
a rekonstrukce zámku

Vedení obce seznámilo zastupitele s dal-
ším krokem, který nyní nastane, a to je po-
sunutí závor na parkovišti o pár metrů blíže 
k zámku tak, aby první třetina parkovacích 
míst byla přístupná celoročně bez nutnosti 

se s kýmkoli při příjezdu domlouvat. Dále 
je na stole k podpisu smlouva, která zaručí, 
že přístupnost parkoviště pro veřejnost bude 
trvalá a nebude záviset na tom, kdo bude 
ve vedení obce nebo Strojmetalu. Zbytek 
parkoviště pak zůstává k dispozici veřejnosti 
o víkendech po dohodě s ochrankou. 

Mezi vedením Kamenice a Strojmetalu 
se také oživila debata ohledně budoucnosti 
zámku přiléhajícího k průmyslovému areá-
lu. „Pro mnohé je právě Kamenický zámek 
symbolem naší obce a my usilujeme nejen 
o to, aby byl opravený, ale také alespoň 
zčásti přístupný pro naše občany, a to včetně 
přilehlého okolí. Strojmetal nám dal jasnou 
nabídku ke spolupráci při využití zámku a je 
na nás zastupitelích, jak s ní naložíme,“ říká 
starosta Čermák. 

Zastupitelé proto nyní spouští diskuzi 
o tom, jak by obec mohla zámek pro naše 
občany využít. Prvotní úvahy cílí na bez-
bariérové přízemí zámku, kde by mohla 
vzniknout multifunkční obřadní síň, vý-
stavní prostory a interaktivní muzeum Rin-
ghofferů. O využití dalšího podlaží jedná 
Strojmetal se Středočeským krajem. Mohla 
by tu probíhat externí výuka některé ze 
středních průmyslových škol z našeho kra-
je. Propojení teoretické a praktické výuky 
v rámci podniku se nabízí samo. Nejmenší 
část zámku, nejspíše podkroví, pak Strojme-
tal zvažuje pro vlastní potřebu.

Finanční náročnost tohoto projektu 
bude obrovská, a tak se spojení praktické-
ho a veřejně prospěšného účelu jeví jako 
nejsnadnější cesta k získání dotací bez kte-
rých k rychlé rekonstrukci nejspíš nedojde. 
Dle již nastaveného časového plánu musí 
obec do léta vyjádřit svůj záměr, stejně tak 
musí padnout rozhodnutí kraje. Na podzim 
Strojmetal zpracuje první studii a doplní 
statické posudky. Pokud budou památkáři 
se záměry všech souhlasit, mohou v lednu 
2024 začít práce na získání financí, prove-
dení oprav krovů a střechy tak, aby budova 
nebyla ohrožena. V rámci tohoto plánu se 
od obce neočekává, že bude přímo inves-
tovat do rekonstrukce, ale že část jí využí-
vaného zámku po dokončení stavby zařídí 
a bude se starat o její provoz.

Vzhledem k tomu, jak dopadlo lednové 
hlasování o změně územního plánu, se dá 
očekávat, že Strojmetal bude společným 
plánům nakloněn. „Sporem o parkoviště na-
ši zastupitelé za KAM 21 statečně kousli do 
kyselého jablka a definitvně urovnali vztahy 
s podnikem, bez nějž by Kamenice nebyla 
Kamenicí,“ uzavírá starosta Pavel Čermák.

Red
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S novým rokem pilně pracujeme na 
rozšiřování našeho programu a při 
jeho dramaturgii se snažíme o to, aby 
byl hodně pestrý a zaujal co nejvíce 
z Vás. A nemusí vždy jít jen o divadelní 
a koncertní vystoupení. V kulturáku se 
něco děje každý den, hned Vás o tom 
přesvědčíme.

Víte například, že u nás každé pondělí 
a čtvrtek hrají senioři ping pong, pravi-
delně se zde schází Klub seniorů, tréninky 
u nás mají mažoretky, můžete se zúčastnit 
tanečních pro dospělé, zazpívat si v Kame-
nickém sboru, zapojit se do lekcí jógy nebo 
přihlásit Vaše děti na sportovní tréninky 
atletiky a tenisu? 

Každý den ve vestibulu kulturáku potká-
te někoho, kdo jde na akci, půjčit si knihu 
do knihovny, zeptat se do informačního 
centra nebo se podívat na výstavu – aktu-
álně abstraktních obrazů Radka Burýška. 
Teď už víte, že jsme tady pro Vás každý den 
a Vy se můžete přijít bavit, sportovat a setkat 
se svými kamarády a přáteli. Budeme rádi, 

Kamenický kulturák je multi-kulti

pokud Vás programem oslovíme a najdou 
u nás své zázemí další spolky a sdružení. 
Neváhejte se nám ozvat. 

Pokud budete pravidelně sledovat náš 
Facebook, web, vývěsky a číst Zpravodaj 
z Kamenice, budete mít přehled o našem 
kompletním programu a nic Vám neu-
nikne. To už bohužel neplatí o lednových 
a únorových akcích, které jsou za námi: 
Myslivecký ples, Společenský ples, talk 
show Na stojáka s Ester Kočičkovou a Lu-
kášem Pavláskem, výroční výstava psů, na 
kterou se sjeli chovatelé psů Kavalír a King 
Charles španěl z celé republiky nebo tradič-
ní kamenický masopust, který se ve velkém 
stylu vrátil po covidové pauze.

Ale nebojte se, nic nekončí a další akce 
se na nás přímo valí. Již 9. března k nám 
přijede známý jazzový kytarista Rudy Linka 
se svojí one man show a Vy můžete být 
u toho s námi, několik volných vstupenek 
ještě zbývá. Ať již tančíte, nebo se jen rádi 
bavíte, nenechte si určitě ujít Kamenický 
ples 18. března od 20:00 hodin, a pokud 
jste milovníci divadla, neváhejte s nákupem 

vstupenek na představení Třináct u stolu 
v hlavních rolích s jedinečnou Simonou 
Stašovou a Miroslavem Etzlerem.

I duben bude programově velmi bohatý. 
Čekají nás pravidelné sportovní tréninky, 
setkání Klubu seniorů a Klubu žen, vystou-
pení Základní umělecké školy, a protože 
se, doufejme, jaro projeví ve své plné síle, 
můžete se těšit na velké venkovní akce: 
v neděli 22. dubna Pochod Krajinou barona 
Ringhoffera a 30. dubna na tradiční pálení 
čarodějnic. 

A nakonec nám dovolte, abychom Vás 
navnadili ještě na květen. I když je ještě 
daleko, určitě si již teď poznamenejte do 
kalendáře datum 21. května, kdy proběhne 
tradiční kamenická akce Den rodiny. Bližší 
informace se určitě dozvíte včas nejen ve 
Zpravodaji. Je jen na Vás, co si z naší pestré 
nabídky vyberete. Sledujte Facebook, web 
a vývěsky nebo k nám přijďte osobně do 
Kulturního centra. Rádi Vám sdělíme in-
formace k jednotlivým akcím a můžete si 
u nás třeba rovnou koupit vstupenky.

Těšíme se na Vás!             Tým KC
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Začátek: pátek 31. 3. od 17.00 hod
Konec: sobota 1. 4. v 9.00 hod
Místo konání: kamenická knihovna

Noc s Andersenem je pro kamenickou 
knihovnu dlouholetou tradicí. Po roce se 
tak opět připojujeme k této celostátní akci 
knihoven na podporu čtenářství a zveme 
k nám do knihovny všechny hravé a nebo-
jácné děti, které chtějí spolu s námi prožít 
pohádkovou noc plnou dobrodružství a zá-
bavy. Akce je vhodná pro věkovou katego-
rii dětí od 7 do 13 let. Na malé nocležníky 
bude čekat bohatý program s přenocová-
ním v knihovně, plný překvapení, zába-

vy, čtení a také odměn! Přihlášky budou 
k dispozici od 1. 3. 2023. Pokud budete 
chtít své dítě na akci registrovat, můžete 
si přihlášku vyzvednout přímo v knihov-
ně, nebo stáhnout z webových stránek na 
www.kckamenice.cz v sekci Knihovna. 
Po stažení ji vytiskněte, vyplňte a osobně 
odevzdejte v knihovně. Na přihlášce na-
jdete podrobné pokyny a podmínky k ak-
ci. Doporučujeme vyplněnou přihlášku na 
Noc s Andersenem přinést do knihovny co 
možná nejdříve, počet děti bude omezen. 

Těšíme se na společné zážitky!

Dagmar Walachová, knihovna

Noc s Andersenem 2023

Akce Čtenář roku, kdy si knihovny 
vybírají své nejlepší čtenáře, patří mezi 
celostátní projekty na podporu četby. 
V rámci „Března, měsíce čtenářů“ 
jsme tradičně vyhodnotili nejlepší 
čtenáře kamenické knihovny, a to za 
rok 2022. Vybírali jsme mezi dospělými 
a dětskými čtenáři ve dvou kategoriích – 
podle množství výpůjček a čtenářských 
návštěv v knihovně. Uvádíme ty, kteří se 
umístili na prvních třech příčkách. Čísla 
v závorkách znamenají počty vypůj-
čených knih, nebo návštěv v knihovně.

Všem vyhlášeným čtenářům gratulujeme 
a děkujeme za jejich přízeň, kterou knihov-
ně věnuji. Zároveň si vážíme velkého zájmu 
o knihy ostatních našich čtenářů. Věříme, 
že kromě těch skalních, kteří si do knihovny 
cestičku vždy najdou, se letos opět přijde 
zaregistrovat mnoho těch nových.  
   

Dagmar Walachová, knihovna

Výpůjčky: dospělí čtenáři 

1. místo – Marcela Dvořáková (139) 
2. místo -  Pavla Kubenková (133)
3. místo -  Ivan Lukeš (126)

Výpůjčky: děti a mládež 

1. místo - Maxim Zmuda (48)
2. místo - Miroslav Jelínek (46)
3. místo - Alžběta Kalousová (33) 
a Anežka Turečková (33)

Návštěvy: dospělí čtenáři 

1. místo - Pavla Kubenková (45)
2. místo - Ivan Lukeš (38)
3. místo - Václav Štoček (35) 

Návštěvy: děti a mládež 

1. místo – Maxim Zmuda (19)
2. místo – Bára Smejkalová (18)
3. místo -  Filip Volák (17), Vít Pelikán (17) 
a Miroslav Jelínek (17)

Nejlepší čtenáři 
knihovny v roce 
2022
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menickém Zpravodaji a také na webových 
stránkách knihovny. 

Květen: Opětovné připojení knihovny 
k podpoře Českého dne proti rakovině pro-
dejem žlutých kytiček měsíčku lékařského. 
Koncem května se uskutečnilo májové No-
cování s knihou. 

Říjen až prosinec: série loutkových di-
vadel pro děti v podání místního divadélka 
Loutky v lese. 

Listopad: Byla zajištěna beseda s bývalým 
ředitelem pražské ZOO, Petrem Fejkem, 
kterou jsme bohužel pro malý zájem museli 
zrušit. 

Prosinec: Tradiční akce: Pošta pro Ježíška 
a Mikuláš v knihovně, kdy si v doprovodu 
rodičů pro nadílku přišlo 22 dětí. 

V průběhu školního roku proběhlo 7 ex-
kurzí pro místní mateřské školky a základní 
školy.          Jana Novodvorská

Dagmar Walachová, knihovna

Benešov a Středočeské vědecké knihov-
ny v Kladně zapůjčeno 501 knih. V roce 
2022 bylo pro čtenáře kamenické knihov-
ny kladně vyřízeno 97 objednávek knih 
z říčanské, kladenské a benešovské knihov-
ny v rámci MVS (Meziknihovní výpůjční 
služby).

Provoz knihovny:
V loňském roce proběhla rekonstrukce Kul-
turního domu a podle jejich postupných fází 
probíhalo i nutné stěhování. Knihovna byla 
vždy uzavřena pouze na nezbytně dlou-
hou dobu tak, aby byly služby knihovny 
pro čtenáře co nejméně omezeny. Proto 
se provoz na čas přesunul do obřadní síně 
v patře Kulturního domu a následně pak 
na pár měsíců do mobilní obytné kanceláře 
umístěné před budovou KD. Spolu s ote-
vřením knihovny v nových prostorách jsme 
pro čtenáře přidali 4 otevírací hodiny navíc.

Akce knihovny: 

Březen: Vyhlášení nejlepších čtenářů 
knihovny, jejichž jména byla uvedena v ka-

Fond knihovny:
K 31. 12. 2022 má kamenická knihovna 
ve svém fondu 9209 svazků. Vedle knih 
eviduje 22 stolních her a 7 titulů periodik. 
Do knihovního fondu bylo v roce 2022 
zařazeno 152 nových knih. Toto číslo za-
hrnuje i knižní dary od České knihovny 
a od občanů.

Čtenáři: 
Kamenická knihovna aktuálně registruje 
celkem 828 čtenářů. 

Rozložení čtenářů dle věku: 
do 15 let (25,52 %), 40 - 49 let (15,52 %), 
70 - 79 let (14,14 %). 

Výpůjčky: 
V loňském roce navštívilo knihovnu 2435 
návštěvníků, kteří uskutečnili celkem 
6020 výpůjček. 

Ostatní nabízené služby: 
kopírovací služby, Online katalog 
(1030 návštěv), webové stránky knihovny 
(3630 návštěv).

Výpůjčky z ostatních knihoven: 
V rámci služby výměnného fondu bylo pro 
kamenické čtenáře z Městské knihovny 

Březnové 
knižní novinky

Pro dospělé
Báječné časy (Maeve Haran)
Jedině pravé lásky 
(Taylor Jenkins Reidová)
Vyjednavač (Joseph Finder)
Když zpívají cvrčci (Charles Martin)
Dcery Sieny (Marina Fiorato)
Prázdniny v Česku (Ladislav Zibura)

Pro děti
Požárník Sam. Les v ohrožení 
Moře potkalo oblohu 
(Eric a Terry Fanovi)
Barbie. Kouzelné příběhy 
Hrdinové z Dračí ulice. Ďábelské 
zrcadlo (Bernd Perplies)
Rytíři: velká encyklopedie 
s 3D obrázky (Barnabás Kész)
Cinder & Ella (Kelly Oram)

Statistika knihovny za rok 2022
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Lyžařský kurz ZŠ Kamenice  
pro 7. ročníky od 5. do 11. února

Závěrečných sjezdových závodů se 
úspěšně zúčastnili všichni žáci, včetně těch, 
kteří dosud s lyžováním neměli žádné zku-
šenosti.

Soutěže v teamech, bodování úklidu 
pokojů, večerní přednášky s horskou té-
matikou a různé společenské a deskové hry 
pomohly vyplnit volný čas a přispěly svým 

dílem k aktivnímu odpočinku, vzájemné-
mu poznávání a příjemné atmosféře celého 
kurzu.

Všichni se těšíme na další příležitost po-
dobných společných aktivit.

Za team instruktorů kurzu
Mgr. Jan Steinbauer

První tři místa si nakonec z 6. a 7. tříd 
rozdělili tito žáci: Priglová A., Nováková 
K. a Priesol C. a z 8. a 9. tříd: Schwabová 
S., Peszina M. a Hofman D.  

V kategorii pro žáky z bilingvního ro-
dinného prostředí zvítězila Freeman S.  Do 
okresního kola v Čelákovicích postupují 
první dva z kategorie IA a IB. 

Všem soutěžícím děkujeme za účast, po-
stupujícím držíme palce a těšíme se na příští 
rok.     Mgr. Kamila Šilerová 

ZŠ Kamenice

Školní kolo anglické olympiády 
Začátkem února proběhlo na naší škole 
školní kolo Olympiády v anglickém 
jazyce. Soutěžící obou kategorií 
(6.–7. třídy a 8.–9. třídy) nejdříve psali 
písemnou část, ze které postoupilo 
do ústní části 10 nejlepších z každé 
kategorie. 

Přes 40 žáků 7. tříd se letos v únoru 
zúčastnilo LVVK v Peci pod Sněžkou. 
Vynikající sněhové podmínky a krásné 
počasí pomohlo všem osvojit si 
a procvičit své lyžařské dovednosti. 
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Reportáž z návštěvy představení  
Souborné dílo Williama Shakespeara

jsme si našli svá místa a čekali na začátek 
představení. Najednou zhasla světla a ozval 
se hlas. Bylo těžké přesně zachytit, co říkal, 
ale každopádně díky tomu všichni ztichli. 
Na jeviště vtancoval člověk v stříbrných 
kalhotách. Za chvíli se k němu přidal ještě 
jeden a pokračovali v tanci. Úplně nám 
nedávalo smysl, jak to souvisí s Williamem 
Shakespearem, ale napjatě jsme čekali, co 
bude dál. Herci začali mluvit, zavolali k so-

Je 1. února, chvíle před 8. 30, je nám 
zima, čekáme před školou, až se sejdeme 
a budeme moct odjet do Divadla na Fi-
dlovačce. Díváme se na všechny ty lidi bez 
čepice, slavnostně, ale velmi lehce oblečené, 
a je nám ještě větší zima. V 8. 45 nastupuje-
me společně s dalšími spolužáky z osmých 
a devátých tříd do autobusů a odjíždíme 
směrem Praha. Při vstupu do divadla nás 
hned zaujalo, že je vše v červené barvě. Pak 

bě jednoho diváka, že jej zapojí do děje. 
Nakonec vyšlo najevo, že je to jejich ko-
lega. První hrou bylo představení Romeo 
a Julie, ale ukázek ze Shakespearových her 
odehráli mnoho. Z dalších už nám utkvěl 
jen Hamlet, kterému byla věnována celá 
druhá půlka. Poté, co jsme herce vyprovo-
dili s potleskem z pódia, jsme si vzali věci 
ze šatny a vyrazili čekat na autobus, který 
nás opět zavezl do Kamenice. Názorů na 

Děti měly možnost vidět různá pleme-
na slepic, např. vábničky nebo sebritky, 
dozvěděly se, že slepic je na světě 3x více 
než lidí, měly možnost vidět zbídačenou 
slepici z klecového chodu, která už nenesla 
vajíčka, ale také si postupně mohly pohladit 

„Ornita“ opět ve škole
V pátek 27. 1. absolvovaly všechny 
1., 2. a 3. třídy vzdělávací program 
od organizace ORNITA s názvem 
O slepicích a vejcích. Jednalo se 
o lektorovaný program s promítáním 
a ukázkou živých zvířat. 

3 týdny stará kuřátka. Program se všem moc 
líbil a budeme se zase těšit na další naučnou 
přednášku.

Mgr. Lenka Matoušková a paní 
učitelky 1.–3. tříd ZŠ Kamenice



Čas plyne jako voda a první pololetí 
školního roku máme za sebou. Zimních 
radovánek jsme si užili dosti a teď už se tě-
šíme na hřejivé paprsky sluníčka. Naše děti 
se mohou těšit na spoustu jarních aktivit. 
A co nás čeká?

Pojedeme na exkurzi do Muzea alchy-
mie. Čeká nás praktické cvičení se ,,zá-
chrankou“ a Policií ČR. V dubnu se sa-

mozřejmě jako každý rok zúčastníme akce 
Čistý Ladův Kraj. Naplánovanou máme 
ještě exkurzi Příbramských dolů.  Do konce 
školního roku bychom chtěli ještě navštívit 
divadlo a uspořádat závěrečný školní výlet, 
ale o tom zase příště.

Přejeme i Vám příjemné a pohodové 
jaro.

ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436

Těšíme se na sluníčko

představení jsme slyšeli hodně, od velmi 
kritických, že to bylo divné, až po ty kladně 
hodnotící. Nakonec ale i ti, které předsta-
vení nezaujalo, uznali, že to byl příjemně 
strávený den bez školy.

žáci 8. B

A co dělali ti, kteří 
do divadla nevyrazili?

Reportáž o pobytu v 7. A
Jelikož má třída odjela do divadla a já 

jsem nejel, šel jsem do jiné třídy. Byl jsem 
odeslán do 7. A. Po napínavém, asi pětimi-
nutovém chození po chodbě ZŠ Kamenice 
konečně najdu tu správnou třídu. V 8.00 
zaznělo zvonění, byl to v té chvíli ohromný 
šok, že už,  a tak jsem se musel uklidnit. Ani 
nevím, který předmět zrovna měli, já začal 
pracovat na pracovním listu, který jsem 
předem dostal od paní učitelky. Vyplňová-
ní trvalo 20 minut, prožíval jsem při něm 
chvilkami neskutečné utrpení, ale měl jsem 
hotovo. Na druhou hodinu přišel pan učitel 
matematiky a hned ve dveřích mi oznámil, 
že pro mě má další práci. Jsem opět v obrov-
ském šoku, ježí se mi chlupy na těle a klepu 
se. Nakonec to bylo docela jednoduché, 
práci z matematiky jsem zvládnul za 10 mi-
nut. Nastávající dvě hodiny jsem vůbec nic 
nedělal, jen pozoroval třídu. Pátou hodinu 
vstupuje do třídy paní učitelka angličtiny. 
To, co se stalo v nadcházejících 20 minu-
tách, jsem opravdu nečekal. Paní učitelka 
mi podává test s tím, že mi jej oznámkuje. 
Protože jsem ale chytrý a vzdělaný člověk, 
dostal jsem jedničku. A jaký je můj celkový 
názor na návštěvu 7. A? Prožil jsem mnoho 
osudových chvil, ale nakonec jsem to zvládl 
a bylo to celkem fajn.

David Hruška, 8. B

14





Místo: Kamenice u Prahy
Cena: 3 990,- Kč*
Trenéři: Jiří Strnad – UEFA licence A, trenér FAČR, dlouholetý trenér, 
zkušenosti s pořádáním kempů. 
Další trenéři z SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, FAČR.

PŘIHLÁŠKY ZDE: 

31 .7.-3.8.2023

*V ceně: tréninkový set Erima, 2 TJ denně, 
jídlo a pití po celý den, zábava, závěrečné ceny, 
doprovodný program, autogramiády

pro ROČNÍKY 2007 - 2016

• NEJEN pro 
FOTBALISTY,  
ale pro děti, které 
se chtějí hýbat  
a sportovat

• VŠEOBECNÁ 
pohybová 
průprava, 
FOTBALOVÉ 
tréninky

• SOUTĚŽE
• FOTO KOUTEK

Příměstský fotbalový 
a pohybový kemp

Fotbalová asociace České republiky a její dceřiné 
společnosti (dále „FAČR GROUP“) zachovávají nulovou 

toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a zabezpečuje 
maximální transparentnost, legalitu a etiku v rámci svého 

prostředí. Součástí vnitřní kultury FAČR GROUP je Criminal 
compliance program ( https://facr.fotbal.cz/).

1url.cz/@kemp2023

treninknavickemp2023.k@seznam.cz
nebo e-mailem:



Ženské ragby na vzestupu. Jak daleko  
je naše reprezentace od olympiády? 2. díl
Když se budeme bavit o ragby na olympijských hrách, je 
potřeba nejprve poznamenat, že se jedná o formu ragby 
o sedmi hráčích v jednom týmu neboli RUGBY 7s. Většina 
veřejnosti zná „velké“ ragby, tzn. RUGBY 15s o patnácti 
hráčích na každé straně, kde do sebe hráči často naráží 
a vytvářejí „hromady“. Hrací doba zápasu RUGBY 15s je 
80 minut. V případě RUGBY 7s je hrací doba 14 minut, což 
vypadá na první pohled málo. Pokud však dodáme parametr 
velikosti hřiště, které je zhruba stejně veliké jako hřiště 
fotbalové (cca 100m délky a 65m šířky) a 7 hráčů musí 
neustále sprintovat, zápasit, skládat se na zem a rychle se 
zvedat, je tento čas nekonečný.

Z úvodního textu vyplývá, že RUGBY 7s je velice dynamická 
a svižná hra, ve které díky velikému prostoru padá hodně bodů, dí-
ky malému počtu hráčů je pro laiky pochopitelnější a přehlednější. 
To vše vytváří hru divácky atraktivnější, a když k tomu dodáme, 
že se hraje ve více než 150 zemích na všech kontinentech, je nám 
jasný důvod jeho zařazení do programu Letních olympijských her 
v Rio de Janeiro v roce 2016. Ve velkém RUGBY 15s se uplatní 
všechny velikosti a váhové kategorie hráčů. Rychlí hráči se tam 
mísí se „vzpěračskými“ typy. RUGBY 7s je vyloženě pro rychlostní 
typy, to však neznamená, že hráči nejsou i silově vybaveni, jelikož 
dochází k častému „praní se“ o balón a zápasení. Když přidáme, 
že se hraje rukama a kope se do balónu nohama, jedná se o jeden 

z nejkomplexnějších sportů. „Jestli doma máte dceru, která prošla 
např. atletikou, basketbalem, házenou nebo fotbalem, je to výbor-
ný stavební kámen pro RUGBY 7s. Samozřejmě musí být i trochu 
„od rány“, protože se stále bavíme o kontaktním sportu. Nicméně 
pro drtivou většinu holek v našem klubu je ragby prvním sportem 
a není to vůbec znát,“ dodává Josef Bláha, prezident Rugby Clubu 
STRONG GIRLS.  

SG Kamenice
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Děkujeme partnerům

Sport Academy chystá florbalový turnaj a letní kempy
Školní rok se nám přehoupl do druhé 
poloviny, a to znamená jediné. Ve 
Sport a Fun Academy nabízíme 
poslední volná místa na druhé pololetí 
do našich kroužků. Jestli máte doma 
malého sportovce, který vás pořád 
tahá ven si hrát, nebo chcete, aby 
vaše ratolest trávila méně času na 
mobilu, více se hýbala a třeba si našla 
i nové kamarády, tak právě teď máte 
poslední příležitost přihlásit své dítě do 
některého z kroužků naší akademie. 

Největší akcí Sport Academy v březnu je 
jarní florbalový turnaj série Academy tour. 
Na něm se v sobotu 11. 3. ve sportovní 
hale Na Fialce v Říčanech utkají účastníci 
našich florbalových kroužků. Holky a klu-
ci z Kamenice tak budou moci poměřit 
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Klub seniorů při KC Kamenice

Víme, jak se většina starších lidí těší na jaro, na sluníčko, 
na svěží zelenou barvu, která je léčivá. Ne vždy se však 
povede teplý březen, ale příslib jara se zcela jistě blíží 
a bývá všude cítit ve vzduchu. Naše babička říkávala: 
„To sluníčko je zrádné, nepospíchej!“ Tak ani my, senioři, 
nebudeme pospíchat. Počkáme si, až jaro zaťuká svou 
silou na pupeny, začne je otevírat a včelky probudí všechny 
ty vůně a pozvou je na hostinu. Síla energie nás obklopí 
a každý živý tvor si z ní nabere plnými doušky. V jarních 
měsících nás čeká několik výletů do Prahy, na které se 
všichni už moc těší, brigáda a toulání jarní přírodou. A pokud 
bude nevlídno, schováme se v teple. Tak si pojďte vybrat 
z naší březnové i dubnové nabídky, ať vám nic neuteče!

6. – 7. 3. Turnaj v ping – pongu
Letos proběhne již 3. ročník tohoto turnaje. Přihlaste se, ať už 
jste poctivě trénovali, nebo ne, protože v tomto turnaji jde spíše 
o radost z pohybu, trénink a společnou legraci či zážitky než 
o velká vítězství ze hry. Pro hráče bude jako vždy připraveno 
občerstvení, zajištěn pitný režim a drobné ceny pro vítěze. Kdo 
máte klubové tričko, vezměte na sebe.
Kamarádi, přijďte podpořit hráče!
Přihlášky do 3. 3.
Sraz 6. 3. v 8.30 hod. ve velkém sále KC, hrát se bude max. 
do 14.00 hod.
Sraz 7. 3. v 10.00 hod. (do 10.00 hod. je v KC jóga), max. do 
14.00 hod.

15. 3. Křehká krása paličkované krajky
Přijďte se seznámit s historií paličkování a paličkované krajky 
s lektorkou Květou Navrátilovou. Společně pronikneme do 
tajemství krás, které zdobily naše prababičky. 
V rámci této přednášky budete mít možnost si i jednoduché 
techniky vyzkoušet. Chápeme, že přednáška spíše zaujme 
naše děvčata, ale muži si mohou přijít zahrát ping- pong, na-
hlédnout také do tajů paličkování a vypít si s námi šálek dobré 
kávy nebo čaje. 
Přihlášky do 14. 3.
Cena: 50,-Kč/kameničtí 65+, 100,-Kč ostatní (malé občer-

své florbalové dovednosti se stejně starý-
mi hráči z Říčan, Psár, Strančic, Jílového, 
Prahy a mnoha dalších lokalit, ve kterých 
naše akademie působí. Celodenní turnaj 
je rozdělen do dvou věkových kategorií 
tak, aby si každý zahrál co nejlépe, nejvíce 
a nejvyrovnaněji. Na vítěze čeká odměna 
v podobě putovního poháru a medaile. Na 
svou odměnu se ale mohou těšit i ti, kteří 
se nedostanou na pomyslný vrchol, pamět-
ní medaili a sladkou odměnu si odnesou 
všichni účastníci, součástí turnaje bude i 
tombola o zajímavé florbalové ceny. Nej-
větší odměnou pro hráče, trenéry i rodiče 
je ale především radost ze hry a pohybu. Na 
turnaji proto nikdy nepanuje přehnaná riva-

lita. Jde nám především o to, aby si všichni 
dobře zahráli a získali pozitivní vztah ke 
sportu a pohybu. Turnaj je proto určen 
pro všechny hráče od začátečníků až po 
zkušené florbalisty. Přihlašování je možné 
u trenérů nebo na webu academy-sport.cz/
activity/turnaje.

V plném proudu je i příprava letních 
kempů. Aby jejich náplň byla co nejzábav-
nější a sportovně nejpřínosnější, sešli se bě-
hem února naši trenéři na školení a jedním 
z bodů programu byly právě kempy. Už 
teď vám můžeme slíbit, že léto na kempech 
bude pro všechny účastníky nezapomenu-
telné, plné nejrůznějších nových i časem 
vyzkoušených her, zážitků i kamarádství. 

Kempy jsou určeny pro účastníky našich 
kroužků, ale i pro holky a kluky, kteří zatím 
žádný z našich kroužků nevyzkoušeli. Vše-
obecně sportovní kempy proběhnou v hale 
Na Fialce v Říčanech ve třech turnusech 
vždy od pondělí do pátku. První turnus 
začíná v pondělí 10. 7. a poslední končí 
v pátek 28. 7. Na ZŠ Profesora Švejcara 
na Praze 12 potom chystáme horolezecký 
a florbalový kemp. Pro předškoláky a spor-
tovce z prvních tříd připravujeme vlastní 
turnus v prostorách ZŠ Sulice. Přihlašovat 
se můžete na funacademy.cz/camp.

Těšíme se na vás ať už na některém 
z našich kroužků, na turnaji, či na letních 
kempech.             Vít Voltr
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techniky zdobení vyfouklých vajíček, výroba vajíček ze sádry 
a z nich drobné inspirace do oken, květináčů nebo na zápraží. 
Naši muži budou vítáni, mohou pomoci při práci se sádrou, 
nebo si zahrát pinec. 
S sebou vezměte: nůžky, provázek, starý kousek plátna nebo 
silonky, výfuky z vajec
Přihlášky do 4. 4.
Cena: 50,-Kč/os. (na materiál a občerstvení), platba na místě.
Sraz: v 10.00 hod. v přísálí KC Kamenice.

13. 4. Velikonoce u rybníčka pod pergolou na Že-
livci
O svátcích nemají být lidé sami, ale někdy se to stává. A tak 
mezi námi seniory bývají setkání krátce před nebo po svátcích, 
abychom je oslavili také společně. Tentokráte jsme pro vás 
vymyslely změnu místa. Sejdeme se u rybníka pana Žilíka, kde 
je pergola s lavicemi i stoly, ohniště a krásný pohled na rybník 
s přemostěním a dál do okolní přírody. Místo si vyzdobíme 
a chlapci omladí děvčata vlastnoručně vyrobenou pomlázkou. 
Pobavíme se společně u ohně, opečeme buřty, zazpíváme si 
a obdarujeme se vzájemně dobrotami, které si k této příležitosti 
přineseme s sebou. Při nepřízni počasí budeme pod střechou, 
a tedy v suchu. 
Přihlášky do 11. 4.
Sraz ve 14 hod. v obci Želivec – u Památníku obětem války 
se dáte doprava ulicí Staroželivecká a dojdete k rybníčku 
s pergolou.

Ohlédnutí za uplynulými akcemi:

18. 1. Obora Březka
Děkujeme Vám za umožnění projít se oborou Březka. Kromě 
příjemné procházky zasněženou oborou jsme se i v našem 
věku dozvěděli hodně věcí od pana hajného. Byla to příjemně 
a přínosně strávená středa. Děkujeme. 

Pavel a Blažena Císařovi

Obora Březka do roku 1695 náležela statku Lojovice, později 
statku Štiřín. Patřívala velmi významným majitelům. Také např. 
rodině Ringhofferů, kteří oboru roku 1870 zakoupili. Dnes ji 
vlastní Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. 
Nejen proto byla pro všechny seniory Březka zajímavým mís-
tem v okolí, které jsme chtěli navštívit. Byli jsme zvědaví, jak to 
v oboře vypadá a jak se o taková místa dnes pečuje.
Rády bychom obě Marie za celý Klub seniorů 55+aktivní po-
děkovaly panu hajnému Ing. Liboru Beníčkovi za to, že nám 
věnoval svůj čas a provedl nás částí obory. Oceňujeme velmi 
zasvěcený a odborný výklad s několika zastávkami na stano-
vištích, kde si pro nás připravil, např. lebky drobných hlodav-
ců, paroží a rohy, kožešiny či ukázky zvuků zvířat, a který byl 
pro nás v mnohém objevný. Cestou jsme v krmítkách nechali 
zvířatům dobrůtky. Ti, co šli ve skupině první, měli dokonce to 
štěstí, že běžící daňky zahlédli. 
Poté nás pan hajný překvapil tím, že nás zavedl do hájovny, 
protože jsme byli celí zmrzlí a prokřehlí. Zahřáli jsme se v útul-
ných prostorách hájovny u hořícího krbu a pomalu roztávali. 
Zpovídali jsme pana hajného, který neúnavně odpovídal na 
naše dotazy. Je to opravdu radost, když vidíte, že jsou lidé, kteří 
svou práci milují a snaží se také svou lásku k přírodě předat 
ostatním. Nám všem tím radost skutečně udělal. Z obory jsme 

stvení zajištěno).
Začátek v 10.00 hod v přísálí KC Kamenice.

22. 3. Neviditelná výstava
Láká vás možnost poznat svět z jiné perspektivy? Chcete si 
vyzkoušet, jak ostré máte ostatní smysly, když vás zradí zrak? 
Poznáte svět nevidomých, který se dost dobře nedá popsat 
slovy. Dá se jen zažít. A navíc pobyt v temnotě prozradí mnohdy 
na člověka víc, než by čekal. V druhé, takzvané viditelné části, 
se pak seznámíte s různými pomůckami, jež ulehčují nevido-
mým lidem život. Neviditelná výstava se koná v Novoměstské 
radnici v Praze 2.
Přihlášky do 13. 3. Omezená kapacita skupiny! 
Platby: 14. 3. od 13 hod. v salonku rest. Na Rynku.
Cena: 250,-/kameničtí 65+, 300,-/ostatní.
Sraz: u KC v 9.30 hod., společný návrat do Kamenice do 
14 hod.

29. 3. Obora Březka – výsadba stromků
Není to tak dlouho, co jsme navštívili oboru Březka, jak se 
píše na jiném místě stránek pro seniory, a tam jsme si dohodli 
trochu té vzájemné spolupráce. Už dvakrát jsme pomáhali 
v lese. Jednou na Ládví s úklidem větví a podruhé s výsadbou 
jehličnanů v rámci celorepublikového Dne obnovy českého 
lesa v Benešově. Vždycky jsme se cítili pyšní, že i v našem 
věku můžeme pomoci, zůstanou po nás stromy, které porostou 
ještě dlouho poté, i když my už tu nebudeme. Jdeme do toho 
znovu, uděláme kus práce a potom si opečeme buřty, dáme si 
teplý čaj a chlapi nejspíš pivo. Možná nám přijde pomoci i parta 
školáků ze ZŠ Kamenice, to nám půjde práce hezky od ruky!
S sebou si vezměte: teplé oblečení dle počasí, dobrou obuv, 
pracovní rukavice, kdo má zahradnické nůžky, termosky s pitím, 
opékače na buřty.
Přihlášky do 27. 3., abychom stihly koupit správný počet 
buřtů.
Sraz: 8.30 hod. v Kostelci u Křížků u Žabky, odtud společně 
dojdeme k oboře. Konec akce cca ve 12 hod.

2. 4. Muž se železnou maskou 
Francouzský dvůr za vlády krále Ludvíka XIV., v Bastile je 
uvězněn v železné masce bratr krále – dvojče Filip. Nad krá-
lovým životem bdí kapitán mušketýrů - věrný d'Artagnan. Na 
scénu přicházejí další mušketýři – Athos,  Aramis a Porthos. 
Nebude chybět napětí ani romantika. Skvělé herecké obsazení 
muzikálu divadla Broadway.
Přihlášky do 13. 3. Omezená kapacita vstupenek!
Platby: 14. 3. od 14 hod. v salonku rest. Na Rynku.
Cena: 300,- Kč/kameničtí 65+, 350,- Kč/ostatní.
Sraz: u KC ve 13,30 hod., začátek představení v 15 hod., 
společný odjezd do Kamenice v 18.30 hod.

5. 4. Velikonoční tvoření
Každoročně se scházíme na tvořivé dílny před Velikonocemi, 
kvůli inspiraci při zdobení příbytků či velikonočních vajec a také 
abychom měly my, ženy, výslužku pro naše muže, až oslavíme 
své klubové Velikonoce. Už nyní si, prosím, uschovávejte 
výfuky z vajec a také slupky z cibule, abychom si mohly oz-
dobit místo, kde budeme letos Velikonoce oslavovat společně 
nebo si odnést svůj výrobek domů. Vloni totiž zůstala všechna 
naše vajíčka na stromě. Čekají nás velmi jednoduché tradiční 
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Jedním z bodů k projednání na zasedání Zastupitelstva obce 
Kamenice 8. února byl i návrh na trvale jednosměrný provoz na 
hrázi Křísovského rybníka. Je to šťastné řešení? Pro obyvatele 
Struhařova údajně ano. Je to uvedeno v odůvodnění usnesení, 
kterým zastupitelstvo mělo vzít na vědomí rozhodnutí rady obce 
z ledna tohoto roku. Ano, Rada obce Kamenice již schválila pro-
jekt opravy hráze, který počítá s jednosměrným provozem! Pět 
lidí rozhodlo o pěti tisících občanech Kamenice. Bez jakékoliv 
předchozí veřejné debaty.

Zjednosměrnění hráze Křísova bylo od léta 2021 přechodným 
opatřením z důvodu havarijního stavu hráze. Na Ringhofferově 
mezi „starou benešovskou“ a hrází tím došlo ke zklidnění dopravy 
ve Struhařově.  Co to znamená pro okolní osady? Automobily 
nezmizely – už teď jezdí a budou i nadále jezdit jinudy. Po komu-
nikacích, kde bezpečnostní prvky úplně chybí. Na Ringhofferově 
ve Struhařově je vybudovaný chodník, zpomalovací pruhy, ale 
právě tam aut po zjednosměrnění hráze ubylo. Jedou po „staré be-
nešovské“ až na Želivec a odtud do Štiřína a dále na dálnici D1. Na 
silnici č. 107 mezi Želivcem a Štiřínem se pohybují chodci. Tam 
však chodník chybí. Na vjezdu do Štiřína už druhým rokem nesvítí 
měření rychlosti (!), v osadě nejsou chodníky, ani přechody pro 
chodce. Úsekové měření ve Štiříně údajně nikdo nikdy nepovolí. 
Zároveň v Kamenici (např. na Ládví)  přibývají bytové domy, na 
Nové Hospodě je plánována další výstavba na plochách K8 a K9 
(kolem 60 nových domů) v ulici Návršní. Provoz se výhledově 
tedy ještě zvýší. Kudy z Kamenice na dálnici D1? Přes Želivec 
a Štiřín. Druhá možnost je neodbočit na Želivci na Štiřín, ale po-
kračovat po přetížené „staré benešovské“ a posléze najet na pražský 
okruh u Jesenice. Jinými slovy zatížit okolní obce – poslat přes ně 
provoz, který by mohl jet po hrázi Křísovského rybníka, kdyby 
nebyla jednosměrná. Obyvatelé směřující od supermarketu Billa 
v Kamenici do Olešovic, obyvatelé Sulic a  Kostelce u Křížků mají 
již v současnosti problém najet ve špičkách na starou benešovskou 
(II/603) směr Praha.

Okénko zastupitele: Roman Dziadkiewicz
Kromě zhoršení již tak špatné dopravně-bezpečnostní situace 

v území navazujícím na Struhařov přinese trvale jednosměrná 
hráz také zvýšení ekologické zátěže nejen v Kamenici, ale i v obci 
Sulice. 

Zjednosměrněním hráze přichází Kamenice o objízdnou trasu 
staré benešovské silnice v části Kamenice, Nové Hospody a v obci 
Želivec. Jakákoli dopravní nehoda nebo připravovaná rekonstrukce 
staré benešovské silnice bude znamenat nekonečné kolony aut.

V transparentních obcích otevřených názorům svých obyvatel 
se realizuje před takto závažným rozhodnutím pětičlenné rady 
takzvaná participace s veřejností. To znamená, že se projekt zadá 
odborníkům ke zpracování ve více variantách včetně vyhodno-
cení současného a budoucího stavu a podrobí se veřejné debatě 
i včetně dotazníkového šetření. U takového řešení, které se dotýká 
několika obcí, je diskuse s veřejností nezbytná. Bohužel vedení 
obce Kamenice nechce znát názor nejen svého obyvatelstva, ale 
ani názor sousedních obcí a jejich obyvatel. 

Je jednosměrná hráz do budoucna šťastné řešení? Určitě ne bez 
návazností na ostatní komunikace a bez komplexního dopravního 
řešení. Navrhované řešení je nezodpovědné, nepromyšlené a evi-
dentně neodborné co do komunikace s veřejností na téma takto 
důležité dopravní komunikace. 

Proto jsme jako opoziční zastupitelé navrhli usnesení, kterým 
by zastupitelstvo uložilo obci 

- zadat zpracování více variant dopravního řešení v dané lokalitě 
a analyzovat jejich dopady v širším kontextu obce a jejího okolí,

- zahájit jednání s vlastníky přilehlých pozemků s cílem najít 
vhodné možnosti rozšíření silnice a vedení chodníků, 

- předložit výsledky výše uvedených bodů k projednání veřej-
nosti, nejen obyvatelům Struhařova.

Tento náš návrh nebyl na jednání zastupitelstva přijat, ale 
protože dosavadní postup rady nepovažujeme za řádný a trans-
parentní, budeme se pokoušet jej prosadit znovu. 

Roman Dziadkiewicz, zastupitel za PRO KAMENICI

odcházeli s příjemnými pocity a příslibem pomoci s úklidem či 
výsadbou stromků.  

25. 1. Dopis vnoučeti
Mezigenerační projekt proběhl na půdě ZŠ Kamenice, kde 
nás seniory, kteří jsme přispívali svými dopisy s poselstvím 
pro svá vnoučata (a které jsou již umístěny v Národní kronice), 
přivítala ředitelka školy Mgr. Pavlína Tolarová, paní učitelka 
Ing. Martina Havlíčková a žáci devátých třít. Za nadaci Charty 
77 a projekt SenSen (Senzační senioři) nás všechny krátce 
s projektem seznámila Mgr. Lucie Nekvasilová a pomohla 
s diskuzí mezi dětmi a seniory. Toto setkání bude mít další 
pokračování. Autorka projektu Judita Matyášová, žurnalistka, 
badatelka a kulturní manažerka v jedné osobě, s námi nemohla 
být kvůli onemocnění, proto navazujeme a projekt dokončujeme 
v měsíci březnu. S celým projektem chceme v dubnovém čísle 
zpravodaje seznámit také širokou veřejnost.

8. 2. Jak jsme prožili léto
Příjemně strávené dopoledne u kávy se vzpomínkami na nejen 
letní cestování. Fotografie přiblížily atmosféru našich toulek 
a předali jsme si navzájem tipy na místa, kam stojí zato se 

někdy podívat. Všechna navštívená místa jsme označili na 
nástěnné mapě Česka, např. Beskydy, Kopřivnici, Štramberk, 
Opočno, Nové město nad Metují, lanový park Říčky, Kašperské 
Hory, Krkonoše, Tábor a okolí, lesy u Kardašovy Řečice atd. 
„Cestovali“ jsme však i za hranice České republiky, na to nám 
mapa již nestačila! Třeba do Kalifornie nebo na Krétu. Zážitky 
byly určitě pro všechny přínosné a inspirativní a také jsme se 
dozvěděli něco více o sobě navzájem. To byl ten pravý účel na-
šeho setkání -  povídat si spolu. Tak zase někdy příště, sledujte 
datum příštího setkání a posílejte své fotografie, které chcete 
nabídnout ostatním k cestování prozatím s prstem po mapě.

Texty pro vás sepsaly Marie + Marie

Všechny informace k připravovaným akcím a fotografie 
k akcím proběhlým najdete na webu www.kckamenice.cz 
- lišta Klub seniorů a 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



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

Elektroservis VV s.r.o. přijme do trval.prac.poměru 
na dobu neurčitou elektrikáře. Zdrav. způsob., práce 
ve výškách, ŘP B., C vítán. Odborná způsobilost 
v elektrotechnice na elektrických zařízeních NN, VN 
výhodou. Nástup ihned. Kontakt: p.Šmejkal 
tel. 774 989 421, e-mail: info@elektroservis-vv.cz.

Inzerce

Je mi smutno

Je mi smutno. Znám všechny obce v Kamenici od roku 1965, 
tedy téměř od narození. Tedy mnohdy déle, než někteří, kteří 
o ní rozhodují, nebo v minulosti rozhodovali, možná déle, než 
se vůbec narodili.

Byl to ráj, zvaný nejhezčí první údolí na jih od Prahy.
Dva rybníky, ve kterých se dalo koupat, koupaliště s dekou na 

dece, hotel, kde prodávali utopence, limonádu a zmrzlinu, později 
hospůdka, kde pan Šafařík, pan Bárta a další hrávali s mými rodiči 
na kytaru, harmoniku atd.

Spousta chat, chatových osad. Mlýn, kde se dal koupit čerstvý, 
teplý chleba atd.

Co zbylo? Rozpadlé koupaliště, rozpadající se Hotel U jezera, 
dětský tábor, srovnaný se zemí, prodané rybníky plného rybího 
krmiva, které se válí i po cestičkách, cyklistické stezky i v alejích, 
zrezlá brána na Ringhoferově hrobce, rozpadlý mlýn s bůhvíproč 
před pár lety novou střechou, nezabezpečený před dětmi, zchát-
ralá pila a Kamenický zámek, obklopený plechovými krabicemi 
Strojmetalu, opásaná cestička ke kostelíku sv.Františka. U zámku 
se zřejmě čeká, až bude způsobilý ke stržení. Ačkoliv je kulturní 
památkou, která je zapsána v jejich katalogu a o jeho demolici se 
neuvažuje.

Zároveň si pí Černochová z NPÚ posteskla, že ke stavbě 
těchto plechových hal NPÚ vůbec nebyl přizván. Jiné obce si 
takovýchto památek váží, zejména, když zámku předcházely tvrze 
z 12. a pozdějších století.

A k tomu plíživá diskriminace chatařů. Začínající odvozem 
odpadu, pokračující poplatky v kompostárně a teď vyvrcholením 
vybíraného paušálu na vodné a stočné.

Pokud někdo neodebírá služby a je za ně nucen platit, není to 
náhodou neoprávněný zisk?

Všichni chataři měli studny, voda tu tehdy zavedena nebyla 
a mají je i mnozí, co se zde posléze trvale usadili.

Chci se zeptat, zda v zatupitelstvu mají chataři nějaké zastou-
pení, když tu všichni platíme druhé nejvyšší daně z nemovitostí 
v České republice? A stále je nás zde hodně. Utrácíme zde své 
peníze, a přesto se zdá, že zde nejsme vítáni. 

Zuzana Kulíčková

Přišlo do redakce

Změnu č. 8 Územního plánu (plocha struhařovské 
pily) jsme nehodili pod stůl

Zastupitelstvo 8. 2. 2023 nepřijalo usnesení o tom, že by obec 
měla dokončit  změnu č. 8 ÚP, kterou původně zahájila soukromá 
společnost STAND BY, s.r.o.  Ta chtěla pod hrází Struhařovského 
rybníka na místě bývalé pily postavit soukromý projekt - domov 
pro seniory.  Proto žádala o změnu územního plánu z průmyslové 
výroby na občanskou vybavenost. Nyní od svého záměru ustou-
pila. Přítomní zastupitelé za PRO KAMENICI se všichni zdrželi 
hlasování (5), jeden byl z účasti na zasedání omluven. Celkem 
bylo na zasedání přítomno 12 zastupitelů. 

Proč jsme se zdrželi hlasování? 
Původně jsme starostovi obce navrhovali tuto změnu 8. února 

neprojednávat a lépe se připravit. Nebyli jsme vyslyšeni. Nezbý-
valo než se zdržet hlasování, protože v názoru na daný problém 
jsme konzistentní.

Důvodů – podle nás pádných – je několik:
- nedostatečné prodiskutování v rámci zastupitelstva,
- nezohlednění aktuálních vyjádření orgánů hájících veřejné 

zájmy (Povodí Vltavy, Krajský úřad Středočeského kraje),
- nejasnosti ohledně toho, jaký účel by plocha, která je nyní 

určena pro průmyslovou výrobu, měla po změně ÚP mít s ohle-
dem na uvedená vyjádření.

Změnu č. 8 jsme rozhodně „nehodili pod stůl“, jak se na 
sociálních sítích kriticky vyjadřuje o našem hlasování pan starosta. 
Skutečnost je taková, že usnesení nebylo přijato mimo jiné i proto, 
že KAM21 v sedmi lidech nedosáhla počtu osmi hlasů potřebného 
k přijetí usnesení. K projednávání se můžeme v rámci zastupitelstva 
obce kdykoliv vrátit, avšak s lepší přípravou a zodpovědněji – jak 
vůči občanům Kamenice, tak vůči vlastníkům předmětné plochy 
pod hrází Struhařovského rybníka.  

Průmyslová výroba v centru starého Struhařova je už dlou-
hou dobu strašák. Ani my, zastupitelé za PRO KAMENICI, si 
nepřejeme průmysl uprostřed klidné zástavby rodinných domů 
v sousedství zámeckého parku. Zároveň se domníváme, že pod 
hrází nemůže vzniknout nic, co by bylo ohroženo případnými 
záplavami. Za klíčové považujeme sdělení společnosti STAND 
BY, ve kterém jako důvod odstoupení od svého záměru zmiňuje 
na prvním místě výsledek HYDRAULICKÉHO POSOUZENÍ 
z května 2022. Vyplývá z něho, že USKUTEČNĚNÍ PŮVOD-
NÍHO ZÁMĚRU SPOLEČNOSTI STAND BY, s.r.o. NELZE 
DOPORUČIT BEZ PROVEDENÍ PROTIPOVODŇOVÝCH 
ÚPRAV. Celé odůvodnění odstoupení od záměru přečetl během 
rozpravy na zasedání ZOK pan místostarosta Petr Valášek. 

Za co tedy vlastně pan starosta kritizuje opoziční zastupitele? Za 
to, že s nimi dostatečně neprodiskutoval podstatu změny a nezískal 
jejich podporu? Nebo za to, že dva jeho zastupitelé za KAM21 
nebyli přítomni na zasedání? 

Navrhujeme věcnou debatu se zohledněním aktuálních vy-
jádření orgánů hájících veřejné zájmy a poté návrat k hlasování 
o tom, jak obec naloží se zahájenou změnou č. 8 Územního plánu 
obce Kamenice. Kvalita bydlení ve Struhařově nám leží na srdci, 
chceme však rozhodnout se znalostí věci. 

Vladimíra Benešová, zastupitelka za PRO KAMENICI

Okénko zastupitele: 
Vladimíra Benešová



Koupím JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PÁV. Na stavu 
nezáleží. Tel. 723 971 027.

Nabízím hlídání dětí ve věku 1-6 let v odpoledních 
hodinách. Okolí Želivec, Kamenice. Mám zkušenosti 
s dětmi a ráda doložím reference. Eva (60 let)  
tel. 736 765 669



Smuteční síň v Jesenici u Prahy, Budějovická 1116
www.pohrebjelinek.cz

18 míst k sezení + 20 – 25 míst k stání

Rozloučení s obřadem a kremací – 28 900,- s DPH

Cena obsahuje:
✞ Kremaci včetně úřední urny

✞ Pronájem naší smuteční síně včetně 
hudby a řečníka

✞ Dezinfekci, manipulaci, oblékání  
a převozy do 50 km

✞ Rakev Ibišek střed (nejlevnější obřadní 
rakev včetně vybavení)

✞ Zapůjčení 2ks květinových plastových 
darů včetně stuh

Cena neobsahuje:
✞ Poplatky za chladící a mrazící  
zařízení, včetně poplatků jiným  

pohřebním službám.

Pohřební služba Petra Bartáková – 

602 156 595
Říčany u Prahy, 17. listopadu 606

Jesenice u Prahy, Budějovická 1116



www.csob.cz

BANKOVNÍ A POJIŠŤOVACÍ 
SPECIALISTA NA VAŠÍ POŠTĚ  
V NOVÝCH PROSTORECH

Rádi vás přivítáme v nových prostorech  
na pobočce České pošty, Jednosměrná 316, 
Nová Hospoda, 251 68 Kamenice. 
Nabídneme vám diskrétnost  
a soukromí při řešení vašich požadavků.
 
Nad šálkem kávy můžete s bankovním  
a pojišťovacím specialistou probrat  
vaše potřeby týkající se financí.
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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

Pokud nemáš platný řidičák na VZV  
– nevadí! Stačí pokud máš ŘP. sk. B,  
zbytek zařídíme na naše náklady. 

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!
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Přidej se  
do našeho týmu a získej:

•  praktické zkušenosti  
během studia

•  praxi po škole  
(SOU, SŠ, VOŠ, VŠ)

•  finančí odměnu

•  představu o profesní 
budoucnostI

•  spoustu nových kontaktů

•  a mnoho dalšího…

PRAXE/TRAINEE/STÁŽ

strojmetal.cz

STAŇ SE  
SOUČÁSTÍ  
BUDOUCNOSTI  
ČESKÉHO PRŮMYSLU

CHCEŠ DO TOHO JÍT S NÁMI?  
NAPIŠ NEBO ZAVOLEJ!

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




